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D ií a pó* üin, torna-se mais claro que a crise polltico-mi- 
litar de agosto último marcou uma nova tase nas lutas polí- 
tleas do puis. Enquanto a vitória eleitoral de Jânio, no ano 
anterior, parecera dirigir a silenciosa revolta popular para 
uma experlncla messiânica, suo demissão abriu um vácuo po
lítico As contradições vieram á tona e continuam a aparecer.

Uma diís conseqüências dos acontecimentos de agósto, e 
d« tentativa de compromisso cm tôrno da fórmula parlamen
tarista. foi a visível polarização das fórças políticas em fun
ção da esquerda e da direita e em detrimento dos partidos do 
centro. Essa polarização passou a minar não sòmente ns base« 
do atual Governo, como de todo o sistema parlamentar que 
se Introduziu a fim de evitar um choque maior. Mas o choque 
não foi senão adiado.

O  que caracteriza, tio presente momento, o processo de 
polarização de ftyços é o fato de a direita se organizar mais 
rápldamenie que a esquerda. Isso não pode constituir, aliás, 
motivo de furprê.sa. A direita experimentou um revias durant.e
* crise, mas nflu foi desmantelada. Pode, além disso, expan
dir-se mais XãçUmoiíte na medida em que tera a seu favor a.« 
fórças tradiofcnais conservadora« da política nacional. A e>- 
querda. pelo contririo, para se organizar à altura das ne
cessidades da luta de classes, tem de romper com tòda a tra
dição de unta ideologia e uma prática reformistas, que Já cau* 
sou sua desarticulação no passado. Agôsto revelou a fòrça po
tencial da esquerda, mas não se observou a tf  agora nenhuma 
tentativa pura tirar as conseqüências d# experiência, não houve 
iieulium estorço no sentido de se preparar paru o futuro.

Ora, colocar o problema do futuro das lutas políticas no 
país é falar da necessidade de uma unidade de ação das for
ça* de esquerda. Essa é também a gr nu de lição que podemos
tirar da experiência de agôsto.

Que entendemos por fórças de esquerda? São. em primeiro 
„ lu far, on pnttldos tradicionais: o Partido Comunista, a 'éSiJuer* 
•4* í  R  > 8oc;t'Vista< •*<>. «a*nMMn or 't

n.v iT.rU* liuVu*, anuü  u i k  *UJ ’lému V« j.u .
e outros ttúèieos que eslflo ganhando importância locnl. Mo» 
fazem, igualmente, parte delas, embora não se caracterizem 
como nnremiaçóes política», os sindicatos e as Vigas campo
nesas. Cabe a <•: sns fórças selar um Pacto de Ação Comum, 
defensivo e ofensivo, uma Frente (mica dos Trabalhadores da 
Cidade e do Campo, capaz de enfrentar as fórças da reação

Inicialmente, a ação da Frente terá, sem dúvida, caráter 
mais defensivo, pois, para as grandes massas, sua principal ra- 
*4ç de ser será a defesa do seu nível de vida, em crescente 
deterioração por influência da Inflação e mantido sob a amei»- 
Ça das medidas deflacionlstas, programada» por Jãnlo e re
tomadas pelo atual Gabinete. A aceleração do ritmo da in 
flação acarreta, com efeito, períodos mais curtos de reajusta
mento salarial, e, desenvolvendo ondas sucessivas de reivindi
cações, tende a se tornar em breve um grave ponto de atrito 
na politica nacional, mobilizando capital e trabalho.

O  reajustamento salarial não passa, todavia, de paliativo, 
cuja* possibilidades se esgotam com o tempo. Feito sempre a 
posteriori, faz mais lenta a desvalorização do trabalho, mas 
não a Impede. Por essa razão, uma defesa mais eficiente ao 
nível de vida das massas exigirá que se vá mais longe e que 
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ANO I ★ Rio de Janeiro, Janeiro de 1962 ^  N.* 1

Um nóvo Jorr.at-, quando surge no cenário, cos
tuma apresentar-se ao público,, justificando a sua 
razão d« ser. jUto acontece mórmente pcrv se tratar 
pagur uma linha de conduta entre as fòrça« pollti- 
pagar uma linha de condula entre asf ôrças políti
ca« existentes. Qual será essa política, eu» nosso 
caso, o nome escolhido já indica. O nome foi esco
lhido para um programa de ação*.

Que significa essa politica operária?. Em que 
«onslste êst* programa? Poderíamos responder sim* 
plesnvente que se trata da renovação da Esquerda no 
Pai-». A velha esquerda, que já  teve um papel slgni-

■ í;eatlvo nas lutas do passado, gastou-se e mostrou* 
Sé incapaz de acompanhar o desenvolvimento do 
q»e tanto fala. Hoje não oonsegue mais galvanizar
* nova geração destinada a continuar a obra.

Eetsa nova geração revolucionária demonstra a 
«tia existência em tôda crise política, nas Universi
dade*, nas fábricas, nas ruas. £  ela que toma as inl- 
«Lativa, de luta anti-imperialista; que propaga as 
idéia* da revolução cubana e que deíende os pre
cários direitos democráticos quando ajneaçados por 
golpe« da direita. Êsse* novos, todavia, ainda não 
oonseguiram definir-sa como fator político capai

0 NOME E UM PROGRAMA
de oferecer objetivos de luta que representem de fa
to uma alternativa à política burguêsa tradicional. 
Depois do desgaste dos velhos surgiu um vácuo. 
Contribuir paia preenchê-lo, eis a nossa razão de 
ser. v ,

Essa definição de Política Operária, entretanto, 
ainda não satisfará amigos, nem inimigos, e tam 
bém não nos satisfaz. Pretendemos ser mais con
cretos:

1) Uma renovação da Esquerda no país só s* 
poderá dar quando for apoiada, conscientemente, 
na classe operária. Num pais tomo o Brasil, com 
três milhões de operários industriais, nenhum mo
vimento de esquerda poderá viver é crescer à m ar
gem da classe operária. £  esta,que fome*;e o cam
po de ação e ou objetivo# de luta a milhares de 
jovens do movimento estudantil que hoje p/onuram 
imprimir novos rumos à política nacional. £  ela 
capaz de agiup&r em torno de sl os milhões de cam
poneses que despertam paro a rid» politica, ç dar 
consciência a sua lula, £  igualmente, o movimento 

,( \

operário o único capaz de mobilizar as camadas 
mais radicais da pequena-burgueuia, como a« deso
rientadas m&ssus de eleitores de Quadros, abando
nada» pelo seu presidente.

2 > O movimento operário brasileiro já  tem suas 
bases materiais criadas, entretanto peimanece 
amarrado por uma legislação sindical herdada do 
Estado Nóvo, « sem um partido de classe. Jovem, 
fortalecido com a industrialização, continua êle a 
crescer com o fluxo do campo, m u  não atua ainda 
como classe independente no eenárU» nacional, com 
uma política oposta à politica burguêsa, £  verdade 
que existem setores avançados que afto um indicl» 
do futuro desenrolar das ooisís, ma« a tendência 
predominante no movimento operário como o co
nhecemos, ainda é o voto ao candidato burgu*s me* 
noa mal, e o apoio 4 politica menos reacionária. O 
processo de afirmação da classe operérl* depeud* 
do ritmo da tomada de consciência na. sociedade, do 
rifcmo em que ereaee a confiança a*s suas p-.óprias 
fórças e na ação da sua classe. *a*e proeesso está 
em marolta, mas êle só será vitorioso se houver uma 
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A  AMÉRICA LATINA E O IMPERIALISMO POR UMA FRENTE Ú N IC A ...

Analisando a atividade do imperialismo 
(especialmente o ianque) nos paises da Ame
rica Latina, teremos um indice bem claro do 
proc s*l> constante de exploração, atraso eo.v 
uôioico e social e descapitalização progressiva 
a que vem sendo submetido nossos povo* pe
la ação dos monopólios. Esta ação do imperia
lismo, dirigida p ira manter os países subde
senvolvidos em situações de dependência d:r“ta 
diw metrópole«, efetua-se mediante duas ar
ma* fundamentais que tipificam e configu
ram a politica seguida por êle mesmo a) In- 
versão de Capital financeiro e b» Cpmércio 
Internacional. Vejamos como ambas atuam.

Exportação do capital

O imperialismo como fase mais rec?nte e 
avançada do capitalismo se caracteriza ptla 
exportação de capitais.

Devido à formação de graaú"S monopó
lios e ao desenvolvimento desigual aos distin
tos setores de produção no* pa<ses imperia
listas se produz a acumulação de uni "exces- 
•o" de capital que não encontra ocupação lu
crativa no mercado interno, t ile  "excesso" de 
capital é exportado ao* paises atrasados, on
de os salário* baixos e o preço relativamente 
baixo da terra assegura grandes benefícios 
«jue compensam a tendência decrescente do« 
mesmos na metrópole. Ademais, atrás da ex
portação de capitai* esconde-se a exporta
ção de mercadorias já que as empresas insta
ladas de propriedade dos monopólios traba
lham com maquinarias, matérias primas e 
combustíveis que importam do pais de ori
gem. Assim mesmo, através de vinculaçôe* 
econômicas e políticas, o* monopólios contro
lam o comércio interior e exterior.

A exportação de capitais efetua-se em 
duas formas clássicas, a saber: 1) as inver
sões diretas e 2) o* empréstimos. Ültimamen- 
te predominam as primeiras e o* empréstimos 

g fn u fn m  outro caráter. O pais imperialista 
ou o organismo internacional que realiiá u 
empréstimo, quer participação nas emprésas e 
«aige condições ou “clima favorável” já  que 
e* cumpras efetuam-se em seu pai* eic. 
<Ex)inport-FMI).

Ajuda desinteressada

A* inversões e empréstimo concedido* 
pelos países imperialistas não são nem mul
to a "ajuda desinteressada” de que falam os 
apologistas do capitalismo. A experiência de
monstra que o que êles buscam são os bene
fício« mais elevados possíveis para os mono
pólio*.

Se estudarmos as Inversões ianques na 
América Latina veremos que passaram de 754 
mlllibes de dólares em 1908 a 7000 milhões 
de dólares em 1957. Só entre 1945 e 1952. os 
Estarias Unidos entregaram como "ajuda fi
nanceira” 780 milhões de dólares e receberam 
«m troca dos países latinoemertcano*. como 

amortização, interêsses, utilidades e serviços 
a soma de 5.830 milhôss de dólares, o que t 
o mesmo que receber 7 dólares por cada 
unidade que inverteu. Para poder pagar éste 
excesso, o* países da América Latina tiveram 
de exportar mais do que Importaram, com
primindo o consumo e restringindo a capitali- 
aação interna. Como resultado disso, o desen
volvimento econômico realtza-se num ritmo 
Htuito lento.

Sc examinarmos agora os ramos produtl-
nos quais Invertem os monopólio» impé-

perialistos, veiemos que elas se f.-.zem prin
cipalmente com o fim de monopolizar as fon
tes de matérias primas e sobretudo os cha
mados materiais estratégicos que necessitam 
para sua indústria. De acòrdo corn esta po
lítica. monopolizaram o petróleo na Vene
zuela, Peru e agora Argenttnffj ' cftBve no 
Chile; ferro no Brasil, P «u , Venpzuela e 
México; mans>,inés e bauxita no Brasil etc. 
t. Interessante a opinião da CEPAL sôbre o 
assunto, através de seu Informe de 1857 no 
qual diz: "A Inversão estrangeira (na Amé
rica Latina) concentra-se agora num gru
po reduzido de operações e não desempenha 
grande papel na formação da infra-estrutura 
econômica e social sôbre a qual deve basear- 
se todo nóvo crescimento econômico. E isto
* natural Já que o lnversor privado — fonte 
principal de recursos — não se Interessa em 
desenvolver serviços ou a produção de ali
mentos no mercado interno, invertendo so
mente naqueles setores de grande rentabili
dade”; e acrescenta: Se um pais trata de 
desnvolver êstes recursos (serviços sociais, 
alimentos) e guardar os benefícios para si, 
descobre que não pode contar com emprésti
mo* financeiros”.

Comércio internacional
Analisemos agora a outra formn de ex

ploração, não menos eficiente: o comércio 
tnterr-aclonal.

A natureza do comércio exterior dos 
paises latino-amcrtcanos caracteriza-se por 
depender da vendn de matérias primas e pro
dutos alimentício* a um número reduzido 
de paises imperialista* que dominam o mer
cado.

Por sua vez. compram a êstes paises
produtos manufaturado* e maquinárias.

E’ sabido que os preços, das matérias pri
mas tendem a diminuir e os do« produtos ela
borados a aumentar.

Um estudo da ONU calcula a quedi dos 
preços das matérias primas em 4001, neste 
século, parti o conjunto dos paises subdesen- 
vfiívidof Quanto a  América Latina, reprodu
zimos um quadro interessante, relativo ao* 
principais produtos do comércio exterior:

Produtot 

LA
Cobre
Chumbe
Zinco
Café
Milho

i *  Irimrstr* 2* trimestre

1957
!*>■:
81%
97%
96%
« %
811

ms»
77%
«5%
81%
80%
80%
76%

♦Nota: Tomamos como base 100 «r> pre
ço* pago* ero 1953)

Porém os inconveniente* da dependência 
do comércio exterior vão ainda mais longe. 
As crises econômicas que sofrem o* paises 
imperialistas afeiam o* paises subdesenvolvl- 
aoe Sua situação de dependência faz eom 
que qualquer restrição no mercado produza 
grave conseqüência. Isto verifica-se atual
mente em virtude de uma contração no mer
cado do* Estados Unidos, que provocou a di
minuição das importações, com o consequente 
prejuízo para ok países que dependem do co
mércio exterior.

Vemos, pois, como a exploração do* paí
ses atrasados, pelas metrópoles, mediante as 
Inversões e o comércio internacional, mantém 
e recria continuamente o atraso doe dito* 
patse*.

(Transcrito da "Tribuna Socialista” ».* 2, 
de Paris).

(Conclusão da 1* p»s.)

tt passe à aç&o ofensiva. Tcr.mos de ' reivindicar o con'rfflt 
público dos preços, a s;r exercido por ortranlsmos em ou( os 
trabalhr.dores estejam representados, por intermédio de m u * 
ôrgSos de classe. Tal reivindicação Implicará o contrõlc rios 
preços nos lugares de produção — o que poder A ser feito por 
Comitês de Kmprêsas, cuja ação se verificará antes qui as 
mercadorias, correndo pelas mãos dos intermediários, sejam 
postas à venda no merccdo consumidor — e deverá lomple- 
men‘ar-se, nos bairros, pelo controle a carpo de Comités Po
pulares. E és:e controle pela base, essa cooperação por baixo, 
que mobiliza as massas que dá fôrça aos organismos de con- 
tróle da cúpula. Os quais, entretanto, só terão autoridade se 
estiverem em condições de propor medidas concretas, interven
ções ou expropriações contra trustres e especulador’s. nacionais 
e estrangeiros.

Uma tal ação não poderá ser realizada sem a mobilização 
ativa .los sindicatos, os quais, no decorrer da luta. terá© de 
acolher as massas desenquadradas. Dir-se-á talvez que nossos 
sindicatos, amarrados como cetí.0 , co.’n seu Fundo Sindical, ssa 
Comissão de Enquadramento, submetidos ao contrõlc financeiro 
do Banco do Brasil — herança do Estado Nóvo —, não («tão 
preparados para semelhantes tarefas. A objeção é falha, pois 
é somente na ação que os sindicatos poderio adaptar-se à* 
novas condições de luta. E é Justamente a mobilização da* 
bases opírárias nas fábricas a única possibilidade de conquis
tar a Liberdade sindical — * qual deve, de antemão, constar 
como uma das principais reivindicações da Frente.

Outra preocupação fundamental deve ser a arregimenta- 
ção das fórças novas do campo, que hoje trabalham pela des
truição do domínio económico e polfttco do latifúndio — a 
grande reserva da reação nacional. Temos em vista, basica
mente, as Ligas Camponesas, que constituem n vanguarda do 
movimento camponês, e cujas reivindicações devem ser en
dossadas pela Frente, Será necessário, todavia, cuidar também 
da organização do proletariado rural (nas regiões onde a> erm- 
dições capitalistas da agricultura já se encontram mais avan
çadas), assim como dos posseiros, em sua liija.

Trata-se, para nós, de unir, numa ação comum, as fôrçus 
tradicionais da esquerda, que têm suas bases nas cidades, * 
de encontrar uma ligação orüftnlca entre sua Ura e a que se 
Inicia por iniciativa dos eainponêses, E' éste o sentido real da 
Frente Ünica dos Trabalhadores da Cidade e do Campo. E' 
esta, de fato, a grande oportunidade que têm as esquerdas de 
ressurgirem, como fôrça independente, no cenário nacional e 
de enfrentarem a ameaça laten*e da direita — a qusl poderá, 
em curto prazo, tornar-se aguda.

Re a iniciativa para uma ação dessa natureza porte par
tir dos partifios políticos trfuV.etemirts da esquirda, só r « w i  
entretanto, concrftiaísr-.se na medida em que fizer apéio direto 
âs massas. De pouco ou nada adiantariam combinações de 
cúpula, no Congresso e na* Assembléias, se não forem acom
panhadas por ações extra-parlamentares: são e*tas, com efeito, 

que mobilizam os trabalhadores.
Colocado*, portanto, numa posição-chave para tomar uma 

Iniciativa désse género, o* partidos nSo devem, porém, es
quecer que essa possibilidade só existe na medida em que w 
dispuserem a integrar uma frente comum. Tem ã obrigação 
de exercer seu senso critico para se darem conta que, no mo
mento, após as decepções políticas do passado. não lhes seiá 
possível mobilizar os trabalhadores em redor de uma politica 
partidária. Sòmente um movimento de classe, dinâmico e ex
pansivo, que defenda os intersses materiais dos trabalhadores e 
que não recue quando se tornar necessário ferir os interêsses 
da classe dominante, sòmente um tal movimento íerá capaz de 
entusiasmar as massas, de restabelecer nelas a confiança de 
nua própria fôrça e de, finalmente, restabelecer também a 
autoridade dos próprios partidos. Integrados na luta coletiva.

E se os partidos não tomarem, porém, essa iniciativa? E se 
continuarem em seu imobilismo, em sua inércia, deixando as 
massas desarmadas perante os futuros golpes da reação?

Essa possibilidade existe, mas acreditamos que, então, o* 
partidos remariam contra a corrente. O amadúrecimenti das 
de classe no pais. O tempo trabalha nesse sentido. Se a Frente 
lutas sociais está a exigir a formação de um amplo movimento 
Dnica não se realizar por cimá, nascerá nas bases, será lor- 
mada nas fábricas, nos bairros, nas faculdades, ern função dc 
reivindicações concretas e de lutas parciais que obrigarão as 
copulas a se definir.

Elaborar essas reivindicações, coordenar essa lute — eis o 
primeiro passo. E para isso abrimos, desde já, as coluna* de*- 
tr Jornal.

(Continuação õa 1 * pág.) 
integração da teoria socialista na luta diária; se «c 
Jovens que hoje estudam o* problemas teórico* *e 
encontrarem com os operário* industriais t  rurais 
num  uirnno partido.

3) Falamos nos velho* e no* novos na sucessão 
das gerações que formaram s Esquerda no país. As 
tareias fundamentais doe novo* são enuetanto, — 
levando em conta o desenvolvimento geral ocorrido 
nee Altimos decénios —, as mesmas qut outros, an
te* de nós, enfrentaram. Trata-se, em primeiro lu
gar, para falar claro, de aplicar o método do mar
xismo naquilo que comumente se chama realidade 
brasileira. Foi a insuficiência désse esfòrço, no pas
sado, o abismo que o militante encontrava entre a 
frática da politica diária e a teoria socialista, que

0 NOME E UM PROGRAMA
dirigiu o* seus olhares para fora a procura dos pro
blemas insoluto*. Muito se falou então entre nó* do 
"caminho russo’, "chinês”, "iugoslavo" e, recen
temente, do "modelo cubano”. Estes exemplos têm 
valor para mostrar que paisee menos ti* »envolvidos 
do que nós já  encontraram caminhos para se livrar 
da exploração capitalista, mas oe ensinamentos que 
podemos tirar das lutas de classe dèsseB povos não 
são um convite à imitação. Ao rejeitar moe as ten
tativas de imitações não o fazem o*, certamente, por 
motivos nacionalistas em voga, e sim pela consciên
cia que todo povo e todo movimento revolucionário

tem de cavar o seu caminho. Os exemplo* ensinam, 
ma* não poupam o trabalho. O marxismo unde 
abalou o mundo, foi sntes de tudo criaoor.

4) A falta de uma aplicação construtiva do mar
xismo e das experiências do movimento internacio
nal à realidade do país fêz com que a esquerda, f i
nalmente, se limitasse s desempenhar sua* ativi
dades não em função da sua classe operária e uoe 
»eus objetivos históricos, mas sim eomo apfridic.cs 
da política externa de países que já  realistaram suo 
revolução. A estratégia e tática da Bsquerda não 
mais foram determinadas pelos interêsses « neces
sidades do proletariado brasileiro e foi ésse fenôme
no que atrazou a formação do nosso movimento 
operário politico. A nova geração terá de resUbeie- 

(Conclnl «a /♦.* página)



A GREVE DE SÃO PAULO
Dando um balanço sereno da recente greve de São 

Paulo, nau podemos concluir que seu resultado representa 
uma vitória para a classe operária. Não aderimos, eviden
temente, ao còro do "não deviamos', nem somos da ooi- 
nião de que a greve "não passou de uma provocaçao". O 
caráter reivindicatório do movimento deflagrado pelos 
sindicatos paulistas foi uma realidade e o melhor que po- 
demo» lazer, agora, i  tirar as lições qut o acontecimento 
comporta.

Impõe-se, de imediato, a constatação do daspreparo 
que caracterizou o movimento. A direção da greve, mal
grado as claras ameaças feitas pelas autoridades civis e 
militares, /oi apanhada de surpresa pila violenta repressão 
que se desencadeou. Os comités de greve atuaram legal
mente, em lugares conhecidos, e, após as prisóes em massa 
efetuadas pela policia t  pelo exército, revelou-se que as 
batei nus fábricas não estavam preparadas para agir. 
Também não se havia tratado de garantir o êxito da gre
ve m*í setores estratégicos, como as usinas e as fontes dt 
energm, assim como nos meios de transporte — o que já 
basta para mostrar a falta de experiência da atual gera
ção de sindicalistas no manejo de uma arma como a gre
ve geral

Mais grave, todavia, foi a ingenuidade dos grevlUat 
de SiUt Paulo ao confiarem na Itgalidade burguêsa. Isso 
se exjilua, em parte, pelo fato de, em São Paulo, o prole
tariado haver conseguido impõr maior resprito ás suas 
lutas econômicas do qut no resto do Brasil. Entretanto, a 
greve geral, apesar de seu caráter económico, é iniciativa 
eminentemente política. No caso concreto dt São Paulo, 
além (Li mais, convertera-se em prova de fórça entre os 
sindicatos e o Estado burguês. Em tais circunstâncias, eia 
prtvisínel que a burguesia renunciasse à . aparências demo
cráticas — que constituem, para ela. um luxo — e consi- 
detaste a greve como, no fundo, sempre a considerou: um 
caso de policia.

A falta de coordenação entre os sindicatos paulistas e 
ot dos demais centros urbanos é outro aspecto que deve ser 
examinado. Lutando por uma reivindicarão que beneficia
ria a todo o proU tariado brasileiro, os trabalhadores de 
Sáo Paulo travaram uma batalha de vanguarda e Isso 
deve uer levado em considerarão por aquêles que insistem 
em falar no "reformismo paulista". Deflagrado, porém, o 
ntovimento grevista os operários d a  capital de São Paulo 
fu:aram praticamente sós, fulo que já  4e veria contribuir 
em st pari» )reiar o movimento. Mctmo quundo se inictou a 
açdo rmressfva policial, os sindicatos do país permanece
ram na expectativa, limitando-se por exemplo, o Estado 
da Guanabara a enviar dois observadores para ettvdar a 
situação.

Um dos maioi e ensinamentos que as rnas.i.is traba
lhadoras podem tirar de tudo isso, no entanto, é a de que 
ndo devem depositar confiança no "presidente trabalhista", 
Dr. João Goulart. Será inútil tentar argumentar que a 
atitude dúbia que este assumiu tenha resultado do fato de 
o regmie parlamentarista htver limitado seus poderes. 
Ndo: o sr. João Goulart mostrou que não passa de um 
burguês que, nos momentos críticos, cerra fileiras com a 
burguesi.i "para a conservarão du ordem públ ca" — coma 
declarou ao governador Carvalho Pinto, solidarleanáo-se 
com a feroz repressão que ésle exercera sobre os lideres 
gr coutas. O proletariado paulista teve de se haver com 
uma falange monolisttca de. capitahslas, militares, poüt.cos 
burgueses da âireila e da esquerda, presidencialistas e par
lamentaristas — sem esquecer. Obviamente, o Ministério 
dtt Trabalho.

Se o ciasse ope, ária tirar as conseqüências tlessa ex
periência, a greve de São Paulo poderá cnnverter-se nu
ma das mais eficientes contribuições dos úllimos anos as 
lutas sociais no país. Urge tirá-las. Urge reorganizar os 
sindicatos a partir da base, formando "comitês dr emprê- 
sa" que fortaleçam e dinamizem a ação sindical no #< io 
ia  massa. Êsses elos orgânicos entre as bass» operárias, m  
produção, e a i direções sindicais sáo essenciais pata a pre
paro ias lulas econômicas e políticas, parciais e gerais, 
que se aproximam. Pois, após a experiência de São Paulo, 
é de. st. prever até mesmo que a iniciativa para a lula par
ta da própria burguesia.

Chombe: "Persona Non Grata"
(CONCLUSÃO DA la. PAG.)

que prometia abr.r -odo o Couro à penetração do capitjl fi
nanceiro. ao de Catnnga, que era um qujse monopólio d? 
grupos belga.i e inslôses, especialmente da famosa União M i
neira. O» Estados Unidos, por intermédio da ON(J, são con
tra i  continuação désses privtlé?io# coloniais. Justrm?nte por
que sáo a favor da eors-rvBÇfo de todo Conjo pira o copifal 
financeiro Infern :!onnl.

Na Africa dl"!.'-sí qu:- Cataiirsa etis iria enquanto smr 
fumava das çlv m n s d*i União Mineira. Era esta que sus
tentava as fU isnçs do F '.rdo. A^ora, a Uni o comoçi a 
achar arracjda d ;• a ex;i?r:!*ncia e p vsa a en:?tid r- 
com os govemrtv s de LrepoWv-l ?. Ch-jKi1* t r  ído só nole 
contar com a r*»r ^ <•«* r~r',{*s!s!~« $■, Prc- ' ■« ; e * r-
mamento Morai, e : > é pouco pura sobivviu-r na h:»WrU.

A F A L S A  M U D A N Ç A
A crise poiitíea suscitada 

pela renúncia do sr. Jãnio 

Quadros e agravada pela 
tentativa dos setores mais 
leacionáriOíi das Fôrça* Ar
madas- para impor ao pais 
uma ditadura militar tev«, 
como resultado, a mudança 
do sistema presidencial pa
ra o parlamentar. Desai»- 
receu, assim, a separação 
dos podérfs para elaborar as 
ie.s e para executá-'.as, an
tes exercidos. respectiva
mente, pelo Congresso e pe

lo Presidente da República,
pa.->»undo, teoricamente o 
Cangre.sso a concentrar as 
funções legislativas e exe
cutivas. Na impossibilidade 
de exercer diretamente estas 
últimas, o Congresso a* de- 
eliava igualmente a um Ga
binete. ou Conselh« de Mi
nistros. que governa aòmen- 
ie enquanto detJm sua con- 
flanca. Cabe. também, ao 
Congresso eleger o r*resd’ ii- 
t<- da Tlepúbllea. cuja fun
ção é, essencialmente. repre

sentar o pais no exterior, a 
«u!o núico |K)der real * dis
solver a Congresso, quando 
oeor. er crise política. eiinvo. 
rondo novas eleçõe* díra 
iubsti!ui-'a.

O parlamntaii.;mo não é. 
em si me.imo, nem pior nem 
melhor do que a presiden
cialismo, Nào a a forma <íj 
sistema político que impor* 
ta, mas a ciasse a cujo ser. 
vt<;o é»se sistema se eneoa- 
tra. Num Kstado burguAa co
mo o Brasil, tòdaa as for
mas de govérno *nfto *ão 
senão vari-da^«» Estado 
bursuês, isto «, d.« - ditadu
ra da buivtiesia» dJSnin). 
Iso é tanto uials verdade se 
conslderarmoa que o parla
mentarismo surgiu como 

fórmu a di> salvação para a 
burguesia, a quem não eon- 
sada pela extrema direita, e 
que temia que. radica lzan- 
c'o-se. a mobilização popular. 
r,'ali7:3da contra o golpismo 
viesse a pór em per.go sua 
dominação, rt e o reKenton, 
di'«sa m ine ra. simultãner.- 
m"nte. uma vlrtud™ e «ma 
derrota para as fdveas p.v 
tvVue«, as q r iis  e-rrtm-
■ >m o golpe fascista un.»

r.&<> conservaram O fruto, 
dessa vitória, a n&o ser n* 
oue lhes ficou de experiên
cia e revigoramento. O Es-, 
tado, todavia, permaneceu 
burgufs, ainda que t.ravesU- 
do de nova roupagem.

.Instalado « nOvo sistema, 
e empossados os srs. João 
C.oulart e Taneredo Neves a 
burguesia não modificou, ba. 
steamente, a política que. 
havia imposto ao sr. J ia io  
Quadros. Toinou-a, apeita», 
01(004 agressiva, tend» ooai- 
preendido — tôt a llç&o qu*. 
tirou da criae — que o pala 
marclia para crescente radi- 
calizaçfio entre a« classe«, 
opressoras e oprimida». Tra
tou, pois, de mascarar aa 
aspirações populares insul
tantes da consciência cada 
vez mais aguda das massas 
em relação fc espoliação de 
que sáo vítimas, sob a ca
pa de «reformas de base», 
realizáveis dentro do regi
me atual e com as quais 
pretende a burguesia retor
nar sua omlnaçào. O custo 
de v.da é ai o ponto mala 
sensível, já  que t  por onas 
as massas percebem mais 
eíaramente o processo de 
e pol ac&o: a burguesia lar.- 
va mão do aumento do sa- 
làrio minlmo fque não co- 
be sequerr a elevação ao 
custo de vida ver ficada des
de outubro último) e preco
niza a estabilização finan
ceira (a qual, em regime 
cap talista, proplcoia a for
mação e a consolidação dos 
monopô’iosi. Ci sentimento 
wnti-impcriatlRta das massas 
« burguesia em^tre^a-o para 
ampliar suas relaçftas co 
mer-eiais, anunciar o dl.se- 
ptinamento das remessas d* 

tucros e neutralizar as e>- 
querda-s. A cr sn agrária, ca- 
racteri^da pe!a superprodu
ção d 's culturas para ex
portação e peio desempreso 
ou subempiègo da nn-s< 
cnmponeaa — ruja union 

lo'.urâo está na l.qtüdaçao do 
latifúndio e na subversão 
dis re!arò?s d» produção 
aeml-esrrava jt.tos que e >• 
sustenta — s crise agrária 
t  açiiaOa w o  espantall'»» 
(»Va burfïrea a írealavmt« 
assust'da com o mov.metift

das Ligas) a fim de forçar 
**£ latifundiários a fazer 
eoneessóes, mas sem inten
ção séria de destruí-los. Ca
da aspiração popular ê hm. 
«iitn utilizada pela burguem» 
em proveito próprio, pis*. 
curando ela induzir as tna»- 
*as a queimar os dedo« para 
retirar do fogo as castanhas 
que completarão a seu ban
quete.

A tarefa imediata que 
coloca, portanto, ãs inatas , 
c especificamente à sua van
guarda que é a ciaâse opo~ 
rarU. coiuúste em impedir 
que a burguesia realize seu 
Ui tento e a forçá-la a faz« 
concessões efetivas de que 
não seja ela a primeira o*- 
neficiàrln. As luta« pela con
tenção do custo de vida com 
eomultãneo aumento doa sa~ 
lárlos. por uma reforma 
agrária que Importe no des
mantelamento do latifúndio; 
por relaçóes comerciais e di
plomáticas com todos os pi*, 
vos, apoiadas no desvmcula- 
me.ito do Brasil em retacão 
no bloco ocidental e no apoiu 
irrestrito ã revolução cuba
na — egsas lutas, e as quo 
ns circunstâncias vierem a 
coiocar, têm um valor posi
tivo. são imprescindíveis pa
ra a polltização das massas.

O  recente caso do plano 
diretor da SUDENE nos mos
tra, todavia, que é necessá
rio mobilizar a massa em 
tftrno dos grandes debate* 
que se abrem, evitando, por- 
rêm, de criar nela ilusó*« 
injustvficAtvoâs: oombater as 

emendas reacionárias do *eu- 
uaoor Argemito Fi*tiWe«ÉÍ 
era um imperutivo, princi
palmente porque des»‘Obrt- 
rtam o jôgo da classe latl- 
tundiftrta: apresentar, en
tretanto, o plano da SUIJK 
NE como a redenção ao Nor
deste constituía uma ingo- 
r.uldade (de que não era vi
tima nem mesmo o sr.Cel- 
m> Furtado, comoo o com
provam suaa declarações fc 
imprensa no ú'timo dia 10».
<j problema da remessa 4o 
lucros npresena se na mes
ma linha: o projeo do sr. 
tVlso Brand oferece exce
lente oportunidade pari J-s- 
mascarar a burgvu*sia desna- 
«'onalizada que, de conluio 
com o capital estrangeiro, 
explora ns massas brasilei
ras, mas convêm fueir ao 
exaçê>o de apresentá- lo eo 
mo salvação da pAtria — a 
menos que se esteia p^ns-in- 
ao na pátria burguesa.

V. imprescindível que não 
nos percamos no imedistis- 
uo dos eorbates que se tra
vam e que orientemos nos
sa acão denro de u n i  o**ra 
pe^tiva mais ampla, tue 
eondu^a à transformação ra- 
tical do estrutura só^o-elo- 
ortnii'a do país. Fssa p-rs- 
neclva só po<!e ser um» — 
o soc;aMsmo — eomo um siS

e o caminho para o s"d 

Hmadurecimento progressi 

vo das ma-Ssaf., sua identi

ficação profunda rom *eus 

legi'mos interésses. Nesse 

senido apoiamos ôdas as 

modUtas quo reprevuUw 

um avanço da consciência 

das m i.saá e sejam capazes 

de levar a tssa solução.
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Mercado Comum Contra Fornecedores De Matérias Ptimas
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ALIANÇA CONTRA 0 PROGRESSO

PROCURA INTEGRAR ■ SE
A influência do Mercado Comum Europeu sôbre a situação dos paises subdesenvolvidos, 

notadamente os latino-americanos, já  nã t constitui mistério, sobretudo depois do recente 
reatamento diplomático entre o Brasil e a Cniáo Soviética e os desentendimentos brasi
leiros com o GATT. Torna-se, de fato, evidente, que o cartel europeu — ao qual, puxan
do o cordão da Pequena Zona de Livre Comércio, a Inglaterra vai agora juntar-se — <:ons- 
tui-se em grave ob6táculo ao desenvolvimento dêsses países e começa a alannar suas clas
ses dirigentes. Nosso correspondente em Colô nia (Alemanha) envia-nos esta contundente 
análise do MCE, a qual ganha nova importância à luz do recente pronunciamento do Oo- 
vèrno norte-americano em favor de uma OTAN económica que Incluiria também c* Esta
dos Unidos.

A Grã-Bretanha está firmemente decidi
da a ingressar no mercado Comum Europeu
— do qual já  participam a Alemanha Oci
dental, a França, a Itália, a Bélgica, os Paí
ses Baixos e o Luxemburgo. A Suécia, a Suiça
* a Áustria, por sua vez, embora ainda este
jam fazendo algumas restrições, em breve ou 
longo prazo serão atraídas também.

A inclusão da Grã-Bretanha, a partici
pação da Dinamarca e da Naruega e a coa
ção sôbre os demais países da Pequena Zona de 
Comércio Livre para que entrem no mercado 
Comum Europeu (aceitando tôdas as conse
qüências que disso possam advir) demons
tram que o MCE, através de sua gigantesca 
er ’ utu.a monopolista, necessita cada vez 
mais da afluência de grandes potências eco- 
i. _ a* quais lhe aào a fôrça de pressão
política que êle usará sem escrúpulos.

Isso, por outro lado, obriga a classe ope
rária a procurar tirar conclusões sôbre o que 
te passa no MCE. Obriga-a a saber separar 
as frases entusiastas e as flusóe« propaladas 
pela imprensa burguêsa, de sua significação 
prática quanto aos aspectos político-econô-
micoK.
NO MOHE "PULE, RULE BRITANIA"....

Ctoiio se desenvohtU o assim chamado 
-Mercado Comum”? Originariamente havia 
c  Conselho da Europa”, com funções que 
eram pouco mais que decorativas e que, do 
ponto de vista militar, vivia à sombra da 
OTAN. Désse “Conselho”, nasceu a União da 
Europa Ocidental. Independentemente disso, 
« sob pressão americana, foi fundado o Con
selho Econômico da Europa, destinado a au
xiliar a aplicação do Plano Marshall. A èle 
também pertencia a Grã-Bretanha, pods essa 
organização devia, como função primordial, 
•uxiliar a resolução dos problemas da políti
ca de valores e financeira, assim como os de 
pagamento da Europa às nações do Mundo, 
entre as quais as do Commonwealth.

Em 1951, produziu-se uma nova tentati
va: — Seis países — a Alemanha Ocidental,
*  França, a Itália, a Bélgica, os Países Bai
xos e o Luxemburgo — fundaram a Comuni
dade Européia do Carvão e do Aço, a qual 
pode ser' considerada como o núcleo do atual 
Mercado Comum Europeu. Esse cartel de 
mercados da indústria pesada européia, no 
entanto, em breve não satisfez mais à grande 
burguesia, pois se tornava mais árdua a lu
ta económica internacional. Foi a pressão da 
concorrência internacional, especialmente dos 
Estados Unidos e do Japão, que fêz com que, 
em 1955, durante a Conferência de Messina, 
dos Ministros do Exterior dos países da Co
munidade do Carvão e do Aço, que se lanças- 
•em as bases para conversações mais avan
çadas no terreno da indústria pesada e da 
de transformação de matérias primas. A 
Grã-Bretanha, ent&o, não se preocupou com 
•s  negociações dos “Seis”. Não as levava a 
•êrio. Quando, porém, assomaram os primei
ros resultados concretos, a Grá-Bretnnha, 
pouco após a assinatura do Projeto de Roma 
«o do Mercado Comum), apresentou o de 
uma Zona Européia de Comércio Livre.

Era visível, então, que havia fortes con
tradições entre os dais interêsses. A Grã-Bre
tanha havia exigido demasiada atenção pe
las n?cess!dares de sua indústria e não esta
va disposta a faíer concessões. Os •'Peque
nos Seis”, por outro lado, não estavam em 
•Jtuação de impor a sua vontade. Ainda não 
t*xa possível, pois a crise de 1957-58 renovou
*  pressão sôbre o mercr.do intsrnncional. A 
prouena Comunidade Européia principiava, 
*?enas, a defender seu mercado. Em 1059, fo

ram anunciadas as primeiras reduções adua
neiras, seguiram-se outras medidas discrimi
natórias contra a concorrência de países nào 
pertencentes ao cartel dos "Seis”. Por outro 
lado, êstes eram suficientemente fortes para 
manter o seu mercado externo. Havia um outro 
aspecto ainda, sôbre o qual um alto funcioná
rio do MCE, Alfred Mozer, pôde, em 1960, em 
uma entrevista em Francfort, fazer as se
guintes declarações: — “O Foreing Office 
têm dificuldade em compreender que os tem
pos mudaram, que a velha política inglêsa de 
influência no Continente não é mais possí
vel. A Grã-Bretanha têm que se acostumar 
com a idéia de que a sua participação na vi
da continental não será mais gratuita.”

Face ao significado de tais declarações, a 
derrocada total da política inglêsa, fcornou-se 
fòmente questão de tempo. Fnzia-se cada vez 
mais forte o clamor, na própria Inglaterra, 
pela unificação com o Mercado Comum. O 
último impulso foi dado pelos americano«. No 
dia 4 de abril do corrente, Kennedy deu cla
ramente a entender, ao "premier” MacmiUan, 
que os EE. UU. apreciariam muito ver a Grã- 
Bretanha ingressar na MCE. No dia 24 de 
abril, Douglas DiHon, Secretário do Tomouro 
dos EE. UU., expressou o desêjo de que os 
britânicos se ligassem ao MCE "tão estreita
mente quanto possível”.

As negociações da Grã-Brctanlui com os 
"Seis” foram longas e difíceis. Evidentemen
te, ela teria que pagar o seu preço.

Segundo a interpretação do relatório da 
“National Union of Manufacturers”, o capital 
financeiro britânico procurará desoarregar o 
ónus de sua entrada no MCE sôbre as costas 
da classe operária. A indústria brlt&nlca de 
automóveis por exemp «>. fala de uma “situação 

difícil”. Na Ford falou-se, Inclusive, em dis
pensas em massa.

COMO CORTAR O Nó GORDIO?
Os resultados, para os paises produtores 

de matérias primas, da política de cartel 
adotada pelos puises industriais altamente 
desenvolvidos da Europa, é um outro ponto 
importante, de significação política mundial. 
Tanto quánto o cartel de vendas do ferro e 
do carvão que deu origem ao MCE, o qual 
cada vez mais intervem em todos setores da 
produção, a Comunidade Econômica Euro
péia é também um cartel — a um só tempo 
de vendas e produção. Não sôrtiente os merca
dos consumidores são controlados, como tam
bém 06 preços das matérias primas. Isso sig
nifica que os países produtores de matérias 
primas têm que se defrontar com um único 
e poderoso comprador. O “Francfurtes Alle- 
geimeine” de 1.° de agôsto diz:

— “A Argentina, dentro em breve, aco
lherá uma delegação comercial da República 
Popular Chinesa. No memorando do Minis
tro do Exterior da Argentina a respeito, tor
nado público, fundamentou-se a necessida
de de receber uma delegação comercial de Pe
quim, com o fato de que é preciso criar no
vos mercados consumidores para os produtos 
argentinos, pois os compradores tradicionais 
da Europa — os paises da Comunidade Eco
nômica Européia e da Pequena Zona de Co
mércio Livre — fecharam a porta aos produ
tos argentinos, através de medidas restritivas 
sul-americanos. O protecionismo agrário 
adotado pela Comunidade Econômica Euro
péia — que, segundo a Argentina, só tenderá 
a aumentar com o ingresso da Grã-Bretanha

(Conclui »a 10.“ página)

A Conferência de Punta dei Este, realizada em agõsto 
último, com a participação de todos os paise» americanos, mar
cou o lançamento da "Aliança para o Progresso". Idealizada 
para atender às reivindicações das classes dominantes latino- 
americanas — reivindicações que haviam tido sua melhor ex
pressão na Oporação Pan-Americana do ex-presidente Jusce* 
iino Kuoitschek — a Aliança para o Progresso é um progra
ma de ‘nvestimentos e de assistência técnica e financeira, com» 
o qual pretendem os Estados Unidos resolvei- o problema do 
subdesenvolvimento da América Latina.

*  »  #  *

A Aliança para o Progresso prevê um montante de inves
timentos de 20 bilhões de dólares em 10 anos. Provenientes 
rtos Estados Unidos? Nào, pois uma boa parcela deverá ser 
fornecida por outros países capitalistas — sobretudo Alema
nha Ocidental, Japão e Canadá. Investimentos públicos, f i
nanciamentos de govêrno a govêrno? Não, já  que também es
tão Incluídos os investimentos privados — êssss investimen
tos que tão bem conhecemos através da ação da Light, da 
Esso e demais trustes internacionais. Os 20 bilhões de dólares 
são, portanto, uma estimativa pela qual os Estados Unidos 
não se podem comprometer; e incluem um tipo de investi
mentos que tôdas as nações que conquistaram sua indepen
dência Já aboliram — inclusive Cuba. Esses 20 bilhões não se 
destinam exclusivamente ao desenvolvimento económico: 
Estados Unidos exigem que os capitais sejam investidos em 
beneficio das massas e que, através de reformas agrárias e 
educacionais, de melhorias de higiene e saúde, promovam o 
desenvolvimento social. Quem aplicará, todavia, os hipotéti
cos fundos a serem proporcionados pelos Estados Unidos? As 
mesmas classes dominantes que, associadas ao imperialismo 
norte-americano, mantêm na exploração, na miséria c »o 
atraso as populações da América Latina.

#  3  «  ‘

A Aliança para o Progresso relaciona o desenvolvimento 
econômico e social a duas teses: planejamento e integração 
econômica. O planejamento, por si mesmo, não é reivindicação 
popular. Se o planejamento visa a tornar mais efiejente e 
lucrativa a ação dos capitalistas, o povo não pode apoiá-lo. O 
planejamento que o povo deseja é aquêle que se faz em fun
ção de suas necessidades — e não das conveniências da bur- 
gueMa — planejamento ê*se que implica na supressão da in i
ciativa privada e, portanto, do capitalismo. Qtianio à integra
ção, que as burguesias latino-americanas entrem em acôrdo 
para, juntamente com os imperialistas, explorarem melhor ft 
América Latina — eis uma perspectiva que às massas oó pode 
parecer nefasta. Sobretudo porque a desigualdade é a lei do 
sistema capitalista: desigualdade social, internacional, regio
nal. As monstruosidades que o capitalismo engendra, quando 
se trata de explorar recursos naturais, são fartamente ilustra
das pela sltuaç&o atual do Nordeste brasileiro. A integração 
continental, em repime capitalists, manterá e engendrará 
muitos outros nordestes na América Latina e só fará agravar 
a miséria de suas populações.

*  #  «

A Aliança para o Progresso é um Instrumento dos Estado* 
Unidos para manter a América Latina sob sua dependência, 
como propriedade exclusiva, fora do alcance da ajuda econó
mica socialista. £  um esfôrço do imperialismo norte-ameri
cano para sustentar na América Latina aquilo em que baseia 
sua ação: o capitalismo. Ê uma tentativa da burguesia ian
que para impedir que a América Latina se emancipe e siga •  
caminho que lhe abriu a Revolução Cubana. E uma manobra 
do Departamento de Estado para comprar a adesão, a cum
plicidade ou a omissão dos governanes latino-americanos para 
a invasão de Cuba e a destruição de um regime que abriu os 
horizontes dos povos da América, constituiu nova frente »a 
luta antlcolonialista e demonstrou a todo o mundo subdesen
volvido que semente o socialismo é arma capaz de encostar à  
parede o imperialismo.

CHOMBE: "PERSONA NON GRATA"
Há pouco, o Govêrno Brasileiro negou visto de entrada ao 

Primeiro-Ministro de um país indubitavelmente ocidental. 
Tratava-se do sr. Chombe, chefe de govêrno do chamado Es
tado de Catanga.

Acontece, todavia, que, naquele momento, Catanga Já es
tava condenado a desaparecer como Estado independente. Jà  
cumpriu o seu papel como reserva da reação no Congo, quando 
êste ameaçou seguir caminhos revolucionários. Foi a Catanga 
que se confiou a tarefa do assassinato de Lumumba, pelo 
qual o govêrno de Leopoldville receava tomar a responsabili
dade aberta. Cabia a èle contrabalançar a influência do movi
mento anti-imperialista,

y£om a morte de Lumumba, e o conseqüente enfraqueci
mento do movimento anticolonlalista mais radical, os Estado» 
Unidos começaram a reforçar a posição do govêrno de Leo
poldville, que se apóia nos antigos oficiais do exército colonial 
belga e nas tribos mais atrasadas. Preferiam êste govêrno, 

(Conclui na S.* Pág.)
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A V IS IT A  DE K ENNED Y
Enquanto a imprensa burguêsa tece 

loas à nova administração norte-ame
ricana e procura apresentar o Presiden
te John Kennedy como o expoente de 
tendências progressistas em luta con
tra •  obscurantismo do Departamento 
de Estado e do Pentágono, o próprio 
Kennedy «e encarrega de desmenti-la
•  põe a nu a verdadeira face de seu 
govèrno. Sua visita à América Latina 
constitui, com efeito, autêntica provo
cação aos povos do hemisfério e uma 
bofetada aplicada aos governos que 
aqui relutam em adotar docilmente as 
diretrizes norte-americanas sôbre a 
questão cubana.

Que países escolheu, com efeito, o 
sr. Kennedy para "honrar" com sua vi
sita? A Venezuela, um dos poucos paí
ses latino-americanos (não levamos evi
dentemente, em consideração as repu- 
bliquetas da América Central oprimi
das pela United Fruit) que rompeu com 
o regime de Havana e se colocou, pu
blicamente, na "linha justa" de Was
hington. E a Colômbia, que se pres
tou ao ignóbil papel de apreseniar à 
OEA a proposta norte-americana para 
uma reunião de consulta, destinada a 
preparar o caminho para uma nova 
invasão de Cuba.

O  sr. Kennedy não hesita em asso
ciar, abertamente, o seu programa 
"aliança para o progresso" a essa vi
sita. cujo objetivo — como vimos — ó 
prestigiar os países que se curvam às 
imposições norte-americanas e renun
ciam a qualquer vestígio de indepen
dência em sua política externa. As 
agências noticiosas norte americanas

sugerem, capciosamente, que a razão 
da visita de Kennedy à Venezuela e à 
Colômbia deve?se à iniciativa tomada 
por êsses países para piomover as re
formas de base que Washington gos
taria de ver realizadas no continente. E 
apresentam o presidente venezuelano, 
Ròmulo Betancourt, como o grande de
mocrata da América Latina — esqueci
das das campanhas de difamação que 
contra êle moveram, quando Betancourt, 
ainda membro do partido comunista, 
não se prestava ao papel de títere que 
hoje desempenha.

A Aliança para o Progresso revela, 
assim, sua verdadeira face, e se de
monstra, na prática, Aliar.ça para a 
Agressão, Aliança contra a Autodeter
minação, Aliança contra os Povos La
tino-Americanos. Indiferente aos pro
testos que o anúncio de sua visita cau
sara nos países escolhidos para palco 
dêsse desmascaramento, Kennedy assis
te, impassível, á perseguição e ao mas
sacre dos líderes populares venezuela
nos e bolivianos, despacha às pressas 
agentes do FBI e da Ag^icia de Inteli
gência para se certificarem que a re
pressão foi bem organizada e. depois 
de iniormado que, sòmente em Caracas, 
mais de 30 mil policiais garantiriam sua 
segurança, dispõem-se corajosamente a 
iniciar seu périplo.

A farsa culmina com as agências do 
Departamento de Estado comunicando 
ao mundo inteiro a recepção calorosa 
do Presidente ianque — enquanto, no 
fundo das masmorras, amontoam-se às 
centenas os líderes populares que te
riam podido prestar, renlmente, a Ken
nedy a recepção que êle merece.

XXII CONGRESSO DO PC SOVIÉTICO
Reunido em Moscou pe

la X X II.»  vez, o Congresso 
do PC da URSS iniciou-se 
sob o signo da chamada 
«passagem ao comunismo», 
que ua prática devia tornar- 
se o maior desafio já  lança
do contra a velha socieda
de capitalista no terreno 

econômico e social,

A imprensa burguesa não 
'perdeu o hábito de dúvlíar 
das metas estabelecias pe
los sovlets. Duvidou das 
possibilidades da sobrevivên

cia da revoluç&o em 1921, 
duvidou da viabilidade dos 
Planos QUinqiienais, que, 
pretendiam transformar a 

Rússia em pais intustrlal, 
duvidou dos planos de re
construção em 1945 e conti
nua a duvidar das possib U.$ 
dades da Uniáo Soviética 
ultrapassar o nível de vida 
dos mais desenvolvidos dos 
países capitalistas em menos 
de uma geração. Essa dúvl- 
\da sustenta o último resto 
da sua autoconfiança e 
quando ouve falar que o nô- 
vo programa adotado prevê 
uma sociedade em que o ho
mem náo mais pagará alu
guel e o seu pão de cada 
d a, isso evidentemente, está 

acima dl seu horizonte bur
guês.

O Impacto dêsse desafio 
na oras fio do desfecho do 
Congresso, todavia,, foi ame
nizado para o mundo capi
talista pelo nôvo capítulo 
da campanha de desestall- 
nização, que permitiu à Im
prensa burguesa desviar a 
atenção para o campo sen
sacionalista.

Isso foi facilitado pela 
forma particular com que 
no XX.® Congresso o stali- 
Kruchtchev apresentou o 
problema do stalin ismo. Se 
ntsmo nfto passava de uma 
conseqüência do «culto da 
personalidade» (que poderia 
ser remediado mediante uma 
«direção coletiva») esta ve* 
Stalin passou a ser o viiát 
da história soviética, respon
sável por todos os aspectos 
negativos da revolução des
de a morte de Lêntn. Uma 
explicação 6 tão pouco mar
xista como a outra e ago
ra só resta saber como um 
homem tão vil, que nada de 
poslt.vo teve a oferecer, ]>ô- 
de subir táo alto no país da 
piimeira revohnfio proletí»- 
ria vitoriosa. Nem Krucht- 
chev, nem o Congresso res
pondem a essa pergunta.

Nós. no Oc dente, que ain
da hoje sentimos os golpes 
que Stalin desfechou contra

o movimento operáilo inter
nacional, não temos nenhu
ma razfto de querer «limpar» 
a sua pessoa perante a his
tória. O que queremos e de
vemos, entretanto, — e Is
so no interêsse dêsse mesmo 
movimento — é que se ti. 
re um balanço objetivo do. 
papel de Sta'ín e ia« con
dições que o produziram, A 
. distância dos acontecimen
tos já  permite hoje renun
ciar às polêmicas baratas 
das lutas internas e dlstin-, 
guír até onde Stalin teve um 
papel positivo e quando co- 

.meçou a se tornar um obs
táculo para o desenvolvimen
to da sociedade soviética. 
Sòmente dêsse modo qs

PPCC poderão evitar a com- 
.pleta desorientação nas suas 
fileiras e sòmente assim se 
pode evitar que perca a se
riedade o renl processo de. 
desestalinizaoão que progri
de em tôdas as esferas da 
.vida soviética. O rebatismo 
de nomes de ruas e cidades 
em todo o Bloco Soviético — 
inclusive de o Stalingrado, 
que se tornou no mundo in 
teiro o símbolo da derrota 
do fascismo — não substitui 
ainda a franca dlscussáo 
dos problemas do comu 
nismo mundial.

O oovcnio burguês e prõ-itnperiahsla de Itv.nulo £■;- 
t0iicourt voltuu a desfechar a v.olênc.a e todos os ma.es j 
de represscio contra o povo da Venezuela. Interditou as 
sedes dos partidos operários — o MovnnUnto da Jtquierda 
Revolucionária e o J'artido Comunista — e prendtu inú
meros dos seus dirigentes.

Os recentes acontecimentos da Venezuela, em que as 
massas /oram as ruas protestar contra a capitulação de 
Ròmulo Betancourt ante as pretensões agressivas do im 
perialismo, na questão de Cuba, mostram a instabilidade 
do seu governo e das classes domnantes naquêle pai». 
Caiu a máscara dt Betancourt e ,dia a dia, éle revela o 
seu conluio com os imperialistas, na conspiração contra o 
regime socialista de Cuba.

As massas sairam às ruas para protestar contra o 
rompimento de relações com o goitrno de Fidel Castro, 
efetivado por Betancourt, atendendo ao plano imperialis
ta de isolar Cuba, na América La? na, como primeiro pas
so para nova agressão. £** agora, de novo se insurgiram 
contra a visita de Kennedy á Venezuela. Retannyurt utili
zou todos os meios que pôde para reprimir a manifesta
ção das massas.

Esgotadas as tentativas demagógicas, a burguesia ve
nezuelana, para manter t> sisfrma de exploração impeiia- 
lista, recorrt ao terror e à violência. A máscara caiu.

Aqui registramos a nossa sohdnriedude aos companhei
ros do Uovimiento da Izquierda Revolucionária e aos mili
tantes do Partido Comunista, qne, juntos, lutam pela 
emancipação da Venezntla.

A DIPLOMACIA DO LUCRO
Assistimos, nas últimas semanas, a uma série de tomadas 

de posição, no campo da política externa brasileira, que reve
lam a fragilidade — para não diser a hipocrisia — dos prin
cípios morais que, segundo o liamarati, norteiam a atuação 
do Govèrno nesse setor. Os que teimam em acreditar que o 
Brasil adota aí uma linha de independência estarão, a es a 
hora, cruelmente desiludidos. Pois a verdade é que anticolo- 
nialismo, autodeterminação, manutenção da paz — tudo Isso 
fol espezinhado pelos encarregados da atuação do Brasil no 
plano internacional e atirado. como coisa imprestável, a um 
monturo de lixo.

A no a oficial do Itamarali sob o conflito qu ■ envolve 
Indla e Portugal iniciou a série. “Portugal — explicava de
pois o primeiro-ministro Tanciodo Neves — forma conosco
utna comunicl.MÍ, d<__sai>! ue. de tr .- à iç& ^^^m e n tim e iit .^ ”
E, em nome d.’sa c'òmuw.dr.cic a~«tadura salazarista mer«cru
a irrestrita solidariedade do GOvêrno brasileiro, em relação à 
opressão colonialista e racista que desenvolve em Goa. Que
0 govèrno do •‘premier’’ Nehru desrje expulsar os invasores que 
Insistem em manter encravos em território indiano, e ali 
espoliam as riquezas de seu povo — eis o que pareceu ao üo- 
vérno brasileiro abominavel escândalo, não hesitando o Ita- 
marati a Invocar, espontftneamente, o malfadado Tratado de 
Amizade e Consulta firmado com a ditadura portuguesa. A 
esta hora, os prepostos de Salazar batem palmas para o Bra
sil, a imprensa colonialista portuguêsa tece loas ao Govèrno 
brasileiro e, sem dúvida alguma, os povos de todo o mundo 
esmagam-nos com seu desprêzo.

Não ficou, entretanto, ai o Govèrno brasileiro. Diante da 
agressão que Washington prepara contra o bravo povo cubano, 
e que depende da conivência aberta ou tácita dos países latino- 
americanos, que atitude toma o representante do Brasil na
o-* ■ •> n-».....Mn n "romsta colombiana — no sentido de se
convocar uma reunião de chanceleres que condeno o regirna
1 . j  — co.no Uiuu manobra do Departamento de Estado? 
Hipoteca sua solidariedade ao povo contra o qual se trama a 
agrassão, defende sua soberania ameaçada e sua dignidade 
ferida? Une-se ao México, no valente voto emitido pelo dele
gado dêste país na OEA, contrário à convocação da reunião? 
Não: o Brasil abstém-se, o Brasil omite-se, o Brasil murcha 
as orelhus e, covardemente, assiste à Ignóbil conspiração que 
visa a liquidar o direito do povo cubano a autodeterminar-se.

Idêntica fol a atitude brasileira na ONU, ao ser aberta a 
questão da admissão da China naquele organismo. Ninguém 
Ignora que o Govèrno chinês representa 700 milhões de ho
mens e dirige uma nação, cujo progresso económico e social 
constituí a grande admiração do século. Sem a participação 
dêsse Govèrno, nenhum tratado de desarmamento terá sen
tido, nenhum acórdo de cessação das experiências nucleares 
pode ser levado a sério, nenhuma negociação envolvendo os 
grandes problemas internacionais terá reais condições de 
êxito. Em síntese, sem a China, nada poderá ser feito no 
sentido de trabalhar c » vãmente pára a manutenção da pau 
e paia a criação de condições para uma coexistência pacífica 
entre os dois grandes blocos rivais. O Govèrno brasileiro não 
Ignora essas verdades, mas, aberta a votação, que posição 
assume? Abstém-se, omite-se, anula-se. E vem, em seguida, 
o Itamarati justificar o voto brasileiro, argumentando que fol 
dado — como é norma adotada p:los responsáveis pela dire
ção de nossos negócios externos — com a maioria. Votar com 
u maioria —■ eis a concepção do Ministério do Exterior sòbre 
o que seja uma política externa independente I

A política externa brasileira mostra, assim, seu verdadeiro 
conteúdo, que é o de servir de Instrumento para a expansão 
de uma classe — a burguesia. Onde houver possibilidade da 
ganhar dinheiro, a burguesia brasileira estará disposta a agir

(Conclui na 10.* página)



I ENCONTRO DE OPERÁRIOS, 
ESTUDANTES E CAMPONESES

Fui aprovado nu I (o n fr r» «  Nacional dus lav tado irt 
« Trabalhadores Agrícolas a »cruinlr morãu aprm »U iila 
l>rU t ’n»n  Nacional d« F.Mudanln e pela 1'niào R ru lk tra  
út Ckludinlrs Secundários:

1 — lendo em vUta a necessidade urgente de bn>a He- 
lurma Agrária radical, já que a atual estrutura do campo 
dn Brasil é a principal responsável pela miséria, ignorãn- 
eia e lome que assolam •  nosso pais;

2) — Tendo em vista que a efetivarão de unia Reforma 
Agrária que venha de fato beneficiar OM trabalhadores, M 
r possível mediante ama acão de m aua i que congregue an 
trabalhadores da eidade e do campo t  outras forças popu
lares, como os estndantes;
PROPOMOS:

A reali/acão do I Encontro de Operários, Camponeses 
e Estudantes com encerramento no dia 1* de Maio em 
Brasília, para constituicáo real dessa aliança, consideran
do-se que a libertação do camponês está ligada intimamente 
à libertação dos seus companheiros operários.

Reforma Agrária Ou Revolução 
No Congresso Dos Camponeses

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

A  CUBA DE FIDEL CASTRO

O I  Congresso Nacional de 

lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas aprovou a seguin

te u k « o  a ser enviada ao 

Primeiro MinisUo de Cuba, 

Kdel Castro:

Os participantes do 1.« 

CongveitM) Nacloiinl de Lavrv 

tiorec e TikímiUiadore» Agrí- 

«k. litsai) tf-.te Ora se 

— ■

d' tôdfts as formas, a auto- 

óeterminavão e a soberania 

de Cuba. ameaçadas pelo ;m- 

peiialismo norte-americano;

2* — que consideram a 

orientação do govérno cuba

no como um exemplo para oe 

povos da América Lat.na em 

•na Ivita enMàncipatlora

Manifestam, ainda seu en- 

-*•'' Ttfí '“ TRS*

ptou ii ueOkte «lo* proDuema» 

4u do campo, diri--

ao bravo povo euba- 

®o e a *eti grande lider, Fidel 

Ciuitjro para expressar, de 

forma energica e vibrante:

1.» — qut saberão defender

ria cubana, auerree do pru- 

gresso e da Indepenriéncta do 

paK irmão.

as.) Francisco Julião, Nes

tor Vera, Acyr Medeiros, Lin- 

doipho Silva, Napoleão Re— 

aende e Henrique Miranda.

Realizado em Belo Horizonte, de 15 a 17 de no
vembro, o I Congresso Nacional de Lavradores e Tra
balhadores Agrícolas do Brasil surpreendeu pela gran
de afluência de camponeses, que, chegados de todos 
os pontos do país, ali foram discutir e acertar as medi
das necessárias à melhoria de suas condições '.e vida. 
Mais de 1.500 delegados, com efeito, estiveram pre
sentes às sessões realizadas, durante três dias, nas 
amplas dependências da Secretaria de Saúde de Mi
nas gerais. A repercussão do Congresso foi enorme: 
mais de cinco mil pessoas comprimiam-se. tôdas as 
noites, nas sessões solenes, sendo que, na de encer
ramento, as portas tiveram de ser fechadas, tal a 
massa de povo que acorrera ao local, para ver e 
ouvir os delegados camponeses. Entre êstes, encon
travam-se nomes conhecidos como o deputado Fran
cisco Julião, o Presidente da ULTAB Lindolío Silva, 
jo lre  Correia Neto de São Paulo. José Porfírio de Goiás. 
A maioria, porém, era constituída de homens rudes, 
de pele curtida e mãos calosas, exprimindo-se, às 
vêzes, com dificuldade. Em todos, porém, — e êsse é 
talvez o fato de maior importância a assinalar — reve
lava-se uma extraordinária consciência de seus pro
blemas e das soluções que para êles desejavam. Com
preender êsses problemas, conhecer essas soluções — 
eis o que se impõe aqora a todos os que foram desper
tado«, pelo Congresso, ce sua ignorância sôbre o 
movimento camponês.

Fano D« Fundo

Dos 200 milhões de hectares que compunham, em 
1950, a área destinada à agricultura, mais de 60% en- 
contTava-Be nas mãos de 3% dos proprietários. O total 
dos proprietários não somava, entretanto, mais do 
que 20% da população rural — o que Importa em 
dizem que 80% dessa população não possuía terra, e

u m a  e n t r e v is t a  q u e  a  im p r e n s a  b u r g u e s a  n ã o  p u b l ic o u

JULIÃO: 0 CAPITALISMO NÃO TEM 
MAIS NADA A OFERECER AO POVO

BELO HORIZONTE. 16 de 
novembro —  Declarando que "o 
capitalismo nada mais tem para 
nos oferecer" c que o objetivo fi
nal dos lutos populares no Bro- 
•il só poderá ter a implantação 
de um regime socialista, o depu
tado Froncisco Julião, presidente 
das Ligas Camponesas do Nor
deste, concedeu entrevista cole
tivo à imprensa. Indagado sòbre 
a possibilidade de o Congresso 
votar um projeto de reforma 
agrária satisfatório, Julião mos
trou-se c é t i c o  e acentuou: 
"sinceramente, não creio que 
a R e f o r m a  A g r á r i a  pos
sa ser o b t i d a  pacificamen
te. S ò m e n t e  será possível 
através de um movimento de 
massas que envolvo tóda a na
ção". Manifestou-se contrário a

uma reforma agrária de coráter 
capitalista. "O  capitalismo —  
disse Julião —  não tem mais no- 
do para oferecer ao povo. A lu
ta pela reforma agrária deve 
orientar-se no sentido da im
plantação de métodos coletivos 
de trabalho como as formas 
superiores do cooperativismo". 
Sublinhondo que as iniciativas 
oficiais nesse terreno nâo têm 
outro sentido senfio o de odiar, « 
não o de realizar a reforma agrá
ria, Julião qualificou-as de me
ros "paliativos". Prosseguiu od- 
mitindo que a luta pela reformo 
agrária implique conflitos vio
lentos com aquêlcs que desejam 
obstá-lo, ocentuondo: "novso le
ma ogora é reforma ou revolu
ção". Advertiu então que, nessos 
circunstáncios, o Brasil conver-

ter-se-á em nova Coréa, pois o 
imperialismo não deixará de in
tervir pora impedir o progres
so da emancipação popular, e 
acrescentou: "Felizmente, se is
so ocontecer poderemos contar 
com o solidariedade dos povos 
da América Latina e de todo o 
mundo". Exprimiu a convicção 
de que a luta pela reforma agrá
rio acabará incorporando ao 
campesinato o u t r a s  camadas 
progressistas da população, co

mo os estudantes e, naturalmen

te, os operários. "Com êles —  

frisou o líder camponês —  for

maremos a espinha dorsal da lu

ta que o povo desenvolve para a 

supressão do capitolismo e a 

■mplontação do socialismo".

que, dos 20% jestantes, a quase totalidade se distri
buía por uma fração equivalente a um quarto da terra 
cultivável. O  regime da pr0priedade da terra, no 
Brasil, não se caracteriza, a*sim, sòmente por uma 
enorme desigualdade: define-se como autêntico mono
pólio da terra. P a ra le la m en te  a êsee monopólio, e deli
beradamente provocada pelos latifundiários (que não 
exploram, normalmente, senao J0% da tetra que pos
suem), verifica-se a concentração da população rural 
em estreitas porções do território. Com essa concen
tração, o latifundiário intensifica a oferta de mão-de- 
obra e influi para o aviltamento j 0 seu preç0i apre

sentando-se com amplo poder^de barganha para impor 
à população rural as condições de trabalho que lhe 
convém. Repousam sóbre es'a base, esquematica
mente descrita, as formas extorsivas de parceria e de 
arrendamento, os salários de fome, as sobrevivências 
escravistas como o cambão (prestação gratuita de ser
viços ao dono da terra). Um sistema político fundado 
no coronelismo e no voto de cabresto milita para a 
manutenção dessa situação, cujos frutos sociais são a 
miséria, a ignorância e a doença. Mais de 60% da 
população rural e constituída d« analfabetos. D« 
cada 100 crianças ĉ ue nascem no Nordeste, pouco 
mais de 30 chagam à ida-ie de um ano. A espeiança 
média de vida não ultrapasso ali 29 anos.

Reform a A grár ia  Rad ical

Nessas condições, não *urprcende aue o radica
lismo tenha sido a tônica dominante no Congresso de 
Belo Horizonte. Reunidos, pe'a primeira vez, num en
contro nacional, a fim do exporem seus problemas o 
procurarem para êles um remédio, Qg representantes 
das massas exploradas do campo só poderiam expri
mir sua experiência de vida par intermédio da amar
gura e do ressentimento, « não seriam capazes de 
acolher outras soluções senao as que lhes acenassem 
com a total transformação da ordem de coisas que 
os oprime. "Reforma agtária radical" foi a expressão 
unânime de seus desejos, que outros slogans comple

taram de maneira significativa: "reforma ou revolu
ção", "na lei ou na marra", "terra ou morte". As intei- 
vençoes dos delegados camponeses na tribuna, veri
ficadas sobretudo nas sessões vespertinas, marcaram 
as mesmas posições. E os grandes líderes ali presen
tes ratificaram nas em todos os seus pronunciamentos. 
"A verdade — proclamou Francisco Julião — é que 
a reforma agrária tem de ser radical”. E, frisando que 
a luta pela liquidação da espoliação latifundiária não 
pertence a um partido político ou a uma seita reli
giosa, concluia: "Essa luta é de vocês, proletários sem 
terra ou de pouca terra, neste País de tanta terra!"

Duas Tendências

A unanimidade em que se integraram os parti
cipantes do Congresao de Belo Horizonte em tôrno da 
reforma agrária radical não significou, entretanto, uni
formidade. Que é ser radical? Ser radical é levar às 
últimas conseqüências a posição que se assume, qual
quer que seja ela. Para os camponeses reunidos em 
Belo Horizonte a posição básica só podia ser uma: 
contra o latifúndio. Reforma agrária radical se define, 
portanto, como uma política radicalmente antilatiíun- 
diária. A definção do latifúndio não constituiu, entre
tanto, preocupação fundamental no Congresao, fican
do por esclarecer até onde é possível aceitar a dis
tinção corrente entre latifúndio produtivo e improdu
tivo. «. em caso de *et aceitável, que comportamento 
se há de tomar frente ao primeiro. Essa imprecisão 
não foi, todavia, acidental: resultou das divergências 
internas do movimento camponês, quanto aos méto
dos e objetivos da luta pela reforma agrária. Aluando 
com cautela, a ULTAB evitou pronunciamentos taxa
tivos sôbre sua posição, mas consubstanciou-a na* 
teses que apresentou e que foram, finalmente, apro
vadas. As Ligas Camponesas, Inversamente, não in
fluíram decisivamente na elaboração das conclusões 
finais do encontro, mas multiplicaram as declarações 
e discursos em plenário, forneceram abundante mate
rial à imprensa e aqitaram assim, a opinião do Con-

—  O Congresso de Operários, Camponeses e 
Estudantes, convocado para o próximo ano, e que 
se realizará em Goiânia, visa a permitir às mas
sas brasileiros a elaboração da plataformo dc 
suas reivindicações —  disse a "Política Operária" 
o companheiro socialista, deputado Francisco Ju- 
lião, chefe das Ligos Camponesas.

Acrescentou que êsse Congresso representa
rá a grande Constituinte do povo brasileiro, que 
indicará e votará as medidas e soluções pora os 
problemos nacionais, consubstanciando-as numa 
plataforma a ser entregue aos deputados e sena
dores, oo Conselho dc Ministros e ao presidente 
da República

Os problemas que o Congresso de Operários, 
Camponeses e Estudantes debaterá dizem res
peito o reforma agrária —  de acôrdo com os prin
cípios oprovados pelo Congresso Camponês de 
Belo Horizonte —  reforma urbana, limitação da 
remessa dc lucros e outras medidas de interesse 
das massas brasileiras.

Adiantou o deputado Francisco Julião que 
espera contar com a participação de 20 mil dele
gados, sendo que dez mil camponeses seguramen
te comparecerão.

gresso em seu proveito. Enquanto a ULTAB prefere a 
linha do reformismo, encarando a luta pela reforma 
agrária como a substituição das relações sociais agrá
rias, fundadas no latifúndio escravista e no imperia
lismo, pela de relações de caráter francamente capi
talista, as Ligas optam pela inclusão dessa luta num 
movimento revolucionário de ccnáter geral, cujo obje
tivo é a implantação do regime socialista. Conseqüen
temente. a ULTAB inclina-se a admitir que a reicuma 
agrária possa ser obtida por meio de métodos pacífi
cos e legais, enquanto as Ligas tendem a acreditar 
que a vitória não poderá excluir uma solução de 
fôrça.

Resultados Práticos

Essas diferenças de ponto de vista nào impe<fi- 
ram, porém, que o Congresso desse andamento n©r- 
mal a seus trabalhos e se encerrasse em meto a uma
formidável demonstração de união e de solidariedade. 
A Declaração final, aprovada unanimemente pelo ple
nário e cujo texto, com raras modificações, íóra apre
sentado, sob forma de tese, pela ULTAB, consagrou
a urgência de uma reforma agretria radical, na pers
pectiva da evolução capitalista no campo. Nesse sen
tido, preconizou a substituição da propriedade mono
polista da terra pela propriedade camponesa e esta
tal, e recomendou a desapropriação das terras impro
dutivas de propriedades com área superior a 500 hec
tares. Também por unanimidade, o plenário aprovou 
a  proposta das Ligas para que se realize, em maio 
próximo, em Goiânia, o I Congresso Nacional de Ope
rários, Estudantes e Camponeses — ponto de partida 
de ampla frente única para a concretização das refor
mas de base de interesse popular.

No Caminho Da Unidade

Encerrado o Congresso de Belo Horizonte, encon
tramo-nos confrontados com uma nova configuração 
da situação brasileira, a qual integra agora, em seu 
bôjo, uma nova fôrça social e política — e, mais do 
que isso. um nova fôrça de esquerda — o campesi
nato. Abre-se, de imediato, uma etapa superior para 
o processo político, que é a articulação do movimento 
camponês com as fôrças progressistas da cidade, no- 
tadamente a classe operária. A marcha em direção a 
essa unidade — a que visa o Congresso de Goiânia
— representa, nas atuais circunstâncias, a tareia meas 
importante da esquerda, e é tanto mais urgente quunto 
mais ràpidamente se processam as composições e 
rearticulações das fôrças conservadoras e reacioná
rias — alertadas do perigo que correm não sòmente 
por manifestações como a do Congresso camponês © 
as grandes greves urbanas, mas também pela proxir 
znidade das eleições parlamentares.

Sòmente a união das esquerdas, desde o plano 
das classes sociais até o das agremiações políticas e 
partidárias, poderá barrar o caminho à reação e abrir 
novas perspectivas para a revolução brasileira.
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Tudo indica que os pouco menos de sete meses de Governo Jânio 

Qua.iros deixaram profundos marcos na vida política do país. As conse

qüências dessa experiência ainda não apareceram em tôda a sua extensão.

Se as eleições, que levaram Jânio ao poder, representam um aconteci

mento inédito na história eleitoral, a sua renúncia foi marcada por uma 

c.TÍse político-militar que trouxe à tona o crescente amadurecimento político 

das massas trabalhadoras. Pela primeira vez a ação de operários e estu

dantes derrotou um movimento golpista, arrastando consigo partes do pró

prio exército. Se não conseguiram por completo o seu intento foi por que 

os frutos aa sua vitória lhes foram roubados pela burguesia que preferiu 

o compromisso e o apaziguamento em família.

Não há dúvida que Jânio foi o representante e o dirigente mais cons

ciente que essa mesma burguesia ja enconbou. Mais do que qualquor 

outro governo anterior, Jânio se preocupava com o problema de fortale

cer a posição da burguesia; no campo interno, diante do proletariado a 

possíveis convulsões sociais, no campo externo com sua posição de bar

ganha diante do capital intc-rnacional.

Nesses sete meses passados foram elal^orcdas diretrizes de comoli- 

dação de uma sociedade burguesa, no Brasil, que oí atuais sucessòr>3, 

vincos da oposição derrotada em três de outubro, não podem nem pre

tendem ignorar. A continuidade da política externa, as reformas de base, 

o plano de emergência, feitas as ressalvas secundárias, fazem parte Jo 

programa do nòvo Govêrno. Jânio fêz a política que mais convinha à 

nossa burguesia, mas, mesmo assim, o alívio da classe dominante foi 

senti o quando, não sabendo vencer o ponto morto em sua política, de

mitiu-se. Por què? Pergunta-se. A resposta encontraremos numa análise 

dos diversos ângulos de sua gestão.

A EXPERIÊNCIA ECONÔMICA
A poliUcd ecouóir.ica do Govêrno Jànio se foi dcliueandu 

3 ravés le sucessivas instruções da 3up<*rntind6ncla da Moe
da e do Credito As mais coah-ciüas soo as instruções 204 e 
2<i8, além de outras medida« complementares. As discussões 
travadas em tõrno dessas m.struçõcs — V’em:ntes e apaixo
nadas — porderam-se, em tua maioria, numa profusão de 
detalhes técnicos em que a linha geral da política seguida 
Jamais era definida. Aos porta-vozes do Govêrno não inte
ressava essa definição. Desejando cativar gregos e troianos 
— direita e esquerda, burgueses e proletários, industria e agri
cultura — tentnva estimular unia confusão que Justificava a 
confiança CC"a no homem carismático que ao destino aprouve 
colocar na presidência. Os críticos que se baseavam nas ree,- 
lizaçõeg da era juscelinista também não procuraram dar a 
devida clareza no que se refere aos princípios diretores da 
política econômica. Nesse caso, sentir-se-iam na posição nada 
cômoda de confessar que a nova orientação continuava a 
política anterior, por isso.' as divergências se limitaram ao 
“modo dè fazer"’, a “oportunidade” etc.

A linha geral da política econômica do governo Jãnto era 
a de abandonar cada vez mais os controles estatais sóbre a 
economia, devolvendo-a, progressivamente, ao mecanismo do 
mercado. Em outros têrmos: tratava-se de uma tentativa de 
’•’olta à ortodoxia liberal nas condições do capitalismo de hoje 
e num pitts em industrialização.

Atuam nesse sen'ido. a ins
trução 204 qu? coloca no 
eãmbto livre a metade das
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importações, a instrução 208 
qu* exiende a liberdade cam
bial á outra me. ade, e a ins
trução 205 que transfere ao 
mercado livre de cftnibio cêr- 
ca de metade dos dólares pro
venientes aa exportação do 
café.

Os diversos conirôles esta
tais do cambio visavam: 

elevar ao máx mo as expor
tações por melo de subsí
dios • bonif1'’. çóes> aumen
tando desta maneira sua ca- 
p3ciáade de importar;

fazer com que essa capaci
dade de Importar fôsse utili
zada de forma adequada pos- 
:ível para o desenvolvimento 
do pais 

O si-tema oe taxas múlti
plas em vigor antes da ins
trução 204, permitia que o es
trangulamento da expansão 
Industrial, constituído pela 
insiificirnu capacidade d< 
Importar, não reduzisse de- 
aia$iadea«ent«t o crescimento

econômico. Isto, • portím, sem 
chegar ao monopoi.o esliua.1 
do comércio que ,eria a for
ma mais eficaz fte atin? r os 
objetivos Jà efêfineado*.

Nos último* anos, o Balan
ço uit ■> ir.riv do Brasd 
aoresentou defici s crescente* 
devido a duas causa*: u q ;e- 
da d^s pr3<;ns ao? pioautos ie 
importação (café, cacau) no 
mercado nuindial, sem que o* 
preços de produtos industriais 
importados tivessem baixa
do. As crescentes remessa» de 
lucros, royalíies, juros, etc. 
devidas ao capital estrangeiro 
investido no Brasil.

Pela lógica da situação, na 
medida Qm ou< c Balanço cie 
P i 3 . ;n> nto p or?ese o gové - 
no deveria estreitar o seu 
conrôle sôbre o comérc o ex
terior. Particularmente sôbre 
o seu centro nevrálgico que 
é o câmbio, no sentido de, 
pelo menos, atenuar o im
pacto da piora das relações 
de troca. Os interé ses capi
talistas não levam em conta 
êsse raciocínio lógico. Já du
rante o govêrno anterior, os 
contrôies tov> remontais to 
ram paulatinamente relaxa
dos, e o que sr Kubitsehek 
iniciou, suavemente, o sr 
Quadros eiompletou em pou
cos meses

Após a Instrução 208, que 
aboliu o último se or de im
portações subsidiadas, 0 ?o- 
vêrno, ao acabar com o câmbio 
de custo, só pode intervir no 
mercado cambial como um 
operador a mais. Um grande 
operador, sem dúvida, mas 
nas mesmas condições que 
qualquer banco particular au
torizado a operar em câmbio. 
(Exceção feita ao chamado 
câmbio especial para importar 
artigos de luxo, mas, êste, no 
conjunto do movimento cam
bial, é insignificante.!

Resta saber as causas dessa 
política. Por aue a burguesia.

que cresceu 0 se expandiu sob 
o signo da intervenção estatal, 
prefere hoje o chamado libe
ralismo ortodoxo? Justamente 
por causa do seu crescimento 
e de sua expansão que teve 
como consequência um corres
pondente aumento da sua au
to-confiança. N os  últimos 
trinta anos, nunca deixou de 
••ncarar 0 capitalismo de es
tado com extrema desconfian
ça. Êle significava o contrôle 
da economia, mas não pelos 
membros da sua classe, os re- 
pris iv .iiius d.retos da bur
guesia: êsse contrôle ficaria 
nas m ã o s  de buroci a- 
ta» manejados por político« 
que não podiam ser insensí
veis, inteiramente, ao clamor 
dus massas. (Principalmente 
depois do Estado Novo, quan
do os políticos dependiam de 
votos}.

A classe dominante, entre- 
taritó, toierou a intervenção 
estatal na economia por va
rias razó.s: em primeiro lu
gar, porque a inflação pro- 
porcionar-Uie-ia uma subs- 
tar.cvl nnirgnn de lucro ex- 
......... . n. Ela Iria permi
tir o aumento do* preços ao
1*...... . i-\.i!<o qu:í, urn Item
importante d s s:us custos _
o.s salários — estaria fixo, pe
lo menos. por um ann. Em se
gundo lu;íar, os Investimentos 
estatais forneceriam os ser
viços nrcessários ao processo 
de produção — energia, trans
porte etc. — a baixo custo. 
Em terceiro lugar o Estado 
realizaria, em diversos seto
res, uma acumulação primiti
va com o dinheiro público, 
empreendimentos que uftfa- 
pas-ariam a c:ipacid^d'’ dõ 
capital nacional. Em ú ^ lg i^  
análise, a intervenção estatal 
11a economia, mediante a in 
flação em grande parte, a ju 
dou a nossa burguesia a dts- 

-carj-egar o ônus da expansão 
sôbre os ombros dos assala
riados e consumidores p au
mentar a taxa de espoliação 
das massas trabalhadoras

Mas, alno no reino da Dina
marca não chcirava bem... O 
sistema só davfi certo enquan
to estava enquadrado na ex
pansão geral das fôrças pro
dutivas. No mundo em que 
se deu, com pequenas lntsr- 
rupções, na década de trinta, 
durante a Guerra Mundial e. 
pcis da guerra, até 1D58. 
aproximadamente Com a 
crescente saturação do merca
do mundial capitalista, senti
da primeiro pelos países for
necedores de matérias primas, 
as medidas de contrôles do ca
pitalismo de estada sôbre a 
economia privada passaram a 
perder sua utilidade e come
çaram a se tornar intolerá
veis para a nossa burguesia.

A inflação desorganizou o 
mercado de capitais e de crft- 
dttos. colocando as emprêsas 
particulares à mercê do Ban
co do Brasil — incapaz de sa
tisfazer as necessidades. Além 
disso, o imperialismo que vê 
no capitalismo de estado (nos

países subdesuivoiv.il s> uin 
concorrente aberto nos seus 
campos prediletos de Inversão 
(petróleo, p. ex.) aumentou a 
*’H pi ssflo por melo do dé
ficit cada vez maior do nos- 
* . U ...UÇO de Pagamentos. 
Suas Inversões crescentes as
sociaram cada ves mais a bur
guesia nacional com o capital 
internacional, tornando a pri
meira cada vez mais receptiva 
aos argumentos do segundo.

Em 1961 a burguesia nacio
nal estava disposta a se en
tender com o P.M.I. e aceitar 
as suas condições. Ein pouco« 
meses as bases financeiras da 
política econômioa do pais 
tnham passado por uma pro
funda alteração, sem — como 
salientou um jornal burguês 
do Rio — que a opinião pú
blica se desse conta disso. J à 
nio tinha aberto de fato no
vos rumos para a classe do
minante. Por Isso mesmo qu« 
êle podia pedir demissão sen» 
ser chamado de volta. Os seus 
sucessores tinham de prosse
guir no caminho

Não cremos que estivesse 
disposto a dímltir-se de fato. 
Do sru equivoco pollt co tra
tamos em outro lugar. As 
causas que levaram a política 
janista a um ponto morto no 
qual se viu obrigado a Jogar 
o duvidoso trunfo da demis- 
, são, têm,, Igualmente, suas 
raiaes em sua política eco
nómica.

Jànio n lo  pas ava de um 
dêsse* políticos eleitos a quem 
a classe dominante entrega- 
gava a administração de seus 
n. -jocios. Êle tinha pl»na cons
ciência de que fôra elçlto e'« 
Virtude da bnhcarrotí da an- 
tecior. pplítica econômica — 
baseada na Inflação e ha cres
cente custo de vida — nos 
olhos da grande massa dos 
assalariados e consumido
res. Ele não podia ter ilu
sões de que a essa grande 
maioria do povo não tinha 
nada a ofirecer materialmen
te. As suas primeiras tenta
tivas com uma política d« 
austeridade inaugurada com 
a 204 levaram-no a um des
gaste abertamente revelado 
com a derrota de seu candi
dato à Prefeitura' d’  S. Pau
lo. A sua dcpendêncla da opi
nião pública, que chegava a 
Irritar a classe dominante, fêz 
com qi*< procurasse contraba
lançar os efeitos paralisantes 
da jaolítlca de austeridade 
con novas cmtssões para es- 
»•mular as atividades eco- 
lômlcas. Incapaz de realizar 
suas promessas eleitorais nes
se terreno, balançou-se entre 
o dois poios, o da Inflação e 
da austeridade resultando 
dal, que em sete meses de go
vêrno. o custo de vida tinha 
aumentado em 16,2 por cento 
e as emissões atingido a clas
se dos 32 bilhões. Ein todo o 
ano de 19B0, entretanto, •  
custo de vida tinha aumenta
do em 23,8 por cento e ti
nham sido emitidos 52 mi
lhões de cruzeiros.

.. Fo* _ tamanho o impacto do govêrno de Jânio sôbre a opi
nião pública e a desmoralização das esquerdas que, apesar 
dessa situação, as lutas sociais atingiram o mais baixo nível 
dos últimos anos no pais. Mas não se podia ter dúvida que 
isso era transitório e o descontentamento popular, a decepção 
das massas iludidas irromperiam, um dia, com mais vigor. 
Jànio lutava contra o tempo. Êle tinha duas grandes armas' 
nas mãos: desviar a atenção pública mediante gestos espeta
culares, principalmente, na política externa, e restringir as 
liberdades democráticas existentes, nas quais o descontenta
mento poderia tomar forma« ameaçadoras. Jànio tentou as 
duas.
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A POLÍTICA EXTERNA — APARÊNCIA E REAL!L ADE
Antes il«* se drridir a explorar todas as possi

bilidades que a política externa oferecia ao govêrno 
romo arma na política interna, Jànio tentara, e 
chegara a anunciar, pela boca do» seus auxiliares,

, uma campanha contra os trustes e monopólios, que 
deveriam ser responsabilizados pelas dificuldade* 
Monomicw e o alto custo de vida. Recuou dêsse 
propósito em virtude da oposição da grande bur
guês!» a essa espécie de política, que determinou 
uma cisão dentro de seu próprio Gabinete. Foi 
esta. provavelmente, uma das pressões que Jânio 
mencionou na sua earta de demissão — não lhe 
permitiram pregar um capitalismo sem monopólios.

Se a ênfase, finalmente, ficou no campo da 
política externa é porque aí tinha de falo Interes
ses materiais da lmrguesl» •  defender, os quais, se 
apresentados de fonna conveniente, permitiriam a 
Jânio a aparência de um político de esquerda. Se 
êle conseguiu êsse objetivo em parte foi com a coni
vência de largos srtores da esquerda. *‘0  Jornal”, 
õrgào conservador do Rio, constatou, mais tarde 
num balanço da crise posterior, que “a não ser ao 
Serviço Secreto do Exérolto e dos observadores do 
Fundo Monetário Internacional, Jânio deu a im
pressão de estar levando o pais para a esquerda em 
razão da sua política externa dirigida para a área 
soeilista, apesar de internamente ter realizado o 
mais rígido * severo govêrno de caráter direitista, 
desmontando a máquina sindical e não permitindo, 
em sete meses de administração, a deflagração de 
qualquer greve de caráter político ou mesmo sin
dical’ .

Reunindo as indmeras declarações que Jânio e 
«eu ministro do Exterior fiieram para definir a sua 
política externa, as mais claras talvez, que melhor 
distinguem realidade e aparência, são contidas num 
artigo de Jànio publicado no órgão do Iíepartamen- '  
to de Estado “Forelgn Affalrs'’, onde os propósitos 
da chamada linha Independente são expostos.

O artigo, que é uma reafirmação dos princípios 
ertstãos e democráticos da política brasileira, sa
lienta que o pais está pronto e forçado a fater 
*aler no jôgo de pressões mundiais o seu potencial 
M o n irn i^  •  humano. "Os ideais comum da vida
•  orgaulzaçáo acercam-no» das maiores nações do 
BI OTO Ocidental” e essa afinidade é sublinhada pelos 
compromissos tomados dentro do sistema Interame- 
rlcano. Todavia, há problemas específicos dentro 
dêsse mundo e desse sistema, que «e resumem n» 
desigualdade do desenvolvimento. “Que solidarieda
de pode haver entre uma nação próspera e um povo 
desgraçado?” pergunta •  articulista depois de cons
tatar qne “o mundo ocidental precisa mostrar e pro
var que Mão i  somente •  planejamento comunista 
qne promove a prosperidade das eeonomlas »«cio
sa!»*.

Easa* Idéias não são novas. Já  as ouvimos por 
parte dos autores da OPA nos tempos de Juscelino. 
Novas, de certo, eram determinada» conseqüências, 
princlpalmetne no que se refere ks relações com os 
afro-asiáticos *, sobretudo, ao antlcolontallsmo dos 
africanos. Ne*se terreno Jânio se recomenda ao

Ocidente, dizendo: “Creio ê precisamente na Africa 
que o Brasil pode prestar o melhor serviço aos con
ceitos de vida e métodos políticos ocidentais". Mas 
não se trata sõmente da salvação do sistema capi
talista, pois “o soerguimento dos níveis econômicos 
dos povos africanos é de vital importância para a 
economia do Brasil... Atualmente o crescimento 
econômico do meu pais garante aos africanos uma 
Importantíssima fonte de suprimentos, que poderia 
mesmo servir como base de acõrdo» pnra unir os 
nossos respectivos sistemas de produção” ,

Esta filosofia das exportações torna-se o fio da 
meada da política externa, justificando Igualmente
•  estabelecimento de relações com países do Bloco 
Soviético — na medida em que é preciso Justlftcá-la 
ainda perante os americanos. “O* interesses mate
riais não conhecem doutrina e o Brasil está atra
vessando um período em que a sua própria sobre
vivência como nação depende das soluções dos seus 
problemas econômicos. Nossa própria fidelidade ao 
sistema democrático está em jógo nessa luta pelo 
desenvolvimento.. ."

Não hà dúvida que essa Hnguarem seja com
preendida pelos leitores ocidentais. Nestas circuns
tâncias, compreenderão também que o Brasil tenha 
pontos de contato com os neutralistas, apesar de 
náo ser um pais neuralista, pois tem compromissos 
e tratados com o Ocidente — como já  salientou 
Jànio.

Mais delicada é a questão de Cuba, aliás, multo 
sumáriamente tratada no referido artigo. A argu
mentação baseia-se principalmente no princípio da 
autodeterminação dos povos. Mas romo sabemos, 
pela prática, que princípios só valem na política 
burguesa enquanto satisfazem interêsses materiais, 
teremos de procurar razões fortes para explicar a 
política externa nesse terreno.

Não hâ dúvida que a atuação da diplomacia 
brasileira, após a fracassada tentativa de Invasão, 
melhorou a situação do regime revolucionário cuba
no, ajudando a romper o seu Isolamento no Conti
nente. Esta atuaçáo teve Importância depois da 
derroia dos Invasores, quando facilitou a criação de 
um "status quo” que permite ao Govêrno de Havana 
enfrentar m  seus problemas Internos. Era justa
mente a continuação dêsse "status” que Interessava 
o Govêrno Jânio e que continua a Interessar os seu* 
sucessores

A nossa burguesia e a da América Latina, em 
geral, encaram o problema cubano com um senti* 
mento misto. De um lado, lá se fêz uma revolução 
que se tornou socialista e que derrubou todos oa 
«agrados princípios da propriedade privada. O exem
plo é contagioso. Mas de outro, a existência de 
Cuba, a realidade dessa revolução, fortalece de um 
modo Inédito a posição de barganha dos governos 
latino-americanos frente aos Estados Unidos. Pela 
primeira ves, a América do Sul está em situação de 
apresentar reivindicações, sem que Isto seja tratado 
como mendicância por Washington.

O Govêrno Jânlo nfto foi o primeiro a tentar 
e«ta tâtlca. Juscelino Já tinha procurado explorar

o« sentimentos anti-imperialistas no Continente, 
como arma nas negociações com os Estados Unido*.
1 oi depois da recepção oferecido a Nlxon nas capi
tais sul-americanas que a burguesia brasileira achou 
ter chegado a sua hora, apresentando suas reivin- 
dclações soh a forma da OPA. Passado o primeiro 
susto, Washington achou que podia engolir o banho 
de cuspe oferecido a seu vice-presidente. Nas nego
ciações interamerlcanas subseqüentes, recusou-se •  
tomar qualquer compromisso financeiro eoncret*. 
Ouadros encontrou na revolução cubana um melo 
de pressão muito mais forte para voltar & carga.

A posição do« diversos setores da burguesia 
latino-americanas, entretanto, não é uniforme. EU 
varia conforme aua posição objetiva. Na* RepúbH- 
*** ‘ entro-americana*, e outras, ameaçadas por 
convulsões interna», prevalece •  médo da revolu
ção. Em países mais industrializados — como •  
Brasil _  a burguesia é mais autoconfiante e as 
relações com os Estados ITnldos tomam um lugar 
mais Importante no complexo dos problemas polí
tico«. Mas mesmo entre a nossa burguesia, a« duas 
considerações pesam e as duas posições Influem no 
jógo político.

Vimos há pouco, antes e durante a crise polí
tica, as duas posições se enfrentarem na discussão 
«óbre a política externa. Lacerda, e com êle a parte 
mais conservadora da classe dominante, argumen
tavam que o mundo se dividia em dois sistemas, n 
ocidental e o socialista. Um choque era Inevitável 
e o Brasil, que pertencia ao primeiro campo, não 
podia tomar iniciativas em sua política externa 
capaz de enfraquecer os seus aliados naturais na 
defesa da civilização crlstã-octiiontal. Tinha de se 
alinhar aos Estados Unidos na luta contra a “infil
tração comunista” — no caso a revolução cubana
— no Hemisfério.

A outra parle náo discorda de Lacerda no qu« 
diz respeito a análise das fôrças mundiais t  a ine
vitabilidade de um choque entre os dois sistemas. 
Acha, todavia, que essa luta não se trava sòmente 
em tèrmos militares. Argumenta (com Augusto Fre
derico Schmidt) que a desigualdade de desenvol
vimento existente no campo ocidental- é o melhor 
aliado do comunismo na disputa mundial. Os con
flitos sociais decorrentes do «nbtfescnvolvlmento dc 
vastas regiões ocidentais representam am perigo 
latente de revolução social. 8  preçfso. no mais curto 
prazo possível, p>» urar levantar •  nív-l de vid», 
promover reformas sociais que tornem êsses paíse» 
imunes aos perigos de revoluções sociais. Tais me
didas, entretanto, »6 podem ser realizadas se «« 
países Industrializados estiverem prestes a fazer 
concessões materiais, renunciar privilégios supera
dos e prestar ajuda a« desenvolvimento. No Inte- 
réuse de todo •  mundo ocidental, devemos exercer 
pressão sôbre m  pulse» Industriais, para qne aeel- 
tetrt êsses fato«

Laeerda soube mobilizar •  latente pavor da 
revolução aoelal, mas •  desfecho da crise e •  pro
grama do govêrno parlamentarista mostram que a 
burguesia está disposta, ainda por algum tempo, a 
jogar •  trunfo cubano nas relações com o« Esta
dos I nidon. A continuidade da política externa, 
sem os “execesao« de Jânlo", tomou-se reivindica
ção da clame dominante do pais.

O DESFÊCHO: ALGUNS ERROS DE CÁLCULO
No dia 25 de as6s’o, no »eu 

250.° dia de govêrno, o país 
foi surpreendido pela renún
cia de Jànio. Uma mensa
gem, na qual o presidente de- 
m.ssiouário se declara publi
camente vencido pela reação, 
responsabilizando pressões in 
ternas e externas pelo seu 
ato. e dirigindo-se, como de 
passagem, aos estudantes e 
operários, servia muis para 
obscurecer do que para cla
rear as causas da renúncia. 
A mensagem elogiava a ati
tude das Fôrças Armadas, li
vrando-as de antemão da 
au&peita de t*rem exercido as 
referidas pressões não iden

tificadas.
Não havia dúvida, após uma 

primeira leitura do documen
to. que seu autor podia pen
sar em tudo, menos em desis
tir do cargo e voltar ao “tra
balho de advogado e profes
sor",^ A mensagem estava es
crita" por alguém que tinha 
um plano político em mente

e se dirigia às fôrças políti
cas ativas do pais.

No auge da crise foi pro
posta na Câmara dos Depu
tados a formação de unia Co
missão de Inquérito Parla
mentar para apurar as verda
deiras causas da renúncia. 
Pouco depois, os ânimos sere
naram e o plano foi abando
nado “para não criar um cli
ma de agitações no pais". 
Para se obter um panorama 
da situação real, é preciso fa- 
ner um trabalho de mosaico: 
juntar peça por peça e con
ferir noticia por notícia. Os 
fatos confirmados até hoje, 
entretanto, já permitem Jul
gar a situação.

Confirmado é hoje o teor 
das conversações entre Qua
dros e seus ministros milita
res antes da renúncia. La
cerda, na véspera, tinha apa
recido na TV para acusar o 
presidente de planejar e pre
parar um golpe de Estado 
por intermédio de seu minis

tro da Justiça. A primeira 
pergunta de Jânio aos mi
nistros mili.ares íol porque o 
general Ademar tie Queiroz 
tinha permitido o apareci
mento de Lacerda na televi
são. Denls respondeu ser im 
possível impedir um governa
dor em exercício de fazer uso 
da TV no seu Estado. A isso 
Quadros objetou que o gover
nador estava minando a au
toridade do presidente da 
República e que nessas con
dições não havia outra salda 
senão Intervir no E ’ado da 
Guanabara. Denis lembrou 
ao presidente que, conlorme a 
Constituição, a intervenção só 
poderia ser decretada de 
acôrdo com o Congresso e ê<- 
te, no momento, >e tinha 
constituído em Comissão Ge
ral justamente para exami
nar as acusações de Lacerda.

Após algumas voltas pela 
sala, Jftnio propôs determinar 
que o Congresso ficasse "em 
recesso permanen t"  e assim

a5 Fôrças Armadas se encar
regariam da intervenção. De
nis objetou que não podia to
mar a responsabilidade de 
uma ação dêsse gênero sem 
consultar os comandos a res- 
peiio. Advertiu, todavia, que 
não acreditava viável, no mo
mento, semelhante solução. 
Os comandos das três armas 
es tavam desorientados e irri
tados com a política externa 
do presidente, e nessas cir
cunstâncias nfto haveria as 
prem.ssas necessárias para 
medidas tão radicais.

Jânlo disse, então, que re
nunciaria, pois não se sentia 
em condições de governar 
com éfsse Congresso, salien
tando que era de seu direito 
e de seu dever tomar tal ati
tude.

Não exagerou ele em sua 
mensagem quando salientou a 
“conduta exemplar das Fôr- 
ças Armadas”. Os três minis
tros, pelo menos, não poupa
ram esforços para oonservá-lo 
no podeT. Os apelos emocio
nais e, consta, as lágrimas 
do ministro Heck deram lu

gar a uma argumentação
mais «-ria, quando os minis
tros fizeram ver a Jânio  a 
Imposs bildade de se confor
mar com a posse de João 
Goulart na presidência. Aí,
o presidente demssionéno 
aconselhou a formação de 
uma junta militar — propos
ta que parecia estar aceita.

Pnrecia, mas não estava. 
Consta que foi o general Gei- 
ser que demoveu os m ilita
res do plano de formação da 
Junta. Fato é qne Mazzili foi 
empossado e o Congresso co
meçou a reagir contra a tute
la militar.

Outra pfça do mosa co noe 
vem de São Paulo. Os go
vernadores Magalhães P.nto 
e Carvalho Pinio esavam al
moçando quando souberam, 
pelo rádio, da renúncia. Car
valho Pmto conseguiu uma 
ligação telefônica com o m i
nistro Horta e pediu a sna 
mediação para demover Jâ 
nio Horta se negou. Carva
lho Pi»1o apelou então para

(C onclui na 10 * pãlf»"»)
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Horia, adiar a enueaa da re
nuncia escrita ao Congresso 
até ter possibilidade de faiar 
coni Jânio Horta se negou 
também a isso, declarando ter 
ordem cie <<»'1 presideçte para 
entregnr o documento ate is 
15 horas pois éle o ministro 
da Jitsiiça estava convocado 
às 16 horas. pelo Congresso, 
para depor jõbre as acusações 
de I.acerd». “Mas às 16 hora- 
ráo iiT’1] mais min stro”, en
cerrou Horta

As 15 horas em ponto o do 
cimento foi entregue ao pre
sidente do Senado, Moura 
Andrade que tomou oficial
mente conhecimento da de
missão de Jânio. Moura dis
se que iria convocar lmedla- 
tament** 9 plenãrto Horta 
a liou qu*- pelo regulamento 
( m  pw lso  antes convocar a 
Comissão Je Justiça. Moura 
objetou não ser esta a atitude 
correta pois a remlncla é um 
oto "irrevogável" e. como tal. 
for» de debates.

Pn<j»an'o se desenrolavam 
fatiis. 3 avião de Jânio 

f "h *  ie*->do na base aerea 
Cemblc* D'ir*nte 3 horas

O DESFÈCHO: ALGUNS ERROS DE CÁLCULO
o presidente demissionário se 
negou a deixar o avião. espe
rando, na pista de decolagem, 
notícias de Brasília, Desceu 
ümoamente quando soube da 
aceitação da renilnc‘.a pelo 
Congresso. A subsequente cri
se de chôro está sendo des
mentida hoje por todos o* 
porta-vozes de Jânio — para 
nós é de importânc.a secun
dara. O fato é que nessa al
tura dos acontecimento-, Jâ 
mo tinha de fato perddo o 
poder. Picou éle mais 7 hora> 
na base. dando ao pais. a itn- 
pressüo de uma permanência 
forçada S ó  deixou definitiva
mente o aeroporto quando 
»eu comandante Paria Uma. 
«ssegurando-lhe tôda a hoa- 
plalidade pos,fvel. pedira-lh» 
timt declaração pflbllca. escla
recendo que sua estada ali 
era voluntária e espontânea 

Antes, todavia, durante o 
Jantar, ao ouvir um tumulto 
causado pela desdda e *«b’- 
da de aviões Jànlo se levan
tou precipitadamente da me
sa e pergunou: “w  o povo 
que está checando?".

6 M M  E UM PROGRAMâ
iCONCLl-SAO DA V PAGINA)

c**.- princípios do Intemacioaaliamo proletário 
ti»«.’ levam em conta os inteiéssts do tuovim tito 
•so* islista g loba l— e isso. certamente, inclui, a c^s- 
se operária do próprio pais.

5* Um movimento operário liberto da tutela 
interna e cxtema não pode deixar de desfraldar a 
l>surtei, i da luta pelo socialismo nêste pais. Náo 
pod- deixai de opôr aos desenvolvimentisias a alter
nativa do desenvolvimento socialista para enfr .i- 
tar ih. paobtemas insolutos da chamada realidnd* 
menina! A luta pelo socialismo, como única respo a 
jxW vel à mlsérU da política burguesa, tem do ser 
iniciada nesta terra. A penetração désse objetivo 
entre as largas massas de assalariados é o único 
meio de evitar que o lugar vago, deixado pelos de- 
magoços de ontem, os Getúlios, os Adernares, o« 
Jànios seja novamente preenchido por políticos da 
classe dominante. No Brasil de hoje, a luta aberia 
e indisfarçada pelo socialismo é uma condição in 
dispensável para •  elaboração de unia estratégia e 
Una tática de seu movimento operário — é a pró
pria premissa da toma d» de con.cfncla de c'. v<se 
do seu proletariado.

Bis o que entendemos por Política Op'rária.

O IMPERIALISMO IAN Q U E ...
H X » N C L U & * 0  d a  U  PAG -.

( • ila *  uuríuê es e chama- 
ais liberais, está repetindo-*: 
em ntiUi o continental. E is- 
4i íiguit ca que a defe,a da 
revolução d--pende em escala 
crescente da mobilUaçáo do» 
trabalhadores da cidade e ao 
campo fta América Latina. Se
* revolução, pela necessidade 
a* sua pripria sobrevivência 
t ve de <e radicalizar contl- 
miamen e a defe a de Cuba. 
em escala Continental, exiee 
e produ* uma radicalizaçao 
das massas, latino-americanas 
e aos cus métodos de luta, 
p 3 n  enfrentar a crescente 
pres.ão d-> imperlali.-mo em 
favor d i « n u  chamada 
-xçJü» in r-^mer cana” con ra 
a revolução

Ate ai>:ira foi a mobil za- 
çüo da o p in ilj pública da es
querda c an‘t maerialista que 
impediu « r i  invaíSo aberta 
a os tii.T i ' ^ ' r í s  norte-ame- 
rteanos n» T’t ii O mesmo fe- 
t -rr  con'- ' t ef cien’emen'e 
para <n * * tmr?uesla indlfe-

aa aa América Lat:n» cedes
se à pres ão de Wa-hinston, 
receando mais as coiiíeqvién- 
c'*s que tal ação poderia ter 
para a p o lít ic a  ín ’erna dos 
seu-; países - e a ua própria 
»egurança — do que a, caras 
feias do Depar amento do Es- 
tado. Mas a nossa burguesia 
."O continuará a recrar-nos 
se nossa vlg lânc a não afrou 
x ir se a con-c ência do perl- 
eo quf a revolução cubana 
corre nSo amotecer 

A atuação do delegado bra
sileiro em Washington. aue se 
absteve de vot^r con ra a 
convocação da corf?ríne!a in- 
t?r-nmer!cara, mostra que 
Brasília se tornou mais"s«ní!l- 
vel à pressão ?m ‘ricana. O 
futuro próximo exibirá um 
novo e ;néd'<o e^fôrço em fa
vor dos trabalhidores cuba
nos Atender a essa ex is ti
da  é a única m aneai que te
mos o ira  conierr^rar fo! co
mo ê’e deve s°r — 
o t?r-e!ro aniver irto d i re
volução

O povo não tinha chegado 
o não ta chegar. BillieUnho» 
e outros gestos publicitários 
não podiam neutralizar os sa
crifícios materiais que o prs- 
sidente carismático esava 
exigindo da grande massa, 
Quando a opinião pública 
percebeu que a renúncia ti
nha sido um ato voluntário
— independente de interfe
rências alheias — os milhões 
de eleitores de Jânio *e sen
tiram traídos e abandonados. 
A grande massa só começou a 
se agitar e procurou influir 
no desenrolar dos aconteci
mentos, quando percebeu a 
ameaça da ditadura da direi
ta quando sentiu que tinha 
mais alguma coisa a perder

Besta uma pergunta: O 
porque da renúncia, que 
aliás, oomo tudo indica, náo 
passou de manobra mal pre
parada. Afinal, Jânio foi a 
presidente que maior poder 
enfeixou em suas mãos des
de o Estado Novo. Poder e 
prestigio popular que lhe per
mitiram tomar sossegadamen
te medida^ a que seus ante
cessores não se t;nhxm arrtv 
cado. De outro lado. um go
verno Juscolino, muito mais 
fraco. t'nha enfrentado cam
panhas mais violen’a§ de 
opos^fto tipo Lacerda, sem 
que i>so t ves.e interrompido 
a eoi.tinui^ade de seu m an
dai o

Podemos, do nrsmo m>do. 
perguntar o que havia de 
real nas denúnc as mal con
tadas do Sr T.acçrda. Por que 
Jânio prelti ;i náo enfren ar 
s.s acusa'•õ-'s do ?ov;rn»dor já 
em estado de de-monliísi- 

Çá >.

Aooutjce «.«e i*»o foi pró- 
prumente Lacerda quem le
vantou as conversas sòbre gol
pes. A pedra começou a rolar 
com um encontro entre Brl- 
»ola e Kubitschek no Hio, 
Brlxoia procurou Juscel no pa
ra lhe d:?.er que Jânio plane
java para o fim do ano, uma 
•‘reforma das ins ituiçóes" 
para rcíorear o poder do pre
sidente com acrifíc o do Le
gislativo e que contava com 
o apoio político dos governa
dores ma:s imporiantes (com 
exceção de Juracl). Èle, Bri- 
zola, achava que Jâüio tinha 
razão e o apoiava nos pla
nos pois o Congresso nunca 
concedei ia as reforma, bási
cas que o país neeess'' ava 
Dava eft̂ a ínformaçSó em ca
ráter particular, ccmo am iio 
de muitos anos.

Quando estourou a crise, 
Jânio (ou melhor, Hort»i 
amda es*ava nas sondassens. 
Pazlsm utn jò s'0 duplo. Pro

curando aprox.mar-se das 
correntes esquerdízantes, ar
gumentavam que com êsse 
Congresso reacionário o país 
não ia para a frente. A direi
ta diziam que, com êste reg:- 
me, não podiam governar, 
pois tinham de fazer dema
siadas concessões à esquerda 
e dêste modo não consegui
riam realizar uma política 
econômica consequente. Ba
seando o seu esquema num 
me,siantsmo primário, Jân  o 
confiava que conseguiria su
perar as contradições existen
tes entre as diversas corren
tes, procurando apoia r -se 
Canto em Lacerda como era 
Brizola. O plano bonapartls- 
ta era, todavia, simplório de
mais para aguentar as pro
va» práticas. Brizola m ali 
tarde, no Rio, declarava ter 
denunciado a Jânio a existên
cia de conspirações mas não 
sabia se eram a favor ou con
tra o presidente. 6->tes fato» 
revelam tòda a vulnerabili
dade da »rama.

A certa altura dos aconte
cimentos, Jânio já se tinha 
convencido de que era neces
sário rever o esquema. Prefe
riu sacrificar Lacerda, por 
ser o maior criador de difi
culdades e representar a ala 
menos pSpular, menos Indi
cada para dar a um golpe de 
direita uma aparência de es
querda. A crise com Lacerda 
es‘ourou, entretanto, no mo
mento msr.os propicio. As de
lações do governador alerta
ram o Congresso q^e dal por 
diante lutou pela sua auto- 
«■'»nservaçfti e pus-ou da re- 
fls ência pnss‘va á eon'ra 
ofers va

S* os mili ares tivessem se
guido seu conselho estabele- 
c do a Junta e decretado uma 
espécie de “recesso perma
nente". sua incapacidade de

governar sem cobertura iú- 
vil e a agitação pública te
riam fornecido a Jânio a pos
sibilidade de vol.ar com o» 
amplos poderes que ambicio
nava.

Pode-se afirmar, finalmen
te, que Jã n o  tropeçou jóbre 
sua política externa? Isto 
confere na medida que certoa
setores conservadores, em vir
tude dos rumos da política 
externa náo mais desejava.n 
fortalecer o poder pessoal de 
Jânio. Seria entretanto, sim
ples demais querer reJuzlr a 
crise a êste aspecto.

Os próprias militares, que 
se opu>eram à posse de João 
Goulart, não deixaram du
vidas sóbre a importância que 
davam ás larentes lutas de 
classe no próprio país, quando 
declararam no seu manites- 
to: “País em bu»ca de uma 
rápida recuperação eeonõmt- 
ca que está exigindo enormes 
sacrifícios, princ palmente das 
classes mais pobres e h u m il
des , .. náo poderá o BrasU 
enfrentar a dura quadra 
que es'amos atravessando, v  
apoio, proteção e estimulo 
vi'rem a s t  did'*s et's ígvi- 
tís da desordem, da de u- 
n'So e da annrqti a”.

Eí tas palavras, por^m, se 
rtferem ao sr. João Goulart. 
Nâo discutiremos estas acusa
ções no momento. O que nos 
interessa aqui é que contra 
Jánio Quadros êles não fa
ziam estas objeções, não pro
nunciaram veto. ftles podiam 
discordar d.» políiica externa 
e ««bar útil as crí icaus de 
I.acerde m i. JáaJo era o ho
mem deles, que garantia a es- 
tabil c*r ie interna. • paz so
cial e os -orifícios dos "hu- 
mi'dPs"'

P.-lo menos pareela <ir g* 
rtint do c i’a si uaçáo durante
o curto espaço de 7 mese* — 
po mesmo no Brasil não t 
ma s sómente a classe dom - 
n^r.t? que faz a potíMca

A D|r>l OaaaCIA DO LUCRO
(OOiVCI.CSÃO  51 p ,\ ( i|\^ )

Ht\ Sl‘ln f ja : jUar 0 50010 “luior iicrti'Iii..ik,.ii<> ü.) momento 
entretanto em que n operação náo é d s m -> rentiv.-ls suas 
veleidades Independcntistns r,duzem- a olhos vistos. A m «- 
ma Chanc-laria que reatou r.HrWies dlplomúMcas com t  União 
Soviética -  porque, segundo explicou seu titular, assim o exi- 
gla o instinto d- conservaeSo” da burguesia . essa mesma 
Chancelaria acumpllcia-se com Portu-.nl em sua política colo- 
nalista. htimilha-s" ante a prepntêncln aorssslva dos Estados 
Unidos e vo a contra a admlssno na ONU daquela nação que 
possui o maior contingente populacional de todo o mimdo 
O critério de nossa diplomacia — o lucro -  aparecia com 
clartza no reatamento com a URSS, mas se anunciava b-ra 
menos gordo em função do apoio à Índia, & Cuba e á China 

É contra essa diplomacia de vendilhões que <j povo brasi
leiro deve levantar-se, e exigir que se respeitem os verdadeiro» 
direitos dos povos nas qu-stões internacionais. Enquanto nãc 
o fizer o Brasil será objeto de escárnio para todo, os novos 
livres do mundo, c permanecerá mergulhada na vergonha t 
na abj -çSo em que ora se encontra

A Bnrwesia Européia.,,
(C0NCLCS40 DV <)» PAGINA,

e d í outros p u . :s — tornou-se um fator polí
tico de primeira ordem"

Uma política que, além do mais, oíite- 
•ce uma bela ilustração aos "Programas de 
Auxilio às regiões sub-déeenvoividas“. As re
lações com os países retardatários deverão 
passar por novas crises, pois o pod nato  blo
co dos países industriais da Europa, em vir
tude da atual conjuntura, só fará accntuar 
mais a sua característica de riionop.ilio E, 
reforçando isso. a "unidade européia" din- 
tro do Mercado Couium. tenderá a aum-ntar 
rapidamente Hoje exist-, ;raç"'s à cor-mfi- 
ra. suficiente luvttr m n  m innhr«Q nw,< >mi.

tantemente, a isso negociam-se intíiésse eon- 
nómlcos detrás dos bastidores Os índice* de 
crescimento industrial, porém, tendem a de
crescer outra vfz (principalmente o da indVts- 
tria química, que dèsde o fim da guerr* vi
nha ostentando, um -incremento crescente). 
Conseqüentemente, o que hoje pode ser re
solvido através de concessões, poderá, no fu
turo. quando a crise capitalista náo mais 
permitir espaço para manobras, transformar- 
se num rompimento aberto".

A "unidadt política” da Europa náo é na
da mais do que a união da classe burguesa 
contra a campo socialista. A unanimidade da 
re.-U énc.a. porém, não e capaz d» faz*r di-ga- 
parjczr as contradicõ s. Cortar o nó g >rd*.o 6 
tar.-f i. da i | ,,, . :,
a>.|r-.|.,|..r 4 llir :ir J U ir  HHII« IntrflA.sKeK de clxstíe



LÊNIN
LIEBKNECHT
LUXEMBURG

No dio 15 de janeiro de 1919 foram assinados nas ruas de 
Berlim os dirigentes do recém-fundodo Partido Comunista do Ale
manha, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. No dia 21 de janei
ro de 1924 faleceu, cm Moscou, Vladimir lljitch Lênin, o funda
dor do primeiro Estado Operário e Camponês. Há anos a vanguar
da revolucionária do mundo inteiro comemora, no mês de janei
ro, o "dia dos três L", em memória aos três lideres comunistas, 
que deram uma contribuição decisiva paro a teoria e a prática 
dc movimento operário na época do imperialismo

A geração que hoje continua a obra não é mais aquela que 
no primeiro pós-guerra levantou a bandeira da revolução mundial. 
Outras são também as condições em que otualmemte prossegue a 
lo te . O próprio imperialismo passou por modificações profundas 
« •  revolução proletária, que até a segunda guerra mundial *e li
mitava à Rússia Soviética, atingiu hoje a térça parte da humani
dade As modificações de hoje, todavia, não sáo compreendidas, 
se não considerarmos os ensinamentos e a experiência daqueles 
que procuraram sistematixar a luta de classe na época do impe- 
riolismo E' por isrso que lembramos tombem êste ano os seus 

nomes.

VLADIMIR ILJITCH LENIN

ROSA LUXEMBURG

Conquistou seu lugar, entre os 
grandes teóricos do movimento 
proletário intei nacional, pelos 
seus babalhos que adaptaram e 
completaram as teorias de Marx 
e  Engels a época do imperialis
mo. No "Imperialismo, a Fase 
Superior do Capitalismo deli- 
)imu uir.n estratégia política 
que ainda heje inspira a luta 
contra o capital financeiro. No 
"Estado e a Revolução", siste
matizou e completou a experiên
cia da classe operária com o 
Estado burguês. Nos seus escri
tos sóbre o problema agrário, 
adaptou o marxismo às condi
ções peculiares russas, chaman
do o atenção sóbre a importân
cia da aliança operário-campo- 
nesa na luta pelo socialismo, em 
países que ainda não tinham 
completadas a sua revolução 
burguesa. Após a aebacle do 
socialismo reformista, da Segun
da Internacional, que se passou 
para o campo dos defensores da 
pátria imperialista, Lenin come
çou incansàvelmente a pregar a  
necessidade de uma ação co
mum dos ln t e i  nacionalistas, par
ticipando ativamente das confe
rências de Z im roerw ald  e Kien- 
tal, que ie a g ru p a ra m  c* socialis
tas revolucionários em gueira 
com a sociedade burguesa. No 
“Programa militar da revolução 
proletária”, Lenin expôs os prin
cípios marxistas na questão da 
quw iu. Depois da derrubada do 
taarismo, em fevereiro de 1917, 
Lenin voltou à Rússia, empe
nhando se imediatamente pelo

}Boeseguimento da revolução.

pela tomada do poder pelo pro
letariado, que se deu em outu
bro. Não foi éle o único gue re
conhecia que a situação objeti
va na Rússia permitia a revolu
ção operária. Todavia, não po
demos imaginar a Revolução de 
Outubro sem sua ligura, não só 
pela clarividência que revelou 
nas análises, desde os "CarUi* 
de Longe", mas também pelo ia 
to de, em tódas as suas ativida
des anteriores, ter sabido forjai 
um partido, os bolcheviques, ca
pazes de levar a relativamente 
diminuta classe operária russa 
co poder.

Veio do movimento revolucio- 
náiio polonês, sendo uma das 
fundadoras do Partido Social 
Democrático daquele país. Após 
a derrota d« revolução de 1905, 
mur'ou-se definitivamente paTa 
u Alemanha. Mediante as suas 
lições na Escola do Partido So
cial Democrático alemão e suas 
atividades jornalísticas, contri
buiu para a formação de uma 
geração de socialistas revolucio
nários que, mais tarde, integra
ria a Liga Ecpartaquisia e o Par
tido Comunista. Cedo» Rosa Ln- 
rembwg entrou er. choque com 
n j correntes refosmistas e revi- 
biorustas no partido, liderados 
por Bernstein. No seu "Reforma 
ou Revolução" desmascara \m- 
piedosamente o íuturo dos "am
plos", que alegavam queier en
riquecer o marxismo, mas que

KARL LIEBKNECHT
Filho de Guilherme Liebkne

cht e amigo pessoal de Roso, 
aestacou-se pela sua oposiçfio 
sistemática ao oportunismo nas 
fileiras da social-democracia o 
por sua luta renhida contra o 
militarismo alemão, que lhe va
leram anos de cadeia. Foi êle o 
unico deputado social-democrá- 
tlco que votou contra os crédi
tos de guerra, em agôsto do 
1914. e foi em tórno da sua pes
soa que se concentrou a oposi
ção revolucionária, primeiro no 
Parlamento e depois nas ruas. 
Mobilwado para o serviço mili
tar ativo, para silenciar a sua 
vos. continuou as suas ativida
des revolucionárias entre os sol* 
daòofc. No Primeiro de Maio do
1916, promoveu e falou num co- 
»feio público no cenfao d« Ber
lim contra a  guerra. Piésc, k» 
condenado a dois anos e melo

de prisão. Libertado pela revo
lução, em novembro de 1918, foi 
assassinado no mesmo dia qu© 
Ros« Luxemburg.

O» três não eram propriamen
te o que hoje se chama de "mo
nolíticos". Divergiam frequente
mente, discutiam o defendiam 
°* seus pontos de vista com te
nacidade. quando os achavam 
Justo«. Sabiam, todavia, distin
guir perfeitamente entre a dis
cussão de problemas da revolu
ção e o abandono da causa. Le
nia colocou como lema paia i m  
Bvto “O  Que Faser?" uma cita
ção do  LassalW sóbre as lutas 
Interna*, que dão lôcça e vitali
dade a a o  partido. Roea, inclu
sive. achava que no partido do  

Lenin havia pouca margem po
ta debates. Maior do que as di-

na p i ática se acomodaram r  so 
instalaram na sociedoòe biu- 
guesa, acabando por deiewdèki 
contra inimigos externos c Inter
nos. No seu "Greve de MawsuiT. 
Rosa procura extrair os ensina
mentos que a greve jeve)ou 
com o arma política no Onente 
da Europa, na Bélgica e na 
França. As conseqüências que 
tirou, há mais de cinqüenta anos 
atrás, ainda conservam a nua 
atualidade, principalmente paiu
o proletariado dos paíse? novos, 
que começa a faser sentir o seu 

pêro na sociedade In te rna tio 

nal. Como verdadeira rcvoluoo- 
nária, Luxemburg dedicoc muito 
cedo a sua atenção ao Jinfierlo- 
lismo. Na sua "Acumulação do 
Capital", ocupa-se detalhada
m ente das perspectivas econó
micas e políticas do capiíoliumo. 
Mostra ela que o imperialismo 
soube prolongar a vica da bur
guesia, mas de outro lado torna 
Inevitável o seu fim. pieparan- 
do a revolução sociahr.ta mun
dial. A expansão do imperioHn- 
mo criou um mundo só, um mer
cado só, engendrou uma bur
guesia mundial e um puoleta- 
rlado mundial e levou as contra
dições de classe da sociedade 
moderna aos quatro cantoa do 
globo. Sua morte premaiura pe
la soldatesca do capitalismo ule~ 
mfio não permitiram a Ewa Lu
xemburg acompanhar o desen
rolar desse processo.

vwgênciat frequente» enfe* êk<r- 
e que se explicavam w i partc> 
pelas condições dilerente* do 
sua atuação, Ma o que Aio» ti
nham em comum rono  w vok  
cionários •  mandata» — vsnnt 
herança qu« legaram «  tudo o  
proletariado combatente.

A M I A ,  QUANDO PENETRA MAS MASSAS, SE T IN A  FÓRÇA MATEM :l

Karl M a rx



TERCEIRO ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO CUBANA

0 IMPERIALISMO IANQUE 
PREPARA NOVA INVESTIDA

Ha noite do Ano iom  
completam-se 3 a n o s  
que os guerrilheiros bar
budos de Sierra Maestra 
confraternizaram com os 
lutadores da resistência 
nos centros urbanos. Bo- 
tista abandonara o po
der, procurando refúgio 
j«a Flórida —  mas a re
volução cubana apenas 
aomeçava...

Nesses três anos que 
se passaram, a revolu
ção travou uma luta 
continua pela «ua sob-e- 
vivència c o n t r a  um 
i n i m i g o  incompara
velmente mais poderoso, 
situado a duzentos qui
lômetros de distância 
■Ho seu litoral, o qual 
nunca se conformou em 
ter perdido os seus pri
vilégios na Ilha e receia 
perdê-los num Conti
nente-

Os Estados Unidos, 
ç iã d a  «eo »•leito* da 
derrota da aventura da 
invasão armada, pro
curam mobilizar presen
temente os governos la 
tino-americanos para in
vestir contra Havana no 
terreno diplomático. Até 
agora, conseguiram que 
12 paises do Hemisfério 
cortassem relações com 
Cuba. E' verdade que se 
trata, cm sua maioria, 
de republiquetas centro- 
americanas, as mais rea
cionárias, onde a opinião 
pública é brutalmente 
oprimida por ditaduras 
•ligárquicas. A pressão 
do imperialismo cresce 
todavia, e já conseguiu a 
convocação de uma no
va reunião inter-ameri- 
cana. Não há dúvida, 
também, que a ofensiva

1 diplomática não passa 
; de um preparativo para 

uma nova tentativa de 
derrotar a revolução pe
las armas.

1 Da desconfiança à 
iitimiuade aberta
i O , Estados Unidos sempre

opuseram ao movimento 
de rlitofertaçfto do j>ovo cubano,

P R E Ç O  

. Cr$ 15,00
-------------- ~ ------

desde os tempos em que se 
iniciaram as luta. em Sierr^ 
Maestra. Êles tinham algo « 
perder, pois controlavam 80 
por cento das empresas de 
»ierviço público em Cuba. 90 
por cento das minas, 90 por 
cento das fazendas de gado, 
40 por cento das plantações de 
açúcar e diviam com os ingle
ses o domínio absoluto da 
indústria petrolífera. Batista 
garantia a exploraç&o dessa* 
posses ao imperialismo, mas o 
mesmo não se podia dizer de 
um movimento armado incon- 
trolável, que falava na con
quista da liberdade e da de- 
mocracia para o seu povo.

Ao mesmo tempo estavaiu 
com as mão- amarradas. 
8eus diplomatas falavam da# 
tribunas internacionais dos 
benefícios que a democracia 
traria ao mundo inteiro e o? 
povos subdasenvolvidos fquo 
representam a maioria do au
ditório) nêo teriam compre
endido que se condenasse um 
movimento que levasse a sé
rio tais conselho,. O que Wa- 
i l i  ngton podia fazer, e o íéz 
•té  o último momento, era. 
fornecer armas a Batista. De 
re*;o, manifestara a sua des
confiança frente a movimen
tos que visaram a soluções de 
fòrça.

Acontece, porem, como J3 
di-se Brecht em versos, que
o.-, genera's precisam de ho- 
rtien. para manejar as arms*.

E, em Cuba, os homens fre
qüentemente levavam as ar
mas para os guerrilheiros da 
Sierrá.

Derrotado BatUta, subsis
tiu a desconfiança norte- 
americana, e- não demorou 
que os diplomatas ianques 
<*ei*assem de lado seus es
crúpulos oratórios e revelas
sem aberta Inimizade frente à 
revolução. l sso se deu. Justa
mente, quando se convence
ram que se tratava realmente 
de uma revolução...

Em Havana, formara-se 
primeiro govêrno, ainda de 
composição heterogênea e de 
caráter prqueno-burguês e li
beral. A necessidade de im 
primir um sentido social à re
volução, a fim de cosolidá-la, 
deu origem às primeiras cri
ses. Começou a desèrção dos 
moderadas. Caíram Urrutia. 
Csrdoos e os expoentes das 
soluções constitucionais. Não 
se tratava, porém apenas de 
substituir homens no poder, 
A revolução, iniciada por es
tudantes e levada a cabo por 
camponeses, tinha um alcance 
mais longo, a  pouco e pouco, 
o grupo marxista do Movimen
to 20 de julho tomou as rédeas 
do Govérno. Veio a reforma 
agrária. Fidel Castro e seus 
companheiros feriram os pri
meiros interés»es econômicos 
dos imperialistas na ilha.

D>n ano após a queda de 
Batista, as erlações entre

Cuba revolucionária e os Im
perialistas Já estavam publi
camente'estremecidas. O Con- 
grésso norte-americano apro
vou a Lei do Açúcar, que le
vou ao boicote do produto 
cubano. Era êsjp o início das 
«gressões econômicas, políti
cas e militares contra a revo-. 
lução vitoriosa. Antes porem 
o govêrno de Havana com
prara petróleo aos pal.es so
cialistas, e as refinarias da 
Esso, Texaco e Shell recusa
ram-se a processá-lo. O Go
vêrno determinou o seu Ime
diato confisco, reagindo ener
gicamente às imposições im 
perialistas. O petróleo sovié
tico, além de mais barato, 
pouparia os csc&ssos dólares 
que possuía Cuba. O conflito 
se aguçou e o govêrno revolu
cionário replicou com a lei 
que exportava todos os ben.s 
pertencentes a norte-amerlca- 
nos, "quando s* Julgar neces
sário ao interêsse nacional”,

A cada momento em que se 
agravava o conflito entre 
cuba e os Estados Unidos a 
revolução aprofuadá-se no 
sentido social. A de.-a- 
propriação dos bens im 
perialistas foi somente um 
passo para a expropria
ção do capitalismo nacionali 
cubano. A necessidade da «o- 
bievtvêncla da revolução le
vou à formação de millclafi 
opprArlas e camponesas. Era

o povo em armas, o soclaUr- 
mo num pais americano. O* 
revolucionários cubanos tira
ram íisa consequência quan
do proclamaram, a 1.® d# 
de maio de 19G1, o caráter 
socialista da revolução e pro
meteram Instituir as bases 
Jurídicas da nova ordem —• a 
Con*tii.uição Socialista. 
rELA DEFESA DA KEVO

LUÇÃO CUBANA
Já  se fala em soctallsma 

nas Américas. E’ Inso que 
preocupa os imperialistas 
norte-nmerleanos e seus cúm
plice* ao Sul do Rio Grande. 
Cuba destruiu alguns mitos 
sagrados no Continente, co
mo o du onipotência ianque, 
visto que a revolução se aeu 
à i portas do colosso norte- 
americano. Destruiu o mito 
do desenvolvimento burguês, 
pois mostrou que o subdesen
volvimento económico aüid* 
não implica em subdesenvol
vimento poittico. Cuba deu, 
e continua a dar, aon traba
lhadores latino-americano» 
uma série de aulas prática« 
de luta de cia-se.

£ ’ por isso mesmo quê a 
revolução cubana aprofundou 
• t  contradições de classe em 
escala nunca vista no Conti• 
nenAe. O  fenômeno, que 
*e iniava na p r ó p r i a  
Cuba, oom o abandono 
da revolução pelos demo-

(íom-lul na 1#> pátio»)



ALIANÇA PARA O PROGRESSO  [“ } 
D E IX A  C A IR  A SUA  M Á S C A R A

A  ENCAMPAÇÃO GAÚCHA
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E A  CHANTAGEM NORTE- 

AMERICANA —  REMESSA DE

LUCROS —  PAPEL DAS ES

QUERDAS -  PROGRAMA DE

AÇÃO —  (Vejo Página 4)

NESTA EDIÇÃO:

—  Os deputados A L M IN O  A F O N S O  c  

S É R G IO  M A G A L H Ã E S  pronunciam  se 

sóbre a Frente Única dos Trabalhado

res, apoiando a iniciativa da P O L ÍT IC A

O P E R Á R IA .  (Pág. 2)
t l , 'i

—  O presidente da U N E , A L D O  A R  A N T E S ,  
fala sóbre a situação das Esquerdas, a 
concentração de Brasília e as perspecti

vas da F.L.N. (Pág. 5)

—  A  farsa eleitoral argentina e a ação das 

Esquerdas no Bras /. (Pág. 3)

—  O Govêrno enfrenta a guerra da guerri
lhas. (Pág. 11)

—  Operários cm  São Paulo já sabem  em  

quanto são explorados. (Pág. 8)

—  Burguesia  no Brasil tem nova arma: 

IPES. 'Pág. 5)

—  Problemas do m ovim ento cam ponês do 

Nordeste. (Pág. 12)

Fidel Castro

A levclução Iniiimperidista £ 
Socialista Tem Que Ser Untn Só

Se há etapa histórica que alguns países subde
senvolvidos podem saltar, hoje. ela é a da edifica
ção da capitalismo, pois êsses países podem iniciar 
o desenvolvimento de sua economia pelo caminhá 
da planificação e do socialismo" — declarou Fidel 

Castro, no discurso em que proolamou o caráter 
marxista • leninista da Revolução Cubana (Veia pági
na 6 dêste número).

K̂ REIMTE ÜfWCA



Frente Única-Frente De Classe
As primeiras repercussões ao apélo em 

prol de uma "Frente Única dos Trabalha
dores da Cidade e do Campo", lançado no 
primeiro número de POLÍTICA OPERARIA, 
demonstram que, pelo menos, c  necessida
de de uma unidade de ação das íôrças da 
esquerda está sendo sentida. Respostas co
mo as de Almino Afonso e de Sérgio Ma
galhães, que representam hoje a esquerda 
do trabalhismo, são um sinal encorajador. 
Igualmente positiva foi a reaçção em al
guns círculos do PSB. O próprio PCB não 
se isentou do6 debates, fixando as suas po 
sições mediante um artigo de Marco Antô
nio Coelho — "Frente das Esquerdas ou 
Frente Única Nacionalista e Democrática" 
__ publicado por "Novos Rumos", na edi
ção de 2 a 8 de fevereiro último. E* justa
mente a respoeta do órgão oficial do Parti
do Comunista que nos parece merecer 

maior atenção.

QUESTÃO PRELIMINAR

Antes de analisar os argumentos ex
postos por Marco Antônio Coelho, quere
mos desfazer aerto mal-entendido (que não 
atinge somente a êle): não propusemos sim
plesmente a constituição de uma "Frente 
das Esquerdas"- Propusemos, sim, a unida
de de ação das forças de esquerda pela 
iarmação d* uma Frente Única dos Traba
lhadores da Cidade e do Campo. Propuse
mos uma frente de classe nas bases que 
«na e mobihze e proletariado urbano, pa
ra que possa jogar o seu pêso na luta de 
classes •  na hrta antiimperialista, para que 

coordene o seu movimento com o movimen

to político •  social que se está desenvolven

do no campo, e para que venha de lato o 
desempenhar o seu papel dirigente das tór~ 
ças populares nas lutas com .a  reação 
que se está preparando para um choque de
cisivo.

Não se trata aqui de mera discussão se
mântica. Se consideramos "Frente das Es
querdas" inadequado para caracterizar o 
movimento de tal envergadura — do mei-

O deputado Almino Afonso, líder da 
bancada trabalhista na Câmara FederaL 
manifestou-se a favor da convocação de 
"Política Operária" para a formação de 
uma frente única das fôrças de esquerda.

— Não é de hoie que prego a  união 
das esquerdas, à  base de um programa 
que efetivamente consulte os interesses 
do povo. nésse momento histórico de sna 
evolução política.

E acrescentou:

— Acho isto. inclusive, uma necessi
dade dentro do regime democrático, de 
modo a que o povo não se limite a 
opções meramente de nome. mas. ao in
vés. se defina em termos de programa 
que melhor expresse as suas reivindi
cações.

O deputado Almino Aíonso concluiu:
— Louvo, pois, a iniciativa do grupo 

de Tolítica Operária" e faço votos pa
ra que realmente se venha a verificar a 
união das fôrças de esquerda, sobretudo 
diante da ameaça da reação, cada vex 
mais agressiva contra o povo.

mo modo como as Alianças Operário-Estu- 
dantis, que tem maior significações piopa* 
gandisticas do que de ação — é pelo sim
ples fato de que essas massas mobilizáveis 
a legião dos trabalhadores assalariados e 
dos camponeses sem terra, não se movi
mentarão por se sentirem ligadas a uma 
tradição de esquerda.

Antes, o farão por reivindicações de 
classe, definidas em função de necessida
des imediatas, decorrentes da sua situação 
social de trabalhadores

Semelhante movimento não é uma sim
ples soma das fôrças de esquerda existen
tes no país, mas a sua multiplicação, e re
presentará uma mudança qualitativa, não 
só para o panorama político, como para a 
própria esquerda. Esta, nós a definimos co
mo sendo composta do Partido Comunista. 
Partido Socialista (não só os "puros"), a ala 
esquerda do Trabalhismo, os sindicatos sob 
liderança esquerdista, as Ligas Campone
sas e os grupos menores que se colocam no 
terreno socialista. Tais fôrças têm uma po
sição chave para iniciar a luta pela forma
ção da freMe de massas, estão em condi

ções de fazer a pedra rolar e dirigir o mo- 
.vimento, revolucionário mas não representam 
ainda êsse movimento. Mais ainda: a gran
de maioria das fôrças de esquerda, com as 
tradições de luta e as concepções políticas 
que têm, e que datam de ontem, não está 
em condições de enfrentar o problema do 
movimento de massas. Ss o estivessem, não 
teria sido Jânio Quadros o grande "profiteur“ 
do descontentamento popular no último píei- 

to. Foi a  nós que êle tirou o direito de pri

mogênito. Para reavê lo, a esquerda tem 
que dar um balanço de seus erros adaptar- 

se às necessidades da luta de hoje. E aqui 
chegamos a essência do problema: Quais 
as causas responsáveis pela atual situação 
das esquerdas? Quais os pontos a serem 

reformulados?

ONDE ENTRA A BURGUESIA

Marco Antônio não deixa dúvida de 
que o problema cardeal são as relações com 
a burguesia, e nisso concordamos com êle. 
Mas é neste ponto, também, que começa a 
discordância: enquanto propomos uma fren
te única de classe, seu artigo defende uma 
frente única com a burguesia nacional.

Os principais argumentos que os de
fensores da colaboração com a burguesia 
apresentam são os seguintes-

— Na atual fase, a luta ainda/ não é 
pela instalação do socialismo no Brasil e 
sim antiimperialista e antifeudal. "A  me
lhor maneira de lutarmos agora pelo so
cialismo está em contribuir ao máximo, pa
ia  afastar os grandes obstáculos existentes 
no caminho do socialismo, a  dominação im
perialista e a atual estrutura agrária".

— A burguesia nacional, ou grande 
setor dela por "razões objetivas", por "mo
tivos que independem" da sua vontade ou 
da nossa, luta contru o imperialismo. "Tra
ta-se de um aliado na revolução antiimpe
rialista e antifeudal que, mesmo inconse
qüente, tem de ser apoiado".

—  "A  hegemonia dentro da írente úni
ca deve caber à classe operária. Mas esta 
hegemonia não se impõe tão somente por
que o desejamos- A  conquista dela (que ain
da não se deu) está presa à  maior ou me*

— Toma-se inadiável a formação de 
uma frente única de tôdas as fôrças de 
esquerda, para fazer frente à atual crise 
que atravessa o país — declarou à "PO
LÍTICA OPERARIA" o deputado Sérgio 
Magalhães, do PTB-

Essa frente única, segundo o depu
tado Sérgio Magalhães, deverá consti" 
constituir-se à base de um programa co
mum de ação, colocando na ordem do 
dia as reivindicações fundamentais do 
povo trabalhador das cidades e dos cam
pos.

O deputado Sérgio Magalhães sali
entou ainda que essa frente única, êsse 
pacto de ação das fôrças populares se 
fax ainda mais necessário, sobretudo di
ante da ofensiva das fôrças reacionárias, 
que ameaçam desencadear o terror e a 
violência, tomando a iniciativa de tentar 
destruir o próprio regime democrático.

— A frente única das fôrças de es
querda deverá formaT-se a cada passo, 
nas fábricas e nos campos, levada a ca
bo pelas próprias bases, com a criaçao 
de organismos de ação comum, e atra
vés de compromissos entre as cúpulas — 
continuou o deputado Sérgio Magalhães.

Condenou qualquer discriminação 

política •  partidária e apregoou um am
plo debate sôbre as tarefas que reclama 
q conjuntura nacional, para a emancipa
ção econômica •  social das massas tra
balhadoras da cidade e do campo.

nor fôrça da classe operária, ao nfvel da
sua organitação, à sua consciência de clas
se, e acima de tudo a uma justa orientação 
política".

— A frente com a burguesia não preju
dica nem a independência nem as reivindi
cações da classe operária.

Não dispomos, neste jornal de espaço 
para responder, parágrafos por parágrafo,
o extenso artigo de "Novos Rumos" — co
mo certamente mereceria, e seremos força
do* a resumir a nossa resposta.

Em primeiro lugar, cabe-nos constatar 
que, nas condições do Brasil de hoje, é ar
tificial a alternativa entre luta socialista ou 
antiimperialista. Embora não estejamos em 
situação de colocar a questão da tomada do 
poder, o socialismo, como solução histórica 
para os problemas do país, está na ordem 
do dia- O objetivo da luta pelo socialismo, 
no Brasil faz parte da educação das massas 
proletárias e cria sua consciência de clas
se; é  êsse objetivo da luta lhes dá a n o çã o  
de que, dentro dos quadros da atual socie
dade burguesa, os seus problemas não efl- 
contram solução definitiva; é essa co n sc iê n 
cia que as ensina a  distinguir entre uma 
política operária e uma política b u rg u e sa , 
e impede que sigam demagogos oportunis
tas, como Jango ou Jânio.

Isso, porém, é sòmente um aspecto dft questão • 
T6da luta antiimpertalita. levada, às últimas conse
qüências, isto é, que leve 4 derrota do imperialis
mo, terá de se transformar em luta pelo socialis
mo. Nâo há essa “muralha chlneza" entre as duas 
fases de luta, concordamos. Mais ainda, os únicos 
capazes de erguer essa "muralha" seríamos nôs. 
Mas, nêsse caso, considerando o desenrolar da his
tória contemporânea, proporíamos nâo chamar essa 
muralha de "chinesa”. A prática da luta de clas
ses na China não o Justifica.

Nós erguemos essa muralha justamente quando 
renunciamos a dar uma compreensão do processo 
de luta &s massas: quando queremos fazer-lhes 
crér que seria possível lutar por uma Pátria sobe
rana dentro dos quadros da sociedade burguesa; 
quando renunciamos a dizer-lhes claramente, <j "cm 

(Conclui na 10* página)



EDITORIAL A FARSA ELEITORAL NA ARGENTINA  
E A AÇÃO DA ESQUERDA NO BRASIL

0 OPORTUNISTA E AS ESQUERDAS
Regreeeando ao país, o Sr. Jânio Quadros vem prestar enor

me s»hv .ço ao amadurecimento do povo brasileiro. Mitificado po- 
Wí mo«parada renúncia, e depois pela distância, constituía, na 
Vãrdade, um entrave à marcha do processo nacional, na medida 
«at que jua volta tendia a erigir-se em marco divisório d« um 
novo horizonte político. E foi entre apreensivo e esperançoso que 
o pois acompanhou o seu desembarque e aguardou a sua iala.

O  Sr. Jânio Quadros falou. Seria injusto dizer que estêve 
«quém d« suas possibilidades Pelo contrário, em sou depoimento,
•  Sr. Jânio Quadros justificou como pôde a farsa de sua renúncia, 
arremetendo contra representantes de governos estrangeiros há 
muitc afastados do país ou (como no caso do Sr. Berle) caídos em 
dovgraça, juntando no mesmo saco capitalistas e comunistas, de
clamando exortações esotéricas ao melhor estilo bíblico Os qu« 
fttt decepcionaram com a alocução do ex-presidente nada mais 
fiiseiani qu« confessar sua ingenuidade: como poderia, com efei* 
to, o Sr. Jânio Quadros, senão da maneira como o fèz, explicar 
«o país que, deixando Brasília para um breve passeio em Cumbi- 
oa, acabou indo parar na Austrália?

Encerrado o episódio, é possível agora dar um balanço da 
bituação. No que se refere ao Sr. Jânio Quadros, pode-se afirmar 
qu«, de imediato, deixou de constituir um perigo para a evolução 

da esquerda e que dispõe de poucas possibilidades para reali- 
mo- seu sonho bonapartista. Tudo indica, porém, que procurará 
f*«uperar o terreno perdido — o que não pode. entretanto, corv 
Vector ■w  em motivo de alarma para a esquwda. Poio aomente a  
Incapacidade desta para pôr um freio às ambições janislas pode- 
isk enseiar ao ex-presidente a recuperação de seu prestígio.

Re>ide aí. de fato. o ponto principal da questão, sôbre o qual, 
deixando de tremer diante do Sr Jânio Quadros, a esquerda deve 
concentrar sua atenção. Ficou patente, com efeito, que a campa
nha eUtoral de 1960. o breve govêrno janista e os meses que se 
•eguiram à crise de agôsto desatualizaram a maior parte dos te* 
mas d« que se serviu o Sr. Jânio Quadros para conquistar uma 
Kderança nacional. As relações diplomáticas com a União So
viética estão restabelecidas, a política externa dita “independen
te" está consolidada, a novidade dos reclamos pela reforma agrá
ria e limitação da remessa de lucros esgotada. Se o Sr. Jânio Qua
dros pretende sensibilizar a opinião pública, só lhe resta agora 
Ir raais além. aprofundar suas posições, avançar em direção a 
proposições mais radicais.

Que o Sr. Jânio Quadros pode tentar êsse caminho é coisa 
que ninguém põe em dúvida. Oportunista por definição, e saben
do que conta com o apoio da burguesia somente na medida em 
que fôr capaz de entregar-lhes as classes populares anestesiadas
•  divididas, o Sr. Jânio Quadros terá de ousar essa linha se quiser 
sohreviver politicamente. Enfrentará, todavia, duas 'limitações: 
primeiro, não poderá ir ao ponto de abraçar posições legítima- 
rnon'e de esquerda sem arriscar-se a perder o apoio da burguesia; 
sf>quado, só sensibilizará as massas se estas não estiverem sufi
cientemente politizadas para aceitarem como esquerdizantes a 
algaravia contraditória e conciliadora que costuma debitar-lhes.

Em outras palavras: o Sr. Jânio Quadros só representará um 
poríço 3e a esquerda deixar de definir com clareza suas reivindi
cações e objetivos, permanecendo nesse terreno vago em que 
emprégo de chavões e lugares-comuns bastam para caracterizar 
um pensamento como esquerdizante: e se não promover o escla
recimento e a educação política do povo,'negando-lhe os instru
mentos críticos que o habilitem a reduzir a zero a pregação dos 
domagoqos profissionais-

Vale dizer que •  a esquerda que, uma vez mais, detém a 
ahave do processo político nacional, cuja evolução encontra-se 
na dependência da capacidade que ela tiver paia organizar se 

y  * partir para a conquista definitiva dessa grande massa ansiosa
I M r  palavra« d* ordem consequente»*, que é o povo brasileko- j-

Desmascarada sucessiva« v£ms des
de .sua inst auraçào. inclusive por 
ocasião do pronunciamento militar 
que impôs e rompimento das relações 
cotn Cuba, a democracia r«presenta- 
tiva argentina — que os Estados 
Unidos quiseram erigir eni modêlo 
para &s burguesias latino-americanas
— vem de sofrer um golpe mortal. 
Desrespeitando a vontade popular 
manifestada nas últimas eleições, que 
conduziu a uma espetáoular vitoria 
os candidatos peronistas, apoiado« 
pelo partido comunista, o Presidente 
Frondizi decretou a intervenção mi
litar nas províncias conquistadas pela 
Frente Justicialista, anulando, as
sim, o» resultados eleitorais. O fato, 
já  de si grave, torna-se ainda mata 
significativo quando consideramos 
que a anulação não se baseou 
qualquer irregularidade porventur* 
ocorrida durante a voUnçéo, mas, 
simplesmente, na alegação da neces
sidade de se defender o regime repu
blicano. Hipocrisia revoltante das 
classes dominantes argentina*, quan
do se sabe que, votando nos candi
datos peronistas, 0 povo nada mata 
fê* que repudiar a política de com
promisso com o Fundo Monetário In 
ternacional, a agressão ao regime 
cubano que representou o rompimen
to diplomático, a entrega do p.-tróleo 
e das riquezas nacionais aos truste* 

imperialistas, a política econòmico- 
financeira antipopular do Oovèrno.

E’ risível a incapacidade do«s que 
condenam a n » , realiaaçáo de elei
ções em Cuba para explicar a farsa 
eleitoral que acaba de desenrolar-se 
na Argentina. Como risível, também 
é o silêncio dos que não se cansam de 
proclamar a intangibilidade dos pun- 

ÇU democracia representativa 
no sistema interamericano. Onde esta 
o Oovêi-no brasileiro, que tantas vê- 
zes criticou a República Socialista de 
Cuba por infringir êsses princípios, 
que não sai agora a canipo pam ver
berar a sórdida atitude das autori
dade« argentinas?

DUAS LIÇOES

Se êsse é o aspecto mais evidente 
da questão, não é, entretanto, o ún i
co. Pelo contrário, a recente crise ar
gentina encerra importantes lições 
que as fòrças de esquerda da América 
Latina devem meditar em tódag as 
suas implicações. Uma dessas lições 
resulta do voto maciço recebido pelos 
peronistas por parte do eleitorado 
progressista, a despeito da profunda 
divisão que reinava entre as agremia- , 
ções políticas de esquerda. Confirma- 
se, assim, a tendência üresisüvel das 
bases populares, na América Latina, 
para superar as incompreensões e di
vergências de suas cúpulas e parti
rem em direção a uma unidade com
pacta — única maneira efellvi de 
pôr ean xeque a reação.

Outra lição não menos relevante é 
o comportamento das classes domi
nantes da Argentina, e de tuas Fór- 
ças Armadas, diante do amadureci
mento político das massas e da clara 
disposição por estas demonstradn de 
utilizar a democracia representativa 
para chegar ao poder, O fenômeno, 
ainda aqui, não é exclusivo da Argen
tina, mas se estende a inúmeros, paí
ses da América Latina, sem excluir 
o Brasil. No Chile, notadamente, 
atinge sua intensidade máxima e, a 
menos que a esquerda chilena venha 
a scr envolvida nas manobras divi- 
sionistas que tenta a reação, terá 
como resultado, nas ele!çõ?s presiden
ciais de 1964. a formação de um go
vêrno popular.

Perante a vaga crescente da es
querda, a burguesia latino-america
na pa.ss* s experimentar acentuada 
desafeiç&o pela democracia represeiv» 
toUvu e tende S estreitar deus vov»

culos com a extr«ma-direü no sen
tido d« retroceder à época do« reunes 
fortes, apoiados no Exército. E ’ con
tra essa tendência que a esquerda 
terá de lutar, em sua marcha para •  
poder, e é por isso que trio pode per
manecer fiada exciusivantente nos 
instrumentos pacíficos e legais. Pel« 
contrário, na medida em que a ex
periência está demonstrando que a 
reação latino-americana dispc^-se a 
uma ação agressiva, a esquerda ter« 
que preparar-se para a violência, 
numa tática de duplo Mcaivce: esgo
tar, por um lado, a capacidade de to
lerância da burguesia, através de uma 
luta dentro das estruturas do sistema 
atual; e aprestar-se para reagir pela 
fórça no momento em que, a'cançado 
o limite de tolerância, a burguesia, 
através de uma luta dentro das es- 
truras do sistema atual; _e aprestar- 
se para reagir pela fõrçe no momerv- 
to em que, alcançado o limite de to
lerância, a burguesia se dispuser a 
dar um •‘besta" à sua progressão vi

toriosa. ^

A NOVA TATICA IMPERIALISTA

O problema é tanto mais agudo 

quando se sabe que a tendência 
a bui-guesia começa a revelar p ira o 
autoritarismo ê apoiada e estimulada 
pela nova linha ultra-reacionária do 
imperialismo norte-americano, con
forme ficou patenteado nas duas 
crises por que passou êste ano a Ar
gentina: por ocasião do rompimen
to com Cuba, que lhe foi impôs*« 
pelos EE. UU. e setores mais reacio
nários do exército e da burguesia; « 
no caso em queetáo, da anulação da 
vitoria peronista, quando, afirmando 

. que s formação de uma ditadura nu- 
militar na Argennna sen« admitida 
pelos Estados Unidos, os quais não 
lhe negariam ajuda económica em 
virtude disso, e Pi-csidente John Ken
nedy enoorajou francamente o exer
cito argentino a tomar êsse caminlio.

Na perspectiva das próximas elei
ções de outubro, a esquerda brasi
leira não pode desprezar os ensina
mentos que lhe ministra a experiên
cia de outros países sul-americanos^ 

notadamente a Argentina, que em 
fortes pontos de afinidade com o Bra
sil. A formação de uma frente única 
continua sendo a solução oapaz de 
proporcionar-lhe a realização pratica 

da unidade de ação e sua reorgani
zação em têrmos de fôrca de com
bate. Fugindo a isso, a esqueda bra
sileira estará nadando contra a cor
rente e lançando o povo numa aven
tura, cujos resultados poderão ser- 
lhe fatais.
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ENCAMPAÇÃO:

Aliança Para 0 Progresso 
Deixa Cair A Sua Máscara
O grande mérito da encampação da 

Companhia Teleíônica de Pôrto Alegre, 
subsidiária da IT&T, foi ter levado o povo 
brasileiro a sentir diretamente — e já não 
mais como simples parte do bloco latino* 
americano — a coerção que, por intermé- 
da Aliança para o Progresso, o imperialis
mo norte-americano procura exercer sôbre 
os ânseios ae emancipação que se levan
tam no hemisfério Bastou, com efeito, que 
o Govêmo gaúcho ferisse uma ramificação 
dssse enorme polvo que é a IT&T, para que. 
imediatamente, o departamento ^e Estado, 
o Congresso e a imprensa dos Estudos Uni* 
rios desfechassem ampla campanha contra 
a inclusão do Brasil no citado programa de 
o uda. Mesmo o pronunciamento do pre* 
s - ente Kennedy, que a imprensa burguesa 
pzoeurou apresentar como destoante da sór* 

a chantagem imperialista, foi significa- 
lho: manifestando-se contra a exclusão 
irr "dia’a do Brasil no plano de ajuda, Ken- 
jicáy deixou claro que a  e n c a m p a ç ã o  do 
trus.e noite'americano em Pôrto Alegre era 

conriúerado como ato inamistoso e hóstil 
aos Fstados Unidos.

Um segundo serviço prestüdo pela en
campação, foi ter despertado a opinião pú
blica para o problema da remessa de lu

cros. Uma vez mais foram os Estados Uni* 
dos os responsáveis por isso, na medida 
em que imprensa e parlamentares norte- 
americanos relacionaram imediatamente os 

dois fatos, vinculando a participação do 
Brasil na Aliança à derrubada da lei de re* 
messas que, aprovada pela Câmara, esta 
sendo agora discutida no Senado. Obser* 
ve-se, aliás, que os Estados Unidos acerta
ram sem querer: a encampação vale, so* 
bretudo, como precedente capaz de susci
tar uma onda de expropriações no Brasil e 
na América Latina, que atingirá, primeiro, 
os trustes que operam nos serviços públi
cos, para pôr, em seguida, em perigo a sor
te dos capitais estrangeiros aplicados ao

setor privado.
O PAPEL DAS ESQUERDAS

Abriu, assim, a ação do Sr. Leonel tíri- 
zola novas perspectivas para a luta antiim- 
perialista no Brasil, as quais, entretanto, não 
ectá èle em condições de explorar em tô* 
da a sua dimensão. Basta considerar os 
cuidados còm que tève que cercar o seu 

gesto (enfatizando a má qualidade dos ser
viços, prestados pela IT&T, como causa de
terminante da encampação: preconizando 
uma política de expropriações, mas limita
da ao domínio público — no que foi aplau-

1 Mova Tática Do Imperialismo
A C-cnf - lèíici.i de Punta dei E-ste, em janeiro 

■frtirno, excluiu Cuba da Organização dos Estados 
Americano e, i» r  intermédio da criação de um Co
mité de Vigilância encarregado de zelar pela Cart»- 
•Anticomunista ali votada pelos delogados, deu aos 
T : d.?s Unidos o instrumento necessário para as- 
rc rurar a aplicação de sua nova versão da doutrina 
J :  nroe, que consiste em vedar aos palses latino
s ’ : rica nos convivência mais estreita com "potén- 
C-..S extra-continentais”.

O verdadeiro caráter da Aliança para o Pro- 
jí. sã revslcu-sef claramente, na Conferência de 
y i;iro, quando o Secretário de Eslado americano 
r: ■> ti: si teu era em brandi-la como ameaça, ora em 
u iizá la como oanio de sereia junto aos governos 
r» - !s v?nais. A resistência, bastante timida de resto, 
U > lhe opuseram os grande países — Brasil, Ar- 
r  -t na. México, Chile — explica-se pelo fato d*
* em éles os possuidores de econcmia mais deaen- 
vo vida, que engendrou a formação de burguesias 
ip /sressivamente mais fortes que os antigo» diri- 
p n::s latifundiários, e de um proletariado nume- 
r; so, cuja voz se íaz ouvir com fôrça crescente na 
v:-!« política de seus países.

Agitando o espantalho do anticomunismo, e t*- 
eli?.r.: o de comunismo tudo que reflita os interèsses 
í . r>ü’.ares e fira os do imperialismo, os Estados 
UnlÉtos estão, po. tanto, fazendo mais (. mbora tam- 
t' 'n iseo esteja em seus planos) do que fundamen
t s uma agressão armada contra Cuba: estão fa- 
í  '.a uma opção, associando-se ao que existe dç 
jpicr. em ma-téna de reaçáo, na América Latina, a 
fim d ' pôr paradeiro ao avanço das massas. Sendo 
a ti -Piocvacia burguesa quadro favorável a èsse 
•ranço, nc-tadamente em períodos de crise social, 
» SJ? dêsse regime, ou sua conversão em mero 
jc ;o  de aparências, passa a ser objetivo do impe
rialismo — e o rompimento com Cuba, Imposto à 
Argtmt.ina por agentes do Pentágono e do Depar
tamento de Estado associados aos "gorilas’’ milita- 
rrs e aos setor«« mais reacionários da política e da

Imprensa, foi o primeiro fruto tangível dessa orien
tação. Orientação que se confirmaria, por ocasião 
da anulação da vitória peronista nas eleições de 
março, quando o próprio Kennedy, admitindo a im
plantação de uma ditadura militar antes que essa 
ditadura estivesse configurada, incitou abertam:nte 
ao golpe as fôrças armadas argentinas.

A nova linha ultra-reacionãria do imperialismo 
e a necessidade crescente por parte de Cuba, de ga
rantir-se através da revolução latino-americana 
são dois fatóres distintos que encontram seu ponto 
de convergência na pressão que exercem sôbre as 
massas do continente. Efetivamente, é claro que o 
desvio direitista para o qual os Estados Unidos 
estão impulsionando as classss dominantes do he 
misfério tem, como conseqliência, a opressão polí
tica, a intensificação da espoliação econômica, o 
agravamento das dificuldades de vida que enfren
tem as massas e contribui, pois, para criar as con
dições objetivas para uma explosão revolucionária. 
Simuttàneamente, a propaganda que Cuba realiaa 
em prol da revolução — mesmo que não se esforce 
para isso, já  que seu simples exemplo ê um apélo 
ao despertar da consciência das massas — essa pro
paganda favorece enormemente a ação das esquer
das latino-americana« em sua tarefa de politiisação 
e consequente criação de condições subjetivas para 
a grande revolução.

•  *  •

Assim como o homem prêso em areias movedi
ças só pode apressar sua morte com cada movi
mento que faz paia libertar-se, o imperialismo nor
te-americano enfrenta, na América Latina, uma si
tuação em que a cada tentativa que esboça para 
dela escapar, acelera inexoravelmente o proce«so de 
sua liquidação. A revolução latino-americana, de
pois da vitória do socialismo em Cuba, já  é um dado 
concreto, cuja efetivação definitiva pode ser retar
dada ou apressada <e reside ai todo o papel das 
esquerdas) mas já  não oferece mais condições para 
ser evitada.

dido até pelo Sr. Juscelino Kubitschek; «o- 
licitando, logo após seu arto, créditos da 
Aliança para o Progresso destinados à rea* 
lização da reforma agrária no Brasil), para 
constatarmos que, sem uma tomada de po
sição das fôrças de esquerda, que são a* 
únicas capazes de tirar tôdas as conseqüêu“ 
cias da encampação, esta não dará todoe 
os frutos que promete.. Para isso, todavia, i  
necessário que a esquerda não se limite a 
aplaudir a medida do Governador gaúcho 
e a verberar a agressão imperialista po* ela 
suscitada, mas assuma a iniciativa da» 
ações, utilizando o episódio da IT&T como 
instrumento para forçar a burguesia brasi 
leira a novas concessões.

Nessa perspectiva, torna-se mister or
ganizar um programa de ação, visando a:

a) deflagrar, em todo o país, uma am
pla campanha em favor da encampação de 
tôdas as empresas que atuam no setor pú
blico, com o duplo propósito de aproveitar 
o impulso dado pelo Govêmo gaúcho per 
ra a nacionalização dèsse setor e aguçar 
o antagonismo entre as fôrças progressis
tas e o imperialismo, pôsto em evidência 

pela encampação da IT&T;
b) explorar as provas das irregularida

des praticadas pela IT&T no que diz res
peito às remessas de lucros e ao aumento 
de seu patrimônio para denunciar o cará
ter predatório do capital estrangeiro e pie» 
sionar o Congresso a fim de que aprove, 

em definitivo, a lei de remessas;

c) realizar, a partir daí, um amplo tra
balho de esclarecimento sôbre a contradi
ção existente entre a ação dos trustes im
perialistas que operam no Brasil e a edV 
ficação de uma economia voltada para o 
atendimento das necessidades populares

— contradição essa que repousa sôbre dois 
elementos fundamentais: 1.°) — a sangria 
permanente da mais valia do operário 
brasileiro, resultante das remessas de lu
cros para o exterior; e 2.°) —a suboidinar 
ção do processo do desenvolvimento econô
mico a apetites de grupos econômicos es
trangeiros e às conveniências de uma polí
tica nacional alienígena;

d) levantar a questão da participação 
efetiva dos operários na direção das em* 
prêsas encampadas, através da co-gestão, 
a fim de levar a luta antiimperialista a de
senvolver os germes anticapitalistas nela 
contidos

— O —

E” a partir de um programa dessa na
tureza que a esquerda, abandonando o pa
pel de mera fôrça de apoio que desempe
nha e assumindo o comando do processo 
que a encampação gaúcha incentivou, ee- 
tará em condições de explorar a fundo t& 
das as possibilidades do episódio em queer 
tão e fazer avançar paia uma etapa mato 
avançada a luta antiimperialista.



Aldo Arantes à POLÍTICA OPERÁRIA:

CONCENTRAÇÃO DE BR ASÍL IA  PODERÁ  
SER INÍCIO DA OFENSIVA PROLETÁRIA

"O  Congresso Operório-Camponês-Es- 

tudantil, gue se realizará em julho próximo, 
em Brasilia, poderá marcar o início de uma 
ofensiva proletária, uma vez superado o 
atuai estado de coisas em que as fôrças de 
esquerda se têm mantido na defensiva de 
modo permanente" — declarou a POLÍTICA 
OPERa RIA o presidente da UNE, Aldo 

Arantes -
"Para que êsse resultado seja atingido

—  acrescentou — será necessário que a 
aliança operário-camponês-estudantil tenha 

a  aceitação das bases dos três setores, a 
fim de que não caia no simples formalismo. 
Uma aliança de cúpula teria simplesmente 
êsse sentido. Antes de se partir para uma 
ofensiva que consiga unir os três setores 
deve haver uma ampla movimentação de 

massas.

ATUAÇAO

Prosseguindo em sucts declarações, o 
presidente da UNE disse que a entidade 
máxuna dos estudantes pretende realizar 

uma ampla movimentação das bases, em 

todos os Estados,, com a f^aliaacâo.àe con.~ 
ferôncias prévias e preparatórias visando à 
realização do Congresso. Êsse trabalho se
rá efetuado principalmente, pela "UNE vo
lante", que realizará assembléias gerais 
em diretórios acadêmicos, com a participa
ção de sindicatos, a fim de melhor atingir 
as bases estudantis e operárias.

Em seu entender, o Congresso deveria 
ter a amplitude suficiente para abranger io
dos os setores realmente interessados na 
luta antiimperialista e com o completo as
sentimento das bases operárias, campone
sas s estudantis. Contudo, acha que a pre
paração e organização devem ficar a car
go das organizações sindicais e campone
sas. funcionando as organizações estudan
tis como propagandista. As entidades es
tudantis, face à realização dos seus con
gressos na mesma época, não podem as
sumir a responsabilidade principal. A Con
federações de Trabalhadores, as Ligas Cam
ponesas •  a ULTAB devem patrocinar a or
ganização, do Congresso, que contará com 

e apoio irrestrito da UNE e da UBES.

SENTIDO DO CONGRESSO

“O Congresso Operário Camponês Es
tudantil — voltou a frisar Aldo Arantes __
visaria a oferecer as bases de uma alian
ça entre os diversos setôres da vida nacio
nal. Seria assim, uma integração dos di
versos setôres para a unificação na luta 
por reivindicações nitidamente populares. 
Contudo, dentro dessa aliança de classes 
para fortalecer, e dar um nôvo sentido à 
luta anti-imperialista, a característica prin
cipal é o estabelecimento da independên
cia ideológica e organizatória do proletaria

do frente aos demais componentes do mo
vimento pomil-íT de luta antiimperialista".

"Como as fôrças sociais básicas do 
Conare3so serão os operários, camponeses

e estudantes, êle teria a finalidade de de
finir os pontos de vista comuns das diver
sas classes sociais interessadas na luta an
tiimperialista, tendo como elemento catali
zador as aspirações proletárias, significan
do, neste particular, o lançamento de uma 
nova etapa da política nacional, que seria 
a superação da política atual, em seus ter
mos capitalistas" — acrescentou.

FRENTE DE LIBERTAÇAO

A seguir, o presidente da UNE passou 
a  falar sôbre a Frente Nacional de Liberta
ção, dizendo que desde o seu inicio, êsse 
movimento não teve suporte popular. Todo 
empreendimento político, neste momento, 
que não sensibilize as bases, sejam elas 
estudantis, operárias ou camponesas, está 
condenado ao esvaziamento, seja a FNL 
ou outra organização.

Em sua opinião, a principal falha da 

Frente reside nas deficiências de seu pro
grama, que, não rompendo com a política, 
como vem sendo feita, em termos capitalis

tas, é utópico para a realização daqirlo a 
que se propunha e, portanto, incapaz de 

sensibilizai u» jüaa....
"Um programa que sensibilize as mas-

sas será aquéle que defina as característi
cas da luta antiimperialista s que explicite 
as contradições internas da sociedade capi
talista. A definição dessas contradições de
ve partir dos representantes das classes es
poliadas dentro dessa sociedade. A frente 
poderia atrair as massas no momento e u  
que tivesse, em sua linha d« vanguarda, os 
representantes autênticos do povo, no caso 
os operários, oo camponeses s os estudantes.

Para Aldo Arantes, "qualquer organi
zação que se proponha a  cumprir um pro
grama de reivindicações ds classs, sen<3o 
ela uma organização de massas, Frente 
Única, ou Frente Popular, sòmente terá su
cesso em seu empreendimento se partir de 
uma grande movimentação de massas, com 
a qual possa atingir as bases das distintas 
organizações que particip«>-n de sua ação"-

O PROLETARIADO E A FNL

A propósito da participação do prole
tariado na Frente, disse Aldo Arantes:

"A  participação da burguesia na luta 
antiimperialista deveria ser aceita em no
vos têrmos, aceitando-se sua colaboração 

naquilo em que haja identidade de pontos 
(Conelui nn *.* pã*>

BURGUESIA NO BRASIL 
TEM NOVA ARMA: IPES

Apresetuando o a: t  o de 
órgão de estudos económicas c 
sociais. mos com a finalidade 
evidente de intervir em todo* 
08 setôres da vida nacional 
principalrr.ente na imprensa e 
no Congresso, a fim de evitar 
a aprovarão de projetos de 
base, foi criado, por um grupo 
de alto» representantes da bur
guesia. o Instituto de Pesqui
sas Econômicas e Sociais 
(IPES).

Para txecutar o seu plano o 
IPES Ja &i#pôe de 19 bilhõe» 
de cruzeiros na "caixinha”, for 

mada à base 0.5% do capital 
registrado ds cada eniprêsa, 
sendo as emprésas compul- 

«òriamente obrigadas a dar tal 
conto- ibuição.

k k p k e s s a o  e c o n ô m ic a

O IPES nasceu da decisão do 
alguns rtpresentantes da bur
guesia de desencadear a repres
são econômica, através da qual 
só contribuirão, financeiramen
te, para os candidatos que es
tiverem afinados com os inte
resses conservadores e reacio
nários. Os capitfies da indú.-i- 
tr a e do comércio mostraram- 
se, porém, divididos. Os Srs. 

Rui Gom-a de Almeida, presi
dente da Associação Comercial. 
Zulfo de Freitas Malmann, pr?- 
sldi-nte da Federação Naciotim

das Indústrias, e Jorge Behring 
de Matos, presidente da Con- 
elap (Conselho das Classes 
Produtoras) encontraram resis
tências por parte de setores da 
burguesia gaúcha, que, prete
rida pela Industrialização da 
região centro-sul do pais, ad
voga certas reformas e deseja, 
melhor participaç&o na. renda 
nacional. Esses setores acham 

que “é preferível fazer concus
sões* s virem a perder tudo, 
depois, se sobrevier uma revolu
ção poçular.

Mas, «pesar das resistências 
dos setores da burguesia gaú
cha, o« representante« do co
mércio e da indústria do Rio s 
de São Paulo continuam nos 
seus propósitos e uma prova evi
dente disse é o IPES, que tem 
como um dos principais artt- 
culadores o sr. João Batista 
Leopoldo de Figueiredo, da fir
ma Cftssio Munia e ex-presiden
te do Banco do Brasil na ad
ministração Jànlo Quadros, em
bora por trás dêle esteja o sr. 
Gilbert Hubner, diretor das Lis
tas Telefônicas, que foi recen
temente apontado no Inquérito 
sôbre as atividades terrorista» 
do MAC.

NOS KSTADOS

Também nos demais Esta
dos os setores mais reaciona- 
rios das classes dirigentes vêm 
organizando “caixinhas" para

combater oa candidatos popu
lares. Em Pernambuco, <w ia- 
tifund lnos e os comerciante» 
jà arrecadaram mllhôes de cru- 
seiros contra candidaturas mal» 
ligadas ã esquerda.

Sôbre a imprensa, a pressfc» 
redobrou, e jã. atingiu 35 dag 
37 emprésas de publicidade, de 
maneira * controlar a opinião» 
dos jornais « a orientação do« 
programas de radio e televisão.

DESENTENDIMENTO

Não se sabe, porém, até que 
ponto os representantes do co
mércio e da indústria consegui
rão manter a unidade, pois al
guns setores das próprias clas
ses dominantes começam a ts- 
mer que tal repressão do pod>r 
econômico venha a abalar as 
suas próprias bases e o regime, 
despertando o ódio social e 
aprofundando as lutas de cias
te. Esse temor, o próprio mi
nistro da Justiça, sr. Alfredo 
Nasser, chegou a demonstrar.

A arrecadação para a ‘cai- 
Kinha” do anticomunismo con
tinua, todavia. Tal confissão foi 
feita pelo próprio sr. Jorge 
Behring de Matos, presidenta 
da Conclap, que frisou que » 
comércio e a  indústria só levarão 
ao Parlamento, através de “in
tensa campanha, pelo rádio, te- 
levls&o e pelos jornais, aquê- 
les que desejarem trabalhar 
dentro de nossa filosofia".



REVOLUÇÃO ANTIIMPER1ALISTA
0 CAMINHO DA REVOLUÇÃO
•<H_---1 - -

Encarecendo a necessidade d« 
criação do Partido Ufiido da Revo
lução Socialista, Pidel Castro pro
nunciou um discurso que causou 
celeuma na imprensa burguesa e 
deu o pretetxo formal para a com- 
vocação da Conferência Int-erame
ricana. em Punta dei Este. Nêle, P i
del Castro Se declara marxista-le- 
ninista, lançando um desafio não 
cómente ao Imperialismo norte- 
americano. como a t-ôda a socieda
de burguesa-latifundiária que domi
na o sul do Continente.

A imprensa burguesa publicou 
ê*te discurso, «orno de hábito, de
turpado. Ansiosa por apresentar 
..Pidel Castro como um espirito do 
mal, de descobrir nêle, desde o 
principio, um marxista-lenlnista 
convicto, saltou, simplesmente, as 
partes mais valiosas do discurso, 
etide o orador descrevia sua evolu
ção como revolucionário. Falando 
aòbre esta evolução, que não era um 
fenômeno individual. Pidel descre
via também o desenrolar das luta* 
de classe em Cuba, uma ve/ que o« 
dois processos estão estrt-itan»*T>te 
ligados.

Publicamos hoje trechos dèste 
discurso, não apenas para restabe
lecer uma verdade histórica, mas 
porque acreditamos que merece uma 
dlvul.iiçãa Wioi- vasra Cremof que 
sua leitura contribuirá, como pou
cas. para uma melhor compreensão 
da revolução cubana e do st-u de
senrolar, a partir de uma revolta 
contra a ditadura de Batista até 
tomar feição de verdadeira traJis- 
formação socialista.

Há menos de um ano. em 1® de 
maio de 1660, Pidel Castro caracte
rizou, pela primeira vez, publica
mente, a revolução cubana como so
cialista. Nêste discurso, êlv vai m<\U 
longe e define o Estado cubano co
mo ditadura do proletariado, apon
tando ft classe operária como o es- \ 
t-eio fundamental da revolução. P.— 
rnnte os delegados da ORI, Pidel 
Castro concluiu que "a revolução 
antiimperialista e socialista tinham 
que ser uma só. Uma só revolução, 
por que nfio há mais que uma re
volução. E' essa a grande verdade- 
dialética da humanidade".

Esta é, também, a grande lição 
de dialética que a revolução cubana 
dá á América Latina. E. certamen
te, não será a última.

E SOCIALISTA TEM QUE SER UMA

L E I A

E DIVULGUE

POLÍTICA 

OPE R Á R IA
J O R N A L  

D A  C L A S S E

PROLETÁRIA

As revoluções não nascem da 
mente dos homens. Os homens po
dem, apenas, interpretar uma lei his

tórica, um determinado momento do 
desenvolvimento histórico. Fazer uma 
interpretação correta é impulsionar o 

movimento revolucionário e, em Cuba, 
o nosso papel consistiu em impulsio
nar êsse movimento, com base na 
apreciação de uma série de condições 
objetivas".

"Esta análise, entretanto, me pa
rece um tanto simplista, uma vez que 
havia série de circunstâncias que favo
reciam o movimento revolucionário 
iniciado por nós".

"Certas circunstâncias, em Cuba, 
faziam com que, em primeiro lugar, 
não noe tomassem em consideração 
(não nos levassem a sério); em segun
do lugar, penava-se que éramos ape
nas um grw>o de românticos e que 
nossas idéias morreriam, sem ter nun
ca sido postas em prática; em terceiro 
lugar, muitos nos julgavam ambicio
sos; em quarto lugar, pensava-se que 
o grupo de dirigentes revolucionários 
era conservador ou que nossas idéias 
não eram radicais. Se nós, quando co
meçamos a ter íôrça, houvésseipos 
granjeado a  reputação de revolucioná
rios, muito radiccri3, é indiscutível que 

a classe social que hoje nos combate 
têr-nos-ia guerreado desde então, e 

não somente a partir do momento em 
que alcançamos o poder"-

"Há uma série de circunstâncias 
que nos favoreciam, quando iniciamos 
o movimento guerrilheiro nas monta
nhas, sôbre bases objetivas. Que en
contramos nós em .Sierra Maestra? En
contramos os primeiros •  camponeses 
que se quiseram juntar a nós; alguns 
poucos camponeses, que surgiam es
poradicamente. Encontramos, primeiro, 
os reveses, a dispersão, alguns cam

poneses que ajudaram a reunir os res
tos de nossas fôrças. Èsse grupo de 
camponeses, muito reduzido, ajudou- 
nos a entrar mais para o interior da 
Sierra Maestra e, com isso, começaram 
a incorporar-se a nós outros 
neses".

campo-

"O  cenário para q luta eram as 
montanhas. Começou, então, para nós, 
a tarefa de organizar o movimento 
guerrilheiro, de ir-lhe dando experiên
cia, adquirindo experiência, e, ao mes
mo tempo, ganhando, conquistando 
para a revolução as massas campo
nesas".

"Era perfeitamente lógico que, nas 
condições objetivas que existiam em 
Sierra Maestra,. o trabalho revolucio
nário se desenvolvesse até chegar ao 
ponto de contar — como de fato che
gou — com o apoio unânime dos ' 
camponeses -de Sierra Maestra".

'"Na verdade, nós fômos como que 
um fòsforozinho acÔ30 num palheiro. 
Nisso consistiu o movimento gueni-

tiam no país. Ampliou-se, naturalmen
te. Foi o povo, o povo inteiro, o único 
ator nessa luta e também o seu fator 
decisivo. Foram as massas que deci
diram a contenda".

DEPOIS DA QUEDA DE BATISTA 

"Bem, o que quero dizer é, sim
plesmente, que a primeira coisa que 
o imperialismo e a burguesia tratam 
de fazer é conservai intata a engrena
gem militar”*

"Que fazem em São Domingos? 
Em São Domingos, empenha-se pa
ra que se conserve intacta a engrena
gem militar".

"Pouco importa a èles que esteja 
à frente do país Trujillo ou o irmão de 
Trujillo, Balaguer ou luan Bosch. A 
êles, isso não importa, desde que sai
bam que há ali uma engrenagem mi
litar intacta, com aviões, tanques, e 
com velhos*esbirros a dirigrlos. E que 
êsses esbirros são calejados na per
seguição e na repressão do povo".

lheiro, dadas as condições que exis-

. "Todos os esforços do imperialis

mo são no sentido de manter uma en
grenagem militar".

"Falávamos da reação da bur
guesia e da alta burguesia, no dia se
guinte ao da tomada do poder pelos
revolucionários".

"A  revolução tinha conseguido 
duas coisas: primeiro, já havia chega
do ao poder, com as massas; segundo, 
havia liquidado a engrenagem mili
tar do regime social reinante"-

"Ela havia criado um exército do 
povo, ou seja, havia armado o povo. 

Aquêla gente barbuda, que não tinha 

passado por nenhuma academia mili
tar, cra, entretanto, o exército do po

vo. Na verdade, a posição mais sóli
da da Revolução, naquele momento, 
era o exército rebelde".

"Qual era, então, a correlação de 
classes existente em Cuba?"

Nas mãos da classe dominante 
estavam, naquela ocasião, todos os 
recursos econômicos, todos os recur
sos financeiros, tôda a imprensa, todo 
o radio, isto é, tôdas as grandes esta- 
çõee de rádio, de televisão, as gran

des lotativas, as melhores tipografias. 
Tudo isto estava nas mãos dêles, sem 
falar que nelas estavam também tô
das as revistas americanas, tôda a 
literalura imperialista de nosso país. 
Tinham êles todos êsses recursos nas 
mãos... eram, em suma, ainda, os do

no« do país".
“No Govêrno, entretanto, está um 

Presidente da República, colocado ali 
pelo Exército Rebelde •  P®la luta do 

Exército Rebelae".
♦ • • • • • • •  « » • • • •  « . * • #•  • * ** • • • » , ,

"Havia um grupo que f®z Parte do 
Govêrno e que foi grandemente rea. 
ponsável pela eecôlha dos seu* minis
tros. Éste grupo entregou as pastas 

ministeriais a pessoas de mentalidade
anacrônicamente conservadora. p0[g 

bem, lembro me que, naqueles dias, a 
responsabilidade de legislar ficou nas 
mãos dêles Quanto a nós, ficamos na 
expectativa, para ver e que aconte
cia. E, afinal, aconteceu o que tinha 
de acontecer: passaram-se as pe
rneiras semanas e não se havia feito 
nenhuma lei revolucionária".

formât*

"Os interêsses que aquèles se. 

nhores representavam eram diametral
mente opostos aos interêsses dos cam

poneses com quem nos havíamos de
parado em Sierra Maestra; eram (Jia . 

metralmente opostos aos interesses dos 
trabalhadores agrícolas, que, em Cuba, 
trabalhavam três meses na colheita e 
passavam um tempo morto interminá
vel, com fome; eram diametralmente 
opostos aos interêsses da classe ope
rária. Os interêsses que aqueles minis

tros representavam eram diametral- 
mente opostos aos da gtanue maio

ria do país".

A REVOLUÇÃO TORNA SE 
SOCIALISTA 

"Através do processo revolucionário, 
foram amadurecendo as condições que 
tornaram possíveis essa união orgâni
ca »das fôrças da re v o lu ç ã o , que hoje^ 
existe. Quero dizer que esta união se 
forjou, justamente e tinha d# forjar-se, 
necessária mente, através do processo 
revolucionário, tal como aconteceu".

"Vejamos, por exemplo, que fôr- 

ça são as que apoiam a revolução- 
Não são os latifundiários que õ^ bu8- 

tentam, nem oe donos de usinas de

açúcar, nem os grandes banqueirop, 
e comerciantes, e industriais que a 
apoiam, embora possam, alguns dê
les, por exceção, participar da revolu
ção".

"A classe operária... Quem fo
ram os que se reuniram para acompa
nhar o cadáver de Manuel Ascune? 
De um modo geral, foi, naturalmente, 
tôda a população. Mas qual foi a 

massa preponderante dessa manifesta
ção? A doe trabalhadores".

"Quem constitui o grosso das Mi
lícias Nacionais Revolucionárias? Os 
trabalhadores".

"Quem foram os que lutaram nos 
combates de Playa Girón? Quem fo
ram os que tombaram e morreram lu
tando contra os mercenários Invasores? 
Foi a fôrça composta de batalhões da 
capital, principalmente, embora te
nham participado da peleja unidades 
de Matanzas •  Cienfuegos, que tam
bém. combateram valentemente. E es
sa fôrça era formada, em sua imensa 
maioria, por trabalhadores".

"A fôrça fundamental da revolu
ção, portanto, a espinha dorsal da re
volução está integrada pela classe 
operária".

• • • •

"E’ um regime social que tem 
uma conduta generosa para com os 
seus inimigos. Generosa até demais. 
Um regime social qug captura mais 
de mil mercenários traidores, a sòldo 
e ser-iço da Agência Central de Inteli

gência e do Pentágono, que aqui vie
ram escoltados por navios estrangeiros, 
e que prende quinhentos contra-revolu- 
cionários, entre os quais haviam mui
tos assassinos, já notórios, de campo
neses e não lhes aplica a pena máxi

ma! Èsse é o regime socialista"-
"Com todo o poder que tem, não 

abusa dêsse poder; é um regime sere
no, consciente, que luta paia süperar 
todos os defeitos, para superar todos 
os extremismos, todos os sectarismos, 
os abusos, as injutiças, simplesmente 
pique assim é o socialismo. Assim foi 
que o conceberam Marx e Engels, e 
foi por um socialismo assim que lu
tou Lênin e lutaram todos os revolu
cionários* Lutaram por uma vida me
lhor para o homem, por uma vida 
mais feliz para o povo, que substitua 

aquêle regime de opressão de uma 
classe exploradora sôbre os trabalha
dores, por .uma democracia operária, 
que é o que, no têrmo empregado pe- 
Iob marxistas, se chama "ditadura do 
proletariado".

"Mas, pelo fato de chamar-se di
tadura do proletariado, não se deve 
concluir que seja um regime de tor
turas, de assassinatos, de crimes. Abso
lutamente não! Assim era a ditadura 
da burguesia. Ela, sim, significa tortu
ra, assassinato, roubo, injustiça, arbi

trariedade".
"O  govêrno do proletariado signi- 

„ fica, simplesmente, que a classe toma 
o poder para desenvolver um ciclo 
histórico e que, como tal, o poder é 
exercido sôbre as demais classes, con
tra as quais tem que lutar durante a 
etapa da edificação do socialismo"»

"O  que foi que nos fêz revolucio- 
_ nários? Em primeiro lugar, a vocação. 

Quando não se pertence à  classe des
favorecida, o mais provável é que não 
se seja revolucionário".

"Em segundo lugar, iuna honradez 
absoluta. Há indivíduos que, quando 
acreditam em alguma coisa, crêem ne
la honradamente e, quando pensam 
que encontraram uma verdade, se afer
ram a ela".

"Não é minha Intenção faser aqui 
uma auto-biografia ou uma análise de 
como me fui tomando revolucionário. 
Longe disto. Posso, entretanto, recor
dar que me fui aferrando às idéias da 
revolução, cada vez mais, à  medida 
que la fazendo descobertas. Na Univer
sidade. por exemplo, quando estudava 
a economia política burguesa, come
cei a encontrar nela contradições In
solúveis e a conceber, conseqüente
mente, idéias revolucionárias".

"Depois, naturalmente, começa

mos a ter os primeiros contatos com 
o Manifesto Comunista e com as obras 
de Marx, Engels e Lênin. Essas leitu
ras foram marcos no processo da nos*

Capttal" apenas até a página 370. 
Cheguei apenas até aí, mas tenho o 
plano de, quando tiver tempo, pnoa- 
seguir estudando "O  Capj^ a) , lie 
Karl Marx".

"Pois bem. creio no marxismo? 
Sim, creio, absolutamente, no marxis
mo. Isso desde primeiro de janeiro? 
Sim, desde primeiro de ianetro. E des
de o 26 de lulho? Também desde o 26 
de lulho. Entendia o como o entendo 
hoje. depois de quase dez anos delu" 
ta? Não, não o entendia como o entendo 
ho)e. Comparando o meu entendimen
to daqueles tempos com o de hoje, há 
uma grande diferença. Por ocasião do 
26 de julho, eu tinha preconceitos. 
Tampouco me posso chamar de re
volucionário, de cabalmente revolucio
nário. no primeiro de janeiro. Posso 
considerar-me totalmente revolucioná
rio hoje? Isto significaria que me sinto 
plenamente satisfeito com o que seL 
e não me sinto assim- Entendo, por 
exemplo, que algumas interpretações 
que elaborei sôbre o marxismo são 
falsas e que preciso submetê las a uma 
revisão. Disso não tenho a  menor dú-

0 CAINHO DOS REVOLUCIONÁRIOS
Hl evolução- Hoje, posso confessar, 
honradamente, que, na noflsa Revolu

ção. empregamos multas Idéias apren
didas dêsses autores".

"Quando deixamos a Universida
de, estávamos já  fortemente influên* 
ciados pelo marxismo-leninismo, em
bora eu não possa dizer que era, na
quela época, um marxista-leninista. E' 
possível que tivesse ainda dois milhões 
de preconceitos pequeno-burguese* •  
uma série de idéias das quais me ale
gro de ter. atualmente, afastado de to
do. Entretanto, é possível que, Be não 

tivesse, um dia, tidb todos êsses pre
conceitos, não tivesse também podido 
contribuir para a Revolução".

"Uma coisa é indiscutível Essas 
-idéias já formavam, em grande parte, 
nosso pensamento revolucionário, sem 
que possamos dizer, no entanto, que 

éramos revolucionários formados- Ain
da hoje, não podemos dizer, honesta
mente, que já o somos, pois o nosso 
amor pelas coisas da Revolução, nofr- 
sa paixão pela Revolução é algo que 
sentimos crescer dia a dia. Talvez ho
je nos acreditemos cabalmente revo

lucionários em face de todofe os proble
mas e, dentro de cinco anos, venha
mos a descobrir que não passávamos 
ainda de grandes ignorantes".

"Pois bem, posso dizer, neste mo
mento, que sou um homem que estu
dou, a fundo, tôda a- história e a filo
sofia política da Revolução? De ma
neira alguma. Tenho, naturalmente, 
absoluta convicção e o propósito, que 
é o que devemos ter todos, de estu
dar".

"Recentemente, procurando entre 
os meus livros, constatei que, em meu 
tempo de estudante, havia lido O

vida".

"O  que acontece comigo é justa
mente o contrário. Ao invés de me con

siderar um revolucionário completo, 
quanto mais experiência tenho da vi
da, quanto mais conheço o que é o 
imperialismo, na carne do nosso povo 
e no seu sangue, quanto mais co
nheço a política imperialista em 
todo o mundo, no Vietnam do 
SuL no Cotigo, na Asgélia, na Co
réia — quando mais me dou 
Viotnam do Sul, no Congo, na Araé- 
lia, na Coréia — quanto mais dou 

conta das garras sangrentas do impe
rialismo, da exploração miserável que 
êle exerce, dos ubusos que comete con
tra a humanidade, tanto mais me tor
no. em primeiro lugar por sentimento, 
emocionalmente, marxista. Mas a es
ta emoção é preciso juntar e conhecer 

as verdades que encerra a doutrina de 
Marx".

"Quanto mais tenho que enfren

tar a realidade de uma revolução e a 
realidade da luta de classes no cená

rio de uma revolução, tanto mais m e 

convenço de tôdas as verdades eecri- 
tas por Marx e Engels e das interpre

tações que Lênin fêz do Soc ia lism o 

Científico”-

"O  imperialismo deve saber que, 
para fiempre, jamais terá nada »que 
ver conosco. O  imperialismo tem que 
saber que, por grandes que sejam 
nossas dificuldades, por dura que se
ja a nossa luta para construir nosso 
país, para edificar o seu futuro e pa
ra fazer uma história digna dêle, o 
imperialismo não deve alimentar qual
quer esperança com relação a nós".

"Muitos dos que não * compreen
diam isso, compreendem-no hoje, e 
compreende-lo-òo cada ve* melhor.

(Conclui na 8.* pág)



A REVOLUÇÃO AffllIPERIAUSTA. . .
.(Conclusão da pág. central)

Para nós, esla situação se vai toman
do cada vez mais clara, mais eviden

te e Indiscutível".

“Era êste o caminho que tinha que 
soguir a Revolução: o da lu‘a antiim- 
perialista e o do socialismo, ou seia. 
cia nacionalização de tôdas as grau* 
des indústrias e de todo o grande co
mercio, e a posse social dos mels fun
damentais de produção, nmim como 

o do desenvolvimento planificado d« 
nosso economia ao ritmo máximo que 
nos permitem nossos recursos •  a aju - 
da que eBtamos recebendo do exterior".

Eata foi outra coisa verdadeira
mente favorável à  nossa revolução: 
o fato de contarmos com ajuda e soli
dariedade, que nos permitem sem ter 
nue fazer enormes sacrifícios, como fize
ram outros povos, levar adiante nossa 
revolução".

“Era preriso fazer a revolução an- 
tjimperialista e a revolução socialista. 
Pois bem. a revolução antiimperialis - 
ta e a socialista tinham que ser uma 
só. Uma só revolução, porque não há 
mais que uma revolução. Essa é a 
grande verdade dialét'ca da humani
dade: o imperialismo e. frente a êle, 
o socialismo. Resulta disso o triunfo 
do socialismo e a superação da eta- 
na do ear-italismo e do imperialismo: 
o estafcekcimmto da era do socialis
mo e. c!í*pcis dela, a era do comunis

mo".

"Que ninçTu-m se assuste. Não 
’.-.averá ccmrnlsmo — digo isso para 
o caso de restar algum anticomunista 
ri>re cs crue ma ouvem — não haverá

• ‘ ~u.’nisceo antes de fcjpta anos. pelo 
r.:?uos.

"A verdade é que não se pode 
saltar por cima de uma etapa históri
ca Se há etapa histórica que alguns 
países subdesenvolvidos podem sal
tar, hoje, ela é a da edificação do 
capitalismo, pois êsses países podem 
iniciar o desenvolvimento de sua eco
nomia pelo caminho da planificação 
e do socialismo. A própria União So
viética, depois de 40 anos, apenas co

meça a edificação do comunismo •  e*' 
pera. ao cabo de mais 20 anos. ter 
avançado consideravelmente nêsse ter

reno.

"Nós estamos, portanto, na etapa 

da construção do socialismo. E qual é 

o socialismo que devemos aplicar? O 
socialismo utópico? Temos, simples 
mente, que aplicar o socialismo cien

tífico. Por isso foi que comecei a dl- 
zer-lhes. com tôda a franquexa. que 
acreditávamos no marxismo como a 
única teoria revolucionária verdadei

ra Digo-o com inteira satisfação e com 
inteira confiança: sou marxista leninis- 
ta e serei marxista-leninista até o úl

timo dia da minha vida".

"Não o sou pela metada. Nós. os 
revolucionários, não sabemos ser nada 
pela metade. Tudo o que somos, só sa- 
bemos sê-lo cem por cento. A isso con
sagrarem os nosso esforço e nossa ener 
gla. E nos eonsa^rrretnofl por tntetro

e, inclusive, é uma grande satisfação 
ter sido um "analfabeto" aos dezoito 
anos e sentir-me um revolucionário, 

como me sinto, aos trinta e seis .

"Em dezoito anos, aprendi algo e 
ainda me falta aprender muito. Digo 
isso ao povo, com tôda a franqueza, 
com tôda a lealdade, com tôda a cla
reza — como sempre falei ao povo". .

CONCENTRAÇÃO DE BRASÍLIA
PODERÁ SER INICIO DA...

iC uk Iim ío  4« S * pàt-l

de vista com o proletariado. À 

participação da burguesia não 
significa que o proletariado seja 
impedido de dar um passo à 
frente, denunciando tôdas as 
contradições da sociedade capi
talista. A frente nacional deve- 
se dar por identidade de interês- 

re, mas o interesse do proleta

riado n3o deve parar na luta an- 

tiimp;iiclista. A pretexto de uma 

aiiarça !á5?ca, não se pode dei 

X3r do d nunciar, renuncicndo o 

uirtíi de classe. O prole

tariado não deve permanecer a 
reboque da burguesia.

Como o burguesia só é inte
ressada na luta antiimperialista 
em termos econômicos, não apro
funda suas conseqüências, e, na 
medida em que a luta se precipi
tasse e em que houvesse uma par
ticipação mais efetiva dos seto
res populares da Frente, os seus 

atuais articu’adrres teriam que 

se definir e rcmpsr ccm o eroue- 

ma burguês, o j  s c i i a m  ctlcc. 1 s 

ã margem".

OPERÁRIO EM SÃO PAULO 
PODE FICAR SABENDO EM 
QUANTO É EXPLORADO

■ SAO PAULO (Do correspondente) — O trabalhador 
paulista que tinha Cr$ 10.000,00 como salário mínimo, em 
1958, recebia menos de Cr$ 4.000,00, a partir de setembro 
de 1961, Explicando melhor: no fim do mês, o trabalhador 
recebia dez notas de mH cruzeiros num envelope, mas êsses 
dez mil cruzeiros, desvalorizados, podiam comprar apenas » 
que Cr$ 3.710,00 compravam em 1958, Isso quer dizer qu» 
seria atualmente necessário um salário mínimo de 27 mil 
cruzeiros para que o operário pudesse manter o mesmo nível 
de vida de três anos atrás, nivel de vida já  ridiculamente 
baixo. Entretanto, a reforma salarial com que Jango pro
curou iludir as massas deu ao trabalhador 27 m il cruzeiros 
por mês? Não. Deu-lhe apenas 14 mil.

Hoje quem recebe os 27 contos (que deviam ser o sa
lário mínimo do operário) é o bancário, o funcionário pú
blico, o jornalista, o professor e isso quando nSo ganham 
menos. Sm outras palavras, essas profissões têm hoje <» 
mesmo nível de .vida que mantinham os trabalhadores d« 
salário mínimo em 1958

Êsse Índice da desvalorização do salário e do abaixa
mento do nível de vida é um dos resultados do trabalho do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio- 
Eoonômícos (DIEESE >, única entidade em que se pode con
fiar para averiguação dos problemas do operário paulista. 
As demais entidades ou nfto têm recursos ou são ligadas aos 
patrões. Algumas pertencem ao Govêmo, o que é outra forma 
de pertencer aos patrões. E por que nâo se pede confiar 
nelas? Porque o interesse dos patrões é esconder a verdad« 
dos trabalhadores. Evidentemente, quando os empregados 
tém perfeita consciência das condições em que trabalham 
para os patrões, o domínio dêsses patrões está condenado. 
E o DIEESE é um dos setores que estão dando aos traba

lhadores esta ccnsciêncla.

FIM  AO EMBUSTE

A fundação do DIEESE em 22 dezembro de 1955, foi 
causada exatamentu pela Impassibilidade de conhecer a si
tuação real do opsrarindo paulista, que os levantamentos 
oficiais escondiam multo b?m. Ditforções úteis para deter
minados interêsse* patrenais eram freqüentes nos índice^ 
de custo de vida apresentados pelo govêmo. Muitas infor
mações importantes eram cuidadosamente ocultas, ja que » 
comparação do nlvel de vida dos operários com o nível de 
lucros dos patrões daria dôres de cabeça para as classes 
dominantes. No lugar dêsses esclarecimentos, vinham a pu
blico dados falsos e retocados.

Hoje, porém o trabalhador paulista pede saber a quan
tas anda. O DIEESE não tem interêsse em ocultar dado«, 
estatísticas e informações, já que é mantido por 43 sindi
catos e federações, recebendo 15% da arrecadação liquida 
do impósto sindical dessas entidades. São, em realidade, .12 
sindicatos (sendo 23 de trabalhadores da indústria) e 11 
federações (9 de trabalhadores da indústria), abrangendo 
um total de 750.000 filiados no Estado.

Sendo, estatutárlamente, um órgão de assessoria técnica 
do« Sindicatos e Federações paulistas, a função do DIKE8K 
é exatamente assessorar os órgãos sindicais no estudo da» 
campanhas reivindicatórias, nunca ludibriá-los com faUo« 
levantamentos. O DIEESE vai mesmo além de sua funçáo 
por exemplo, é perfeitamente possível concluir através do 
seus trabalhos que a estrutura econômica da Indústria pau
lista já de há multo admite a instauração da tão falada 
escala móvel de salários.

SALARIO MÔVEL

E’ de se estranhar que até hoje os Sindicatos não te
nham exigido o salário móvel, com mais entusiasmo, de v»c 
que existem tódas as condições para a sua adoção. O* inte
ressados na manutenção do statu quo argumentam que * 
próprio govêrno vem estudando as possibilidades da intro
dução da escala nova, que se tornaria assim uma reforma 
de pouco significado. Uma coisa, porém, é uma reform* 
que os patrões e o Govêrno concedem, outra é uma reforma 
conquistada pelas lutas dos operários. A primeira é um ai- 
remêdo deformado da escala móvel, como convém à cias»« 
patronal. A diferença é tanto de natureza como de sentido 
e significado, pois tôda e qualquer luta de vanguarda serve 
para politizar e unir o o-perariado, nunca devendo aoo- 
modà-:o.

CIÊNCIA D£ OPERÁRIO

Per aí s? podo ver a enorme importância do DIEESE 
com > instrumento político da classe trabalhadora, Impor
tance  que tende a aumentar, em virtude do caráter cada 
vez msis agudo que vem atingindo, em São Paulo, o con
flito de IntMè. s?s entre operários e patrões. O trabalho do 
D IErEE e detedo de características científicas »end) seiw 
es*1 rrtes com tedo o rigor da moderna sociologia

-n d vida a'ramas restricõcs podem ser feit-s ao* 
r ' - P ' S  P::r pxm iio , anl?s era publie'd  j m-nset-
r ' : üí;'  1 ......... ” m ''Tf'Sfado, que' ajora foi

(CT >-?’u: ra 9.» p j ? ,)
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Problema Do Movimento..
(CONCLUSÃO DA 12' '

— e Uso ocorre <U- 
jM-ri.su — não pv.a ®o cam
ponês senão a certeza de que
•  único caminho é a «ujH-ra- 
tfu) dêsse sistema, o q ie o 
•»«wna maduro p^ra a açáo 
revoincionárla.

A assistência dada pela« Li
ga* oferece, ainda, a van.a- 
Ki-m dt dar ampla oportuni
dade de trabalho a seus qua
dros colocando os em couta- 
♦») direto e constante com o 
eampoTiè« e h.iblU:ar.Jo-o a 
compreender seus problemas 
r perspectivas. Bem apllcida. 
-leva. finalmente, ao desenvol
vimento de lideres locms, do 
origem auténticamente cam
ponesa do que dependem *m 
tiltima análise, as LIeas ÍW-- 
»a aobrevívência e expansão.

O PROBLEMA ÍDEOI/ÓÍJICO

Prejudicando a execução 
dessas tarefas, e constltuln- 
do-se nm entrave para a sua 
evolução a falta de organt- 
■ação desse v&m o  complexo 
4ut são as ligas resulta, po
rém, «le seu próprio estági'» 
de. desenvolvimento e relacio
na-se diretamente com a in 
definição de sua doutrina e 
d» seu programa. Sem assen
tar-se em um corpo sist má- 
ticc d« principio« teóricos, is
to é, wm haver amda reali- 
*i*do uma opção ideológiti 
r.lora t  definitiva, as Ligas 
«fto levadas a abrigar lendèn- 
t l «  discrepante«, aur. etao- 
«nndo-»e .m  seu interior, não" 
*6 ás enfraquecem, como Im
pedem que se &rt:cu!em dc 
maneira coerente em função 
do único objetivo que as le
gitima: a construção do Bra- 
*il socialista.

Essa falta de orginicidftd 
faz («parecer três tendênc!«.s 
no movimento camponês do 
Nordeste;

1. A corrente que segue Ju- 
lifto e utiliza seus mêtcdos. 
*em procurar, entretanto, cor
rigir os defe:tos que con e- 
Bham e aprofundar suas po
sições no sentido de uma de
finição autêntlcamente mar
xista. Essa corrente é, não 
obstante, a mais radical e a 
que obtém maior repercussão 
no campo.

2. A corrente que segue a

or entação da ULTAB. a qual 
divtr^indo dos mé’odos d>t 
Jul áo, é freqüentemente l<r- 
vf~dã a combatê-lo em pon- 
tos específicos, criando inegá
vel mal-estar nas bases cam- 
pont.su e gerando um clima 
d« confusão, além de con*rt- 
buir, por sues posições tin- 
tuà o.' reformismo, para frear 
a radicalização do mov m;n- 
to revolucionário no campo.

3. A teidència representada 
da pelo clero católico, inte
ressado no movimento campo
nês à n.edída que sente a ir- 
reversibilidp.de do despertar 
das massa*. Essa terceira ten
dência mirece. alás, análise 
se mais demorada, em virtu
de da cobertura que lhe dá a 
imprensa burguesa e da con. 
fusão que cerca sua atuação 
e seus pripósito*.

A IGREJA  EM
DECOMPOSIÇÃO

No interior a igreja entrou 
em um processo lento, mas 
continuado, de decomposição 
motivado pela vida rotineira 
« acomodaiicia que os padres 
levam em suas paróquias, dis
tantes e dificilmente contro
láveis pelo alto clero. Em pri
meiro lugar o farlsalsmo do 
clero leva a que a pregação 
feita pelos padre» oo povo 
não resulte de seu modo de 
vida, bastante folgazão, mas 
de prjutkjias abstrato«, que 
O homem dO UlUnur n ta  . .  
vê abrigado a ooservsr. Ou
tra atitude paroquial t  o 
mercenarismo. em virtude do 
qual ao clérigo só Interessa 
exercer sua atividade em v.r- 
tude do lucro ou vantagem 
política que posa auferir. Em 
cada astado do nordeste, há 
dezenas e até centenas dt» 
igrejas abandonadas, pois não 
compensa materialmeme dar 
assistncla espiritual a uma 
população de cristãos tão po
bres que não possam susten
tar a igreja, o pároco e suas 
necessidades exTa-religiosas.

Por Isso os espíritos mais 
críticos e n-beldes do catoli
cismo ccmiçp.m a tentar uma 
ação reformista, voltando-se 
para uma militância bastan
te intensa, movidos pelo es
pirito caritativo cristão. Seus 
objetivos são utópicos, sua

pregação romântica. Manifes
ta-se éste estado de ánimo 
no i-úcato católico, ,special- 
mente na JUC, refletindo to
davia no clero também. Ind i
vidualmente, os Intelectuais 
que têm levado às últimas 
conseqüências e«ia preocupa
ção com o problema soetal 
acabam, via de regra, rompen
do as amarras da religião,

O CLERO E AS CLASSES
DOMINANTES

Como a hierarquia católica 
é um dos mais lortes susten
táculos da« classes dominan
tes. não pode investir direta
mente contra elas, mesmo sa
bendo que esta classe domi
nantes não pode investir di
retamente contra elas. mesmo 
sabendo que esta classe do
minante, no nordeste, está fa
dada ao desaparecimento, Por 
iftóOv investe contra «la na 
pi ssoa de padres como o vigá
rio Mello, da cidade de Ca
bo. em Pernambuco, ao mes
mo tempo em que os altos 
diri ETAOIN N N N NNNNN 
dignitários compactuam com 
o obscurantismo e os métodos 
políticos do coronelismo. Ora, 
como o católico prega con’i- 
nuamente s*r contririo tan
to ao socialismo quanto ao 
capitalismo, (embora qualquer 
economista burguês lhe pos
sa mostrar ser impossível ou
tra alternativa), resulta que 
o camponês convertido a suas 
idéias começa a fazer ant’-

mo, logsndo uns contra
outros e favorecendo a clas
se dominante.

A igreja é assim, concreta- 
menté, no nordeste um ins
trumento di' que se vale a 
burguesia para criar no cam
po brns'lelro uma classe mé
dia rural, nos moldes da ex
tinta classe média rural dos 
Estados Unidos.

Para reter sua Influência no 
meio rural a igreja tem fun
dado em todo o nordeste as 
Escolas Radiofônicas, escolas 
de alfabetização por rádios 
especiulmente fabricados pela 
»'.HILLIPS para a Igreja e 
que s ntonizam apenas uma 
estação, as das cúrias, a  au
la de alfabetização é seguida 
de um programa de clerlcalls- 
mo. Tudo sob a batuta de 
professores locais, que contro-

lum inclusive a freqüência 
dos alunos. Isto lhes facilita 
h posterior fundação dos Sin
dicatos Rurais, com os quais 
pretendem neutralizar a in- 
fluènc.a das Ligas no meio 
camponês. Na realidade, co
mo o homem do campo está 
em estado de desesperação 
crescente, causado pela fome, 
a pregação do conformismo 
não surte os «.feito* desejados, 
embora cause danos conside
ráveis.
A SAIDA: OKGANIZACXO

DAS l IGA.
Uma saída {.jra o problema 

seria dar organização real is  
L gas Camponesa/s, partindo 
da constatação de que as L i
gas precisam de quadros pró
prias, qualificados, conhece
dores e estudiosos do marxis
mo. estruturados em núcleos 
cuja formação profissional 
lhes capacite dar ao campo
nês assistência Jurídica, mé
dica, dentária, educoclonM, 
social, assim como utilizar os 
instrumentos do crédito ofi
cial para lançar no campo as 
sementes do cooperativismo, 
politizando simultáneamente i  
massa camponêsa, recrutando 
quadros especialmente desti
nados a se converterem em 
dfrigentrs locais. Para tsao, 
os núcleos deveriam ter sua
• tuação restrita i  região que 
lhe facili'e a locamoção e náo 
os sobrecarregue de trabalho, 
pois o acúmulo de trabalho 
muitas vêzes leva o militante 
wuaaal& Jii i\to fl iço, e men- 
tal, ou *oga-o em «venturas e 
oportun'smos bastanie conhe
cidos. ocorrdo* ao longo da 
hi.'‘ória da ?squi rda no Bra
sil

Uro militante quali,A ido 
estaria apto a compreender 
que o vocabuário do campo
nês é muito reduzido, sendo 
forçoso o domínio de sua lin 
guagem. única maneira de se 
cítabelecer o diálogo e conse
guir o camponês se abre e 
transmita a sua experiência 
de vida — a partir da qual o 
militante preparará a tática 
e a estratégia da luta. A ati
vidade assim estruturada, e 
baseada em militantes de alto 
nível, especialmente dedica
dos á luta revolucionária, po
deria levar à prática e cimen
tar a aliança operário-campo- 
nêsa.

Por exemplo, x campanha
contra a carestia, que sensi
biliza muito a classe traba
lhadora das cidades, não po
de no Nordeste ser levada a 
cabo sem a participação d t 
massa camponesa, visto que 
o camponês é o principal in
teressado no problema, e que 
as lutas das Ligas Camponê- 
sas funcionam como elemen
to de grande atração para to
do trabalhador das cidades.

Com uma atuação real
mente planejada, ao Invés da 
improvisação que vem ocor
rendo atualmente, o eampo- 
nês não seria sómente um ou
vinte de comício contra o“ 
latifúndio e o imp<ria|;smo 
americano“ e a favor dos 
“candidatos nacionalistas*, do 
qual nfio aproveita quase na
da, permanecendo quando 
mui'0 um revoltado contra a 
Jfoni* crônica que o assola, 
mas «e 'ornaria realmente um 
revolucionário capaz de apoiar 
a elasse operária em sita luta 
pelo poder.

Operário Em Sõo Paulo...
(Conclusão da 8*. Página)

substituído pela edição de uma revista. Ora, o boi, tim podia 
ser divulgado com muito mais facilidade ç penetração entre 
maior número de trabalhadores. A revista é mais coisa de 
universitários, estudiosos e das cúpulas sindicais.

NSo obstante, essas pequenas reservas, o DIEESE no 
país é a primeira realização cientifica do trabalhador, feita 
através de seus órgftos de classe e com o auxilio dos soció
logos ligados à luta operária. A qualidade técnica das seus 
estudos, a seriedade de seus cálculos e Interpretações poucas 
vêzes foram alcançados no Brasil. A orientação dos seus 
trabalhos, profundamente ligados aos operários é a única 
que pode permitir uma visão concreta da situação do trn- 
balhador paulista. E também dos meios que êste trabalhador 
tem para transformá-la.

A P R O P Ó S I T O  D A  G U E R R A
( Continuaçãr da 11* Pig.)

<*<rto (embora em circunstâncias e lugares diferen- 
’ten), de que elaborar, a prazo mais longo, uma coi- 
“ ■PÇõo de luta. Como reação psicológica de rtvo- 
hicionáriofi, á qual todos nós. queiramos ou n&o, 
enl+uTios submetido«, essa atitude foi compreensível. 
Mw. o resultado foi desastroso. Isolou as vanguar
da* das massas trabalhadoras e levou a ações de 
<l«>sespér<i que apenas desgastaram os quadros.

Entre outras coisas, quando baixou a onda re- 
vohHdanária, no primeiro após guerra, grande parte 
«tf* comunistas não queriam se conformar cem o 
failo. Camaradas húngaros e alemães elabararam 
Mm» teoria da "ofensiva revolucionária”, que dizia 
•••i possível, mediante uma ação ofensiva do pro- 
lot&mdo, prolongar a situação revolucionária no 
Velho Mundo Essa teoria encontrou igualmente 
«mu oposiçáo decidida de Lénin, que declarou, a 
í>it»põüito de Clara Zetkin: "Vocès acham que isso 
*«.ta um« teoria? Trata-se de uma ilusão de român- 
t“'-a nada mais do que romântica... Temo« que 

friamente a situação mundial, política e eco- 
»U*Dica, se queremos travar a luta contra a bur- 

As decisões do Congresso sóhre a thiica do 
Komintern e tôdas as questões relacionadas, em 11-

tigio. téni de ser encaradas em conjunto cotn as 
nossas teses sôbre a situação económica internacio
nal. A primeira onda da revolução mundial recuou. 
A segunda ainda não surgiu. Seria perigoso querer 
nutrir ilusões a respeito. Não somos Xerxes, para 
chicotear ò mar. Mas, constatar e levar em conta 
ésses fatos, isso por acaso quer dizer que desisti- 
mo*? Absolutamente. Temos de aprender, aprender 
e aprender. Temo6 de agir, agir e agir. Temos de 
estar preparados, bem e inteiramente preparados, 
a fim de aproveitarmos consciente inteiramente a 
próxima onda revolucionária.’’

Isso se deu hú 40 anos, mas não é certamente
o primeiro procedente dèsse. género. O  próprio Marx 
t.eve de enfrentar o mesmo problema, quando em 
1852 constatou que a onda revolucionária estava 
recuando. Tinha chegado a essa conclusão, apó6 um 
estudo da situação económica da Europa e na Amé
rica do Norte. Muito« companheiros da velha Liga 
dos Comunistas, que não dispunham de uma for
mação materialista, não queriam se conformar. 
Marx disse na ocasião de sua defesa: "Ao invés de 
uma concepção crítica a minoria aplica uma dog
mática, ao invés de uma materialista, uma idea
lista. Em lugar das condições reais, « »  mera

vontade se torna a fôrça motriz da revolução. En
quanto nós dizemos aos operários: vocès têm de 
enfrentai- 15, 20, 50 anos de guerra civil e de lutas 
entre nações, não só para mudar as condições, mas 
também para se modificivrem a si mesmos e s« tor
narem capazes de governar, vocés dizem o contrário: 
"Temos de tomar o poder já, ou poderemos ir 
dormir.”

Se citamos êssos trecho« não o fazemos oom o 
intuito de tirar um paralelo entre a situação obje
tiva veinante na Europa em 1922 ou 1852. Na Amé
rica Latina o problema da luta prática pela der
rubada da velha sociedade só foi colocado com a 
revoit | o cubana e a onda revolucionária ainda 
não definiu seus rumos.

Estamos ainda no comèço. Mas se quisermos 
julgar a situação política e social e tirar as con- 
rlujçóes necessária, temos que aprender na expe
riência do passado, a fim de nâo sofrer as mesma* 
derreias e desgastes A revolução cubana teve, entre 
outioe. o mérito de reabilitar o marxismo-lemnismo. 
que neste continente foi tido com freqüência, como 
coisa estranha e dogmática. Se não pretendemos 
apenas tirar o ihapéu perante os grandes do pas
sado, então teremos que aplicar sw  método i  ex
periência colhida nas condições concretas do pre
sente. A arma da critica precede i  critica das aimaa
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õd*a as fases da luta", que o imperialismo não • 
riais do que a etapa uVterior do capitalismo; quan
do procuramos aparentar que se pode combater o 
imperialismo sem combater o capitalismo como sis
tema. Ao procedermos assim desistimos de dar 
coitsciAneia d« classe ao proletariado, abandona
mos as concepções revolucionárias e leninistas da 
luta antiimperialista e limitamo-nos a meras re
formas da sociedade existente (o que Marco An
tónio chama "a/astar os grandes obstáculos do 

cam inho..
B- essa a artificialidade da alternativa que 

nos s apresentada: meios revolucionários quando se
1 it.a peio aooiatismo, meios reformistas na luta
íu i t i tm p e r ia l is ta .

PAPEI. REVOLUCIONÁRIO DA RURGUKSIAf

O autor consagra grande parte do seu artigo ao 
’-sfôrço de provar que certo setor da burguesia 
brasileira é antiimperialista Não define êsse setor, 
não nos diz quais são as fôrças em jògo. Pela sua 
argumentação, pode-se concluir, todavia, que se 
trata da parte da burguesia que apoia a Petrobrás, 
a criação de indústrias estatais como a Cia. do 
Vale do Rio Doce, Volta Redonda, a P. N. M etc 
Ora, medidas de capitalismo de Estado estão sen
do apoiadas pela burguesia, ou parte dela, quan
do reforçam a economia capitalista (e não só no 
Brasil). Daí a provar, que essa burguesia é anti- 
ímperialista ou revolucionária, falta, porém, muito. 
Poderá mostrar, simplesmente, que certos e im 
portantes setóres da burguesia nacional estão em 
choque com a política norte-americana, que êles 
tem reivindicações próprias, que desejam melho
rar a sua posição "dentro do sistema de colabora
ção com o imperialismo americano”. Tódas as 
conferências inter-americanas o demonstram — 
síjain elas económicas, como a primeira, ou polí
ticas, como a segunda Conferência de Punta dei 
Este. Mas, tõda ver que o sistema imperialista (ou 
inter-americanos) é ameaçado. encontramos a 
burguesia nacional e o imperialismo no mesmo 
lampo de defesa da civilização Cristã-Ocidental. 
A divergência é de métodos e de custos de defesa.

Nàô negamos que mesmo èsse gênero de d i
vergências pode facilitar a nossa luta e que ea- 
inulos, na prática, tirando proveito delas. Tome
mos o exemplo da atuação do Brasil na última 
Conferência de Punta dei Este. A política externa 
brasileira foi. sem dúvida, um obstáculo aos pla
nos de invasão de Cuba. Por serem antiimperialis- 
tas o Sr. Santiago Dantas e seus mandantes? 
Evidentemente não. Ou, talvez, por existir uma 
"frente” qualquer, nacionalista ou não, entre o 
Govérno e as esquerdas? Tampouco. Simplesmente 
porque a burguesia brasileira — como a burgue
sia de outros países -latino-americanos — tem 
uma opinião pública a temer, reoeia as conse
qüências dos planos americanos de agressão na 
política interna. E.’’ a pressão popular expontânea 
que funcfhnou até agora no caso de Cuba e não 
uma frente imaginária.

A mesma coisa pode ser constatada no cam
po da política interna, na questão do petróleo. 
Qual o político, que dependa de voto popular em 
escola nacionap. que ouse defender abertamente 
uma política petrolífera enireguista? Vimos o 
exemplo de Jânio, que não compôs, entretanto, ne
nhuma "frente" oom a esquerda. O que pesa, real
mente, é a pressão de baixo em tôrno de certos 
objetivos.

Tomamos aqui o aspecto puramente político da 
questão. Mas existem igualmente causas econo- 
micas. bastante fortes, que levam a burguesia bra
sileira a fazer oposição aos americanos. Ela de
fende os preços dos produtos de éxportaçáo, está 
a procura de novos mercados, choca-se com o im 
perialismo no terreno dos investimentos, etc. 
Também nestes casos, não está ela agindo em fun
ção de frentes imaginárias, ou eni concordância com 
as esquerdas, mas sim por "razões objetivas", por 
motivos independemtes da vontade dela ou nossa. 
E justamente porque existem essas razões objeti
vas que podemos renunciar â ficção das frentes, 
que só serviram para diluir a consciência de clas
se do proletariado e atrasar a sua formação polí- 
Uca. 8e pretendemos realmente dedicar-nos a de
senvolver os fatores revolucionários do país, er.táo 
stó podemos contar com o proletariado e seus alia
dos no campo. A época da burguesia revoluciona
ria passou há multo tempo nesie Continente e 
|ws.K)U definitivamente depois de Cuba Obser

vemos, aliás, que, mesmo em Cuba, a burguesia 
nada tinha de revolucionário. O movimento da 
rebelião fidelista foi iniciado pela classe média 
pela pequena burguesia. A burguesia cubana não 
fêa sstiã« abandonar Batista, na penúltima hora

quando êste não mais soube defe-iwier o seu patri
mônio dos inconvenientes de uma guerra civil. O 
resto é ilusão de ótica.

UMA DIVERGÊNCIA ANTIGA

As relações existentes entre proletariado e bur
guesia representam um dos grandes problfcmu* 

na história do movimento operário, principalmen
te em países onde as duas classes enfrentam tem
porariamente um inimigo comum. E ’ o julgamento 
do papel da burguesia e da tatica decorrente que 
oausou a já  tradicional eisão em alas revolucioná
rias e reformistas. Marco Antônio nos cita Engels, 
mas se se tivesse aprofundado um pouco mate nos 
problemas de que Engels tratou, teria visto que o 
problema não é tão novo. "Para lutar contra um 
Inimigo comum não se precisa de nenhuma união 
especial. Uma ve* que é necessário lutar direta
mente contra tal inimigo, os interesses de ambos 
os partidos coincidem no momento e essa união, 
como vem ocorrendo até agora, surgirá no futu-

* ro por si mesma e momentâneamente", disseram 
Marx e Engels na célebre mensagem do Comitê 
Central à Liga dos Comunistas. E porque comba
teram essa união (que na linguagem política de 
hoje se chamaria de “frente”)? Porque "o prole
tariado perderia a posição independente que con
quistou à custa de tantos esforços e cairia uma 
ve* mais na situação de simples apêndice dn de
mocracia oficial”.

No movimento russo, o mesmo fenômeno sur
giu, dividindo a social-denuxyacia em bolchevi
ques e mencheviques. O pomo de discórdia cm 
tódas as fases da disputa eram as relações com a 
chamada burguesia liberal, perante a qual Lenin de
fendia a completa independência do movimento ope
rário f. combatia os mencheviques porque sacrifica
ram esta independência à aliança com a burguesia. 
"Marchar separados, bater-se juntos" era o prin- 
cípk» que regia a estratégia lenin is ta.

Marco Antônio não deve ignorar êsses fatos. 
Nenhum comunista que escreve hoje um artigo 
sôbre relações entre proletariado e burguesia po
de dar-se ao luxo de passar por cima das expe
riências do passado E nfto é com uma citação 
vaga de tpn* H W j conhêct-
mento da necessidade — que se cobre essa lacuna. 
O problema concreto é: quais são as necessidades 
do proletariado brasileiro? Eis o "pivot" da questão.

REALIDADE E NECESSIDADE

A situação concreta é esta: durante quase 
duas décadas os expoentes da esquerda rv* pats 
faiam e agem em térmos de alianças e frentes com 
a burguesia. Primeiro com a burguasia democrá
tica, depois com a progressista e agora com a na
cionalista. Em função dessu política, a formação 
de uma classe operária independente, socialista e 
anti-capitalista foi abandonada. O resultado de 
hoje é que sòmente uma pequena parte do prole
tariado é atingido pelos organismos sindicais —̂  
amarrados pelo Ministério do Trabalho — e uma 
parte muito menor ainda pelos organismos polí
ticos da esquerda. A maioria do proletariado bra
sileiro vota em ca.ndidatos burgueses e vota “con
tra” a orientação da esquerda. Se tomamos o re
sultado das eleições per/dicas, desde o fim da 
guerra, temos umv barômetro da desyinculaçSi das 
massas em relação aos organismos da esquerda.

Por que essa situação? Porque durante anos 
evltou-se conscientemente mobilizar-se o prole
tariado em tôrno de reivindicações de classe para 
não chocar os imaginários "aliados” da burguesia. 
Porque a esquerda limitou-se a uma política den
tro das regras de jôgo burguêsas e, nêsse terreno, 
não pode concorrer com os tradicionais partidos 
burguêses, que tem aí muitô mais a oferecer. Por 
Isso mesmo, a grande massa não procurou a sua 
salvação na ação de sua classe, do seu partido, 
mas sim em Getúlio, Ademar, Jango ou Jânio. 
Sobreveio a desilusão e depois o vácuo. Mas o que 
vamos oferecer-lhe agora? Um Brizola, para va
riar? Uma Frente Nacional de Libertação, novo 
rótulo para o conchavo com políticos burgueses, 
que acendem uma vela ao nacionalismo e outra 
ã "Aliança para o Progresso"?

Essa política de colaboração de classes teve 
apenas uma Interrupção: o "Manifesto de Agôsto'1
— que ainda representa o espantalho para criticai 
incômodos da orientação direitista, A tática em 
tôrno do Manifesto foi falha porque partiu de pre
missas erradas e levou a uma prática falha, mas 
não há dúvida de que, naquela ocasião, o ponteiro 
vuoú para o extremo opõs'o como reação a linha 
direitista anterior, que havia chegado a um beco 
sem saída. Isso poderá acontecer de novo. U l
tra-esquerdismo e direitismo nlimentam-se mutua
mente — isso também Lênin já constatara.

Hoje, a mobilização direta das massas tornou-a* 
preeminente. As contradições de classe no pais apro. 
fundaram-se. Tivemos a experiência Jânio, quan
do vimos praticamente tõda a burguesia, a nacio
nal de São Paulo (que apoiara a Petrobrás), a m- 
treguista (que a tinha combatido), mais e imixv- 
rioUsmo, ensaiar uma tentativa autoritária. Se ««te 
falhou, não foi por nosso mérito, mas porque o 
homem náo deu conta do recado. A burguesia, po
rém, aprendeu com a experiência. Impelida pela 
impossibilidade de solucionar os crescentes proble
mas sociais, assustada pela radicalização nas oida- 
des e pelo despertar do campo, voltará à ofensiva 
bonapartista e desde já prepara terreno para essa 
reserva.

Assistimos, atualmente, a uma mobilização geral 
das fôrças burguesas. Do levantamento de fundos 
para cruzadas anticomunistas, coeçáo direta sôbre 
parte da imprensa, fundação de "institutos científi
cos". até a conspiração mal velada, tudo obedeoe ao 
mesmo esquema. Lacerda que, em setembro do ano 
passado, ainda renava pela sua sobrevivência polí
tica, já voltou a ser um porta-voz respeitado do* 
círculos conservadores e já fala novamente grosso.

E a esquerda, o que tem para opôr a isso? Como 
se prepara para enfrentar a próxima ofensiva da 
direita?

A esquerda só poderá deter a onda se conse
guir movimentar essas massas que, nos dias críticos 
de agòsto passado, revelaram ft disposição de luta, 
mas que fíoaram sem liderança. Isso, porém, exi
ge uma mudança na concepção de lu ta  O fato de •  
proletariado brasileiro ainda náo exercer a hegemo
nia das fôrças populares não nos dá nenhum di
reito de nos conformarmos a essa situaçao. Tôda a 
noesa luta deve ser dirigida para superai êsse aa- 
peoto do subdesenvolvimento político. Sòmente es
ta preocupação justlficu a nossa existência com* 

marxistas e como leninlstas. . . .  .
Tal tarefa, atualmente, está acima das torças ds 

um partido. Entre outras razóes, porque o tempo 
não o permite. Para o futuro próximo, a Iniciativa 
es tara com o inimigo. Só o reagrupamento de tôda 
a esquerda por uma Frente Ünica de classe é capa« 
d« dar ás massas operárias a necessária confiança 
em sua ação para lançar-se na luta política.

Maieu Antônio fala, no seu artigo, de uma <ku*- 
se operaria liderada pelo Partido Comunista. Deve 
concordar, porém, que essa definição corresponòs 
mais a uma meta do que a um fato. Em primeiro lu
gar, náo se poderá afirmar sèriamente que a class* 
operária esteja suficientemente unida para ser lide
rado por um partido, qualquer que seja'. Em segun
do lugar, não devemos esquecer que o mero rótulo d* 
Partido Comunista ainda náo garante a liderança na 
luta revolucionária, Também ai o precedente cuba
no deve dar o que pensar.

Ser comunista significa, antes de tudo, desen
volver e organizar as fôrças mais revolucionárias da 
sociedade e lançá-las na luta política. Se tivés
semos de fato um partido em condições de mobi
lizar o proletariado comti classe, então o problema 
das frentes e alianças estaria em outro pé. E' essa, 
de fato, um dos nossos objetivos, mas, por enquan
to, a conquista do proletariado e a sua organíaa- 
ção paia as lutais políticas imediatas, continuam 
sendo o problema de tõda a esquerda. Fugir a êle 
é o melhor serviço que podemos prestar à burguesia.
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A revolução cubana trouxi—nas valiosos ensina- 
mejiu*. não apenas no campo da política própria- 
nujitc dita, como também no campo da estratégia
* da tática da insurreição. A importância dêsses 
«nsinamemou para os da América Latina náo pode 
•er menosprezada, embora seu aproveitamento ain
da cMeJa no inicio. Quase não há estudas sóbre a 
revohiçâo cubana e raras são as análises, prevale
cendo, mesmo, o entusiasmo com o feito em e
* vontade de fnzeT as coisas como ou cubanos as 
«s fiaeram.

Uma das poucas obras sérias dirigida à divul
gação das experiências da revolução cubana é 
"OUEIIHA DE GUERRILHAS", de Ernesto Gueva
ra, traduzida e publicada pelas "Edições Futuro", 
*®M*reendimento que despertou a ira jurídica do 
Jurídica do Ministro Nasser.

Apesar de se preocupar, em grande parte, com 
o aapocto prático da luta nas montanhas, a signi- 

do livro náo se limita á de um simples 
manual de guerrilhas. Há uma tentativa, da parte 
de Guevara, de tirar conclusões politíco-estratégi- 
«■* para a luta de classes em tóda a América La- 
Un“  E' é«( ângulo da livro que nos vai interessar.

Considera Guevara existirem três contribuições 
íiuwiítfnentaia da revolução cubana à dinâmica dos 
movimento« populares e e*pec!flea-is:

!• As fôrças populares podem ganhar uma 
W*‘rra contra o exército regular.

2 Nem sempre se faz nece&sario esperar que 
deem tódas as condições para a revolução; o

fooo insurrecional pod.i criá-las.
3 Na América subdesenvolvida, o terreno da 

1uth armada deve ser fundamentalmente o campo.
Essas três contribuições merecem um exame 

**Udadoso, a fim d« serem evitadas interpretações 
equivocas, pois a transplantação mecânica dc expe
riências vividas por outro« povoe, sem o estudo obje-

de rada pais, constitui, geralmente, a fotite dos 
fracasso* e derrota* que desgastem as fôrças da 
>*vo]uçáo

Querer aplicar essns conclusões com espirito 
»«nos critico do que as apresenta »eu autor é ali
mentar o voluntariamo daquele* que querem fa*er 
» revolução “já  ou nunca", e que, identificando a 
tewia tem seus desejos subjetivos esperam sempre
* revoluçáo pera o dia seguinte. Que êsse perigo 
« la ta  entre nós, é indicado fjelo fato de que, nas 
•*u*i* discussões sóbre a revoluçáo latino-amerl- 
°ane passa quase desapercebida um* advertência,
* propósito, colocada por Ouevara quaae a »  otbcça 
de KU livro: “Onde una lorêmo, t»e en t»  mrma, 
foi so poder através da consulta popular, fraudu- 
ienta ou n&o, r ao menos mantém uma aparência 
de legalidade constitucional, é Impossível iniciar a 
luta guerrilheira, por náo se terem esgotado m  pes- 

•Ollidadrs da kit« legai”.

Antes de entrar no terreno da aplicação désses 
•‘•‘amamentes à  revoluçáo latino-americana convém 
rekvrthrtr as condições sob as quais os fato« se de
senrolaram em cuba — terreno da experiência.
^ ( ®n?x<‘ os países subdesenvolvidos do Continente, 

náo tinha à  época da insurreiraçáo e da re- 
sequer, tido a oportunidade de iniciar um 

rT°Cffcso de industrialização. Tóda sua economia
* fava praticamente em tórno do açúcar. O  açúcar 
^ •«•n tava a maioria do* setores da classe doml- 
^ Tlt® — latifundiários, usine Iro«, exportadores e 
^termeíUtiriot diversos O proletariado industrial, 
~™J*eqüentewiente era reduzido; a maioria do prole- 

’* rt*0o era niral.
A incapacidade de resolver os problemas sociais, 

temporàriamente, através de reformas de 
burguês, fêz que a burguesia cubana e o im- 

«lismo trouxessem de volta Batista, o ditador 
THwío no j lm guerra. Foi contra essa ditadura 

rn‘. ' deflagrou a insurreição, liderada pela classe 
<*,«., a ' P01- estudantes. Sua fôrça inicial era a fra- 

quantitativa. Ela nem sequer foi levada a 

t k n J X " * 0  Qu<uld0 tomou vulto •  cresceu numê- 
>»u,v ** ' a w*»»«o náo era considerada como um 

de caráter radical — e muito menos 
<̂ uem o confirma é o próprio Fidel Cas- 

<-m discurso que vai publloado em outro lugar 

j. edição).
eri*. btedkla que o movimento militar cresceu, na 
RrJi. 4t **«• um dracontentamento generalizado, a luta 

*da foi U‘vada aos canaviais, fonte de riqueza

dominante cubana. 
lncipionte desenvolvimento da economia cuba- 

nárioe m° nocul(iur», permitiu assim, aos revolucio- 
cinj r:enc'0ntj'lir o ponto fraco da organizaçfio so- 
p<lr,l jL ?orí OHO t*r em mente êete fato concreto, 
de compreender a  afirmação de Guevara

tóda* Nom semPrc é preciso esperar que se dêem 
^ i o t J j  001x11 f0** para a revoluçÃo; o fooo lnsur- 
•upõ,. />„p“de criá-la«..' o nem sempre aqui, pres- 

Eaf  ̂ côca especificas.
J * ’ Quando de sua queda, tinha sido aban- 
lK>T Wdua as classes. Foias oxpioradas, por

razões óbvias. Peia uv.—*.—- ...„ por não ter
sabido cumprir o papel que lhe foi confiado — o 
de assegurar a paz social. Mas a burguesia correu o 
risco de sacrificar Batista porque: 1. ecreditava que 
os herdeiros da ditadura deposta seriam os liberais 
do tipo Urrutia, homens de sua confiança; 2. nSo 
suspeitava da radlcalizaçfio do movimento 2<í de 
Julho. O caminho socialista da revoluçáo cubana 
foi, pois, completa surpresa para ela.

Hoje Já é um pouco a.rr!sendo querer generali
zar as condições sociais da América Latina. Exis
tem denominadores comuns muito fortes — a luta 
anti-Imperialista e o problema agrário lnsoluto. Os 
traços comuns exigem uma maior coodemnç5o dos 
movimentos existentes, sem se esquecer que se trata 
de coordenar Justamente movimentos c-'m particula
ridades nacionais distintas.

Tomando os dois poios do desenvolvimento la- 
tino-americano vemos d? um lado as rrpilblicas 
centro-americanas que subsistem à base da expor
tação de bananas. No outro extremo, no Sul, en
contramos condições econômicas e sociais diversas. 
Há um proletariado organizado, que já  demonstrou 
sua Importância social nas hit-as do passado. Tanto 
o proletariado argentino, ainda sob a capa rto pe
ronismo. quanto o chileno, organizado em frente 
tmic* Operária, criaram seus organismos de c!ass«s 
que náo ficam muito aquém do6 existentes em pai-

A PROPÓSITO 
DA “GUERRA DE 
GUERRILHAS”
ses inducUMklizado* do Velho Mundo, lemndo sóbre 
y—r n  fc—i. , np jiíio sofrer do refoinnismo en- 
ralaxio tx> proletariado dos palse* impenKliatas.

Uma poslçáo e spécial neoe conjunto é ocupada 
peto Brasil. De um lado dispomos de uma conoen- 
traçáo Industrial, que dá à  produçáo da uidustria 
na ecooomia nacional uma Importância que n6o 
tem em nenhum outro pais da América L«tina.

Por outro lado temo* um prctolema agrário 
agudo e explosivo, como náo mais u M <  em outro 
pais do Sul. Tais fatores objetivamente favoráveis 
à  revoluçáo socialista fixem do Brasil terreno deci
sivo para a luta de classe em escala continental. 
Todavia êstes fatóres objetivos favoráveis sáo neu
tralizados, em parte, pela fraqueca aubjtlva do mo
vimento operário. As causas sáo diversas, sendo as 
mais responsáveis por tal estado de coisas, a rápida 
industrialização e o espirito de oolaboraç&o de clas
ses pregado por grandes setores da Esquerda. Mas 
independentemente das causa* o fato é que a classe 
operária náo soube ainda politicamente tomar o 
papel que corresponda ao seu papel na vida eco
nômica do país. E isto sim, deve preocupar os revo
lucionários de todo o Continente. >

Dificilmente o caminho cubano sf repetirá em 
futuro próximo, na América. Em primeiro lugar 
porque a revolução criou fatos consumados Come
çando como movimento rebelde Pequeno-burguês 
encontrou seu caminho como revoluçáo socialista 
Sob êsse impacto qualquer nôvo movimento já  co
meçará em nível mais alto. Em segundo lugar — 
e isso é decisivo — o fator surprêsa com que o 
Movimento 26 de Julho pôde conter (a dúvida sõbre 
o caráter de tais movimentos) desapareceu. Atual
mente qualquer tentativa das mais modestas, de 
reformas por baixo, estará impregnada, para a bur
guesia, do cheiro do comunismo. A burguesia latino- 
amoricona e o Imperialismo estáo alertas. Podem 
divergir no modo como tratar a  questão Cubana 
mas sáo uníssonos na decisão de não tolerar uma- 
nova experiência dêsse gênero. Isto, por si só, já  
muda tóda a estratégia da revolução latino-ame

ricana.
E' de prever que qualquer revolução nos pafses 

menores da América Central levará a uma inter
venção direta da frota norte-americana (como mos
trou o exemplo da República Dominicana). O im 
perialismo americano, que até agora conservoiu as 
aparências dc «ubmissão a  uma política interame- 

ricana deixará cair essa máscara no momento em 
que surgir um* nova Cuba. Os países nuais aptos

p .. a iu l . i : i t i r  essa ameaça, em virtude de sua po- 
siçáo geográfica e da6 massas que poderão lançar 
na lula revolucionária, são justamente os países 
mais industrializados — Brasil. Argentina e Chile.

A intensificação da luta do classes nesta parte 
do continente alterará o próprio caráter da luta. 
Tia:a-se de sociedades mais complexas, com eco
nomias mais desenvolvidas e uma burguesia mais 
forte, cujos recursos de repressão e de concessões 
sáo maiores.

Uma das características dos países nos quais a 
classe dominante não mais é liderada pelos lati
fundiários é a disposição da burguesia de enfrentar 
o problema do campo, a fim de eliminar um foco 
revolucionário. E ela pode tentar êsse caminho, pois 
já  conquistou uma posição de predomínio no de
correr do desenvolvimento industrial, relegando a 
agricultura ao papel de fonte de cambiais de pro
dutos exportados, que irão financiar a acumulação 
capitalista.

Nestes países, a guerrilha, como arma revolu
cionária náo pode ter a mesma importância que 
exerceu em Cuba. A luta de classe, pois, encontrará 
seu clímax nos centros de produção das cidades, 
nos pontos chaves do potencial econômico do pais. 
e será vencida pela facção urbana que encontrar 
os melhores aliados no campo, pois tanto a bur
guesia como o proletariado competem pnra ganhar 
as massas camponesas.

A guerrilha não pode pois ter a nwsma Impor
tância em tais circunstâncias, porque nos países 
mais industrializados não se pode cogitar de ganhar 
uma luta de tal envergadura ecm um punhado de 
homens armados (em Cuba vtrndos de 12 a 1.000, 
no auge da luta) á margem das grandes massa*. 
São justamente essas massas e sòmente elas as ca
pazes de enfrentar e vencer a reação interna e a con
tra-revolução externa. Nessa massa destacando-se 
um proletariado jovem que Já ocupa um papel de
cisivo na vida econômica e social do país. Falta 
então dar-lhe consciência de seu papel. E essa cons
ciência só se adquire antes da luta decisiva. E" re
sultado de um trabalho político, de uma educação 
revolucionária «jue deve ser adquirida no decorrer 
de muitas luta* parciais. A experiência mo*tra que, 
*e a classe operária náo («tiver preparada antes de 
eclodir a crise, também n&o poderá e*tar à altura 
de suas tarefas na hora decisiva.

Deose sMwaeâo podemn* tirar *lr*mnn eun- 
«intõt* .

Km primeiro lugar devemo* ter cm mente que 
•ocledades mais complexa*, maic desenvolvidas, sáo 
mais aenaivei* â conjuntura económica capitalista, 
itaquanto o processo de produção «»tiver em expan- 
aào. o* fatdre* revolucionário* latem«* terio de so
frer uma retração. A observação da situação eco
nómica nacional e mundial (que ato inseparáveis) 
sáo uma base indispensável para a elaboração de 
uma estratégia de hita.

B n  segundo lugar devemos considerar que em 
nenhum do* três países mencionado* (Brasil, Ar
gentina e Chile) »  possibilidades legais, ás quais 
*e refere Guevariv. estáo esgotadas. A democracia 
burgueaa. com tódas as suas restrições, representa 
atnda o terreno melhor para a organização da clas
se operária. Aproveitá-la para isso e promover uma 
corrida contra o tempo é nossa tarefa, pois a ten
dência da classe dominante é restringi-la cada vez 
mais. De nosso lado devemos defendê-la até o fim. 
Inclusive porque a defesa dos direitos democráticos 
faz arte da educação dos trabalhadores.

Não que se trate todavia de uma "legalidade a. 
todo custo". De nada adiantaria querer comprar a 
legabdade com a renúncia a uma educação revo
lucionária, coimo vem ocorrendo na última década. 
A democracia bureguesa é aponis o terreno de onds 
podemos partir para a conquista da democracia’so
cialista.

Terceiro, devemos ter oonsciê.icia de que apenas 
a experiência cubana não basta paia enfrentar os 
problemas da luta em países mais desenvolvidos. O 
que pode parecer uma heresia não é dito aqúi como 
desfeita á obra revolucionária de Fidel Castro. Sò
mente quando soubermos julgar as diferentes situa
ções, em que se desenvolveu a luta «m Cuba e m^s 
quais se desenvolve a nossa, estaremos de fato em 
ccmdições de aproveitar as lições que Cuba deu a  
tóda a América Latina.

O problema, que é de importância vital paaa. 
nós, tanto quanto para os companheiros cubancs, 
tem um precedente histórico que não pode ser igno
rado. No primeiro após-guerra, sob o impacto da, 
revolução russa, os revolucionários da Europa oci
dental procuraram Imitar e aplicar a estratégia e 
a tática bolchevique. Lènin advertiu contra esía 
tendência, lançando em um de seus últimos dis
cursos perante a Internacional um grito de alerta, 
centra as “resoluções russas” que estavam sendo 
adotadas. A advertência não vingou, pois é sempi -' 
mais fácil querer aplicar métodos que já  dercuu 

(Conclui na 0.“ Pág.)



Problemas Do Movimento
No Nordeste

o DOMÍNIO DA ARISTOCRACIA RURAL

RECIFE (Do Correspondente) — Em qualquer ^as 
7onas ecológicas do nordeste — litoral, vales úmidos, 
agreste e sertão —  o salário atual dos camponeses 
var ia , geralmente, de 40 a 160 cruzeiros por dia; re
cebendo a mais baixa remuneração do litoral. Êste 
vive, com efeito, em situação de quase marginalismo, 
; tirando parte de seu sustento dos produtos do mar ou 
do mangue (peixe, mariscos, carangueijos), o que lhe 
'confere um caráter de mão-de-obra flutuante, incapaz 
de se fixar em determinado local de trabalho. Há um 
excedente de população oriunda das zonas sêcas’, o 
que agrava o problèma. Nesta zona, predominam^ os 

latifúndios, pois o côco e o caju, principais produtos 
, fio litoral, exigem plantações extensivas. Nos vales 
úmidos, predomina o cultivo da cana de açúcar e a 
criação de gado. São as terras mais férteis do nordes
te e tôdas dominadas pelo latifúndio. O  latifundiário 
costuma ceder a terra a um meeiro, expulsando-o das 
terrag quando chega a época da colheita, para se 
apropriai do produto. Quando não o faz, rouba na 
quantidade colhida, entregando muito menos da me
tade ao plantador-meeiro, não permitindo também 

que o meeiro crie seus próprios animais.

Quando O camponês é pe
queno proprietário, plani an
do e criando em pequena es
cala. o panorama não se mo- 
d f ca muito, persistindo as 

* ' causas que o mantêm depen- 
ciente do latifundlár.o. O  pe
queno proprietário precisa de 
crédito, porque seu produto, à. 
época de venda, alcança pre- 
r.a menor que à época da co
lheita, e vê-se assim em um 
circulo vicioso do qual é in 
capaz de sair, porque o finan
ciamento é feito pelo latifun
diário, ou pelo àtravessador. 
na forma de compra sua co
lheita antecipadamente, na 
entre-safra. O  preço pago 
anteriormente à época colhei
ta  não mais corresponde à 
realidade e isto faz com que 
o pequeno plantador — meei
ro ou proprietário — fique 
como etsrno devedor do co
merciante ou fazendeiro que o 
financia, contribuindo para o 
rápido enriquecimento do 
açambarcador e sua prolife
ração no nordeste, como figu
ra de grande projeção polí
tica local, baseado em seu po
derio económico.

No nordeste funciona, tam
bém, o sistema do barracão, 
em que o camponês fica em
penhado, com o latifundiário, 
devendo seinpre uma quantia 
superior ao que ganha e im 
possibilitado de abandonar 
Seu patrão, pela coação do

mesmo ou de seus capangas. 
Esta forma de exploração ca
racteriza o regime de servi
dão imperante no nordeste.

AS LIGAS CAMPONÊS AS

Neste ambiente surgiram a i 
Ligas Camponesas, como ins
trumento de aglutinação po
lítica das massas nordestinas. 
As ligas vêm despertando a 
consciência de classe do cam
ponês fazendo-o pensar na 
solução dos problemas que o 
aflige, dos quais a fome (eu- 
femisticamente tratada por 
economistas e sociólogos ofj- 
clais como “subnutrição" é 
o.principal. Não conseguiram, 
todavia eliminar o individua
lismo do camponês, isto ê, le
vá-lo a visualizar o latifun
diário como classe, e não ape
nas como um inimigo pessoal.

Efetivamente; o camponês 
no nordeste, além de ter um 
vocabulário bastante reduzi
do (o que dificulta o diálo
go com o militante da cida
de), é presa de forte Indivi- 

^.dualismo, decorrente das re
lações de produção v gentes, 
sendo por is?o me«™« tm». 
d atista em tôdas as suas n  a
ções, inclusive em sua capa
cidade para aceitar a prega
ção política contrária aos in- 
tgrêsses de classe do latifun
diário. Tais características são 
agravadas pela elevada per-

political
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centagem de anallabetos (Qua
se a totalidade da população 
do campo) e pela inexistên
cia de qualquer lei que o am
pare nos suas lutas contra a 
classe dominante.

Mas como a acumulação de 
capital no nordeste é Insigni
ficante para permitir à  clas
se dominante melhorar >s 
métodos de produção, a ex
ploração sôbre o camponês se 
faz sentir sempre de forma 
sempre mais pesada, o que 
cria uma situação de anta
gonismo que tende a se agra
var, sem que as tentativas re
formistas de órgãos governa
mentais consigam relaxar a 
tensão social reinante.
UM VASTO CORPO SEM

CABEÇA
Após seu surgimento, as L i

gas sofreram um processò de 
crescimento desordenado e 
uma Intensa ampliação de seu 
campo de atividades, sem que 
tenha havido o necessário 
preparo de quadras para a 
militância no campo. De um 
modo geral, as militantes das 
Ligas incorrem, atualmente, 
em dois erros: carentes da 
indispensável base teórica, 
levam ao camponês palavras 
de ordem pequeno-burguesas, 
incapazes de galvanlzá-lo pa. 
ra uma ação autènticamente

revolucionária; Scin possuí
rem o necessário treinamento 
para o desempenho do suas 
tarefas, mostram-se freqüen

temente incapazes* *}e ralar 
com propriedade ao homem 
do caniipo, e realizam uma 
pregação que permanece em 
sua maior parte fora do al
cance da sua compreensão. 
“Imperialismo", “nacionalis
mo", “exploração capitalista" 
e outros têrmos dessa natu
reza nada mais representam, 
com efeito, do que abstrações 
cuja vlnculação com sua rea.- 
lidade existencial o campo
nês não é ainda capaz de es
tabelecer.

A falta de organização In
terna das Ligas, e o proble
ma que lhes cria a deficiên
cia de quadros, engendra um 
inconveniente ainda maus sé
rio, que é sua dificuldade pa
ra criar lideres camponeses. 
Pertencentes ao próprio meio 
em que se desenvolve sua 
ação. Arriscam-.sa, assim, a 
se esclerosaf e a virem a res- 
sentir-ic de autenticidade.

com o correr de tempo. Por 
outro lado, essa desorganiza
ção as impede de soiuclonar 
com eficiência o problema do 
fixar em sua órbita o cfunpo- 
nês atingido pela propagan
da — o que só pode ser con
seguido graças a uma assis
tência constante e onipresen
te, que abranja o setor média» 
dom&rio, jurídico, educacio
nal, sanitário, creditlcio.
OS OBJETIVOS DA 

ASSISTÊNCIA 
Observemos què a assistên

cia dada pelas ligas não ss 
confunde com o asslstencia- 
lismo paternalista, e ê ante* 
seu opôslo. Sua finalidade é 
manter o camponês inter«»- 
sado na existência da orga
nização a que pertence, de
senvolver o seu espírito as
sociativo e conduzl-lo a esjo- 
tar tôdas as possibilidades que 
lhe oferece o sistema social 
vigente quer para defender 
seus direitos, quer para sa
tisfazer suas nccessidades ba- 
iicas. Esgotadas essas posst.

(Conclui na 9.* Pág.)

Camponeses ocuparam, na Bahia, a Fazenda Vitória 
do Paraguaçu, do Instituto de Açúcar e do Alcool. A si
tuação naquela localidade da Bahia se tornou bastante 
tensa, diante da ação repressiva desencadeada pelo prefeito 
1e Cachoeira e das autoridades policiais.

Dirigentes sindicais de Salvador dirigiram-se á Fh- 
zenda Vitória do Paraguaçu, onde se solidarizaram com os 
camponeses e, no centro da cidade de Cachoeira, realiza
ram um comício. Os lideres sindicais e estudantis entrega
ram aos camponeses sacas de gêneros alimcirtíoios lanoe, 
farinha e feijão). • »  '

A reação das autoridades, a serviço des latifundiários, 
que temem a repetição de semelhante veplsódio nas suas tei - 
ras, Incluiu até a censura nos servifoa de rádio e alto- 

falante. Houve dotenninação expressa de que não se U‘’L'" 
cia.s.se nada a respeito d«s lavradores de Terra rm i . 

rnsmo sob a forma comercial. ‘ - .
Recusaram-se m,smo .  d ivu l«^  “f j í  .

sindicaU .  Cachoeira.,s,b.. S S «
haviam proibido tôda e qualquer notícia. <r»e significasse 

ade.sào ücà çamponesfts.
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A importância que vem 
assumindo, no Drotsil. a lw  

pela reforma agrária 
está na razão üireia da 
consciência que vêm io* 
mando as massas campo- 
nesas d« seus problemas 
e d* sua fôrça. A rapides 
com que se vem verifican
do êss« progreseo d 9 to  
mada de consciência é 
ilustrado de maneira signi- 
nificaflva pela sucessão 
d« acontecimentos que o 

marcando. Assim é 
em pouco mais de 
semanas, assistimos 

4 mobtüaaçào doe campo* 
»•sos paratkanos contra o 
massacre de seus lideres; 
a fundação da Ligc de São 
Paulo; o lançam enio da 
Carta de Ouro Prôto, por 
Franotsco JuHão; e. final
mente. a manifestação do 
Primeiro de Maio, em João 
P e s * o a. Apresentamos, 
neste número, ampla co
bertura sòbre êsses fatos, 
is  págtnas 4. 8. 8. e 10.

Nesta Edição:

— I u 1 i u o íenunrfa ai 

farça eleitoral (pág. 6)

—  Ligas Camponesas se 

oryanúrcnn «m S. Paulo 

(p«g- 2)

—  Povoados de B. Ho

rizonte iniciam a luta (páq. 

12)

—  A campanha do 13.* 

salário (pg. 3)

—  Lucros s salários na 

indústria (pg. 3)

—  As Esquerdas e as 

eleições (pg. 11J

—  Argélia — uma no»* 

va Cuba (pg. 6)

ENCAMPAÇÃO SEM INDENIZAÇÃO 

. DAS EMPRÊSAS IMPERIALISTAS
—  A farsa da intervenção na CTB e a viagem 

de Jango aos Estados Unidos —  Â burguesia 

muda de jôgo —  O caminho da Esquerda

---- Leia na pag in a  5 ----

política
OPERÁRIA
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Bo Paulo Enmia A Frsnte Única Dos Trabalhadores
De r?e em Côo Pcruio o primeiro passo: foi lançada uma can- 

didaiuru de esquerdu apoiada por uma frente única, destinada a en

frentar os candidatos da classe dominante.

Cid Franco, apresentado pelo Partido Socialista para o gover

no dc £. Paulc, conta já com o apoio do Partido Comunista do Brasil 

e da ‘Tclítica Operária". Apesar de as Ligas Camponesas, em virtu

de da sua situação particular, preferirem não se pronunciar eleito

ralmente, as declarações dos seus líderes mais destacados não dei

xam Pávida de que a Frente se estende ao campo.

E' esta a primeira vez, depois de muitos unos, que surge uma 

candidctura tão radical e tão abertamente anti-buiguêsa no cenário 

navional. Tal fato já justifica uma clara adesão embora neste mo

mento ainda não haja sido elaborada uma plataforma de luta e de 

reivindicações, que permita colocar a campanha eleitoral em termos 

de mobilização de massas. Sabemos que as discussões em tôrno 

déíse programa estão reaüzandcse, e esperamos poc«er apresentar 

os resultados no próximo número.

Queremos salientar, todavia, que, apesar de considerarmos o 

movimento em torno da candidatura Cid Franco como um passo em 

direção à Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo, 

o mete , até agora, só parcialmente foi atingida. Consideráveis seto

res da Esquerda não se pronunciaram ainda.

E* o caso do Partido Comunista Brasileiro, que encontra, entre- 

tanto, a, ocasião para romper com a  tradição doe apoios aos candi

datos burgueses "menos ruins" e para desempenhar o seu papel 

rum movimfcnto de classe. O  mesmo ocorre "om a ala de esqueída 

e sindical do Partido Trabalhista Brasileiro, que aspira a representar 

inteièsses proletários. Sabemos do empenho de certos setores do 

PTB, em São Paulo, especialmente entre os jovens, a favor da candi

datura Cid. Um pronunciamento público nesse sentido seria de aju

da para clarear as águas.

Enquanto o PC Brasileiro e a Esquerda Trabalhista não se pro

nunciarem, a Frente Única em São Paulo será incompleta. O  

prole lariado paulista irá dividido às umas. Isso, todavia, não deve 

desencorajar o movimento existente e não lhe tira a sua importân

cia. E' prelerível que parte dos trabalhadores se aglomere e lute sob 

bandeira própria, a que o proletariado todo continue sob a tutela 

burguesa—  e divida oe seus votoe entre candidatos burgueses, 

w Neste sentido, o significado da candidatura Cid Franco é mui

to maior que o que possam exprimir futuros algarismos eleitorais. 

São Pculo ensaia a Frente Única doe Trabalhadores e isso não dei

xará de repercutir ao pais inteiro.

Proclamação Do PSB
O Partido Socialista Brasileiro apre

senta ao povo de São Paulo a can
didatura CID FRANCO ao govêmo 
do Estado. E’ uma candidatura diíe- 
rente de t6das as outras e para isso 
chamamos a atenção das classes traba- 
balhadoras e das classes médias. Não 
assenta como as demais na mentira, 
j»o poder econômico, no desejo de 
manter a exploração do homem pelo 
homem. Nós, socialistas, lançamos 
üma candidatura própria porque 
aprendemos à custa de nossos próprios 
erros que nenhum candidato dos par
tidos burgueses poderá trazer ã  co
letividade as soluções capazes de re
solver os seus problemas essenciais. 
Não se pode lutar contra a corrupção, 
contra ò  controle da economia na
cional pelos trustes estrangeiros, con
tra a desenfreada exploração do ope
rário e do camponês, entregando o 
poder aos que estão interessado em 
d •■fender êsse estado de coisas. Não 
há candidato da burguesia menos 
7—;m: são toãos igualmente rutns,

Trt-n^b-ãV' 'S i— •»-

de* industriais, banqueiros, fazendei
ro* e capitalistas estrangeiros,

A caricatura de democracia que ai 
está destina-se apenas a salvar as 
aparências. Atrás da fachada, o re
gime não passa de uma ditadura 
cruel exercida por uma minoria de 
privilegiados. Tudo ê comédia, men
tira e artificio nas regras dó jôgo. 
Contra isso nos insurgimos, lançando 
a candidatura de um homem de es
querda. Não imitaremos, porém, o* 
que afirmam ser necessárias reformas 
de base para pôr têrmo à  farsa de- 
mocrático-liberal brasileira. Não há 
hoje candidato ou governante que não 
confunda o povo com promessas dèsse 
gênero. ‘ Reformas” como as de Car
valho Pinto, ou como as preconiza
das pela "Aliança para o Progresso’ , 
só podem agravar a eme brasileira, 
fortalecendo o domínio dos setores 
privilegiados da burguesia sôbre as 
classss trabainadoras. O caminho a 
seguir é outro. Rejeitamos a dema
gogia do fazendeiro-usineiro José Bo- 
n !fópio. Estames .~om o novo. E Cie,

na sua autentx.dade, entende me
lhor a linguagem radical que F.del 
Castro usou quando entregou a terra 
aos que nela trabã!hnv-im e. g.va7itiu 
a posse definitim &e casas ■> aparta
mentos aos que neles viv.am.

O Partido Socialista fírasiltiro en
tra no processo eleitorai dentra dèss? 
espirito. Não diremos somo out.os 
partidos que o regime serve, embora 
funcione mal. Diremos que não serve! 
Lutamos por uma mudança completa 
de tudo o que aí está.

CID  FRANCO é homem stm fortu
na, sem ligações com giupos eco
nômicos. Não terá dinheiro e t?rà de 
lutar permanentemente eor.tra o 
imenso poder do dinheiro A sua, a 
nossa campanha pertence s todos es 
homens de etquerda, ln-lejvndfnie-

mente de paredes ou cor.enus idto- 
iógicu*. Sua eleição slgnificur..» a 
derrota definitiva das forças res;cio- 
nánas e conservadoras, abrinJo o ra
minho p a r a  a construção de uma 
Eociedade socialista. E’ o que o 
pavo precisa compreender. Ajs reivin
dicações do operário e do camponês 
são as nossas reivindicações; nosso in- 
tsrêsse é o seu interê.-.s" Se as clas
ses trabalhadoras e as Classes m í

dias se unirem tm  tôrno do nome d* 
CID FRANCO não haverá dinheiro, 
nem fòrças ocultas que possam evitar 
a sua vitória — vale dizer uma solu
ção popular, demccrát ca, revolucioná
ria para São Paulo 

O  D IRETÓRIO  REGIONAL DO 
TARTIDO SOCIAMSTA BRASILEI
RO — SAO PAULO.

Aliança Operário-Camponcsc
A candidatura Cid Franco é uma candidatura que realmente representa o« 

interêsses da imensa maioria do campçsinato e dos trabalhadores das cidades 
em São Paulo. Nâo é sómente uma candidatura do Partido Socialista, mas sim 
de todos aqueles que lutam por uma solução radical dos problemas brasileiros, 
tais como reforma agrária radical, reforma urbana e pela erradicação das emprê- 
sas norte-americanas t de outras origens que escravizam nossa pátria e nosso 
povo. E’ tambeir. uma candidatura contrária à imensa exploraçáo que vem so
frendo a classe operária por parte dos grandes industriais nacionais.

A candidatura Cid Franco é a única que traz uma mensagem de melho
res dias e de uma melhor vida para o povo de Sáo Paulo e do Brasil. Uma de
monstração disso é o total apóio que a candidatura de Cid Franco recebeu do 
deputado Francisco Julião. em nome do qual inclusive, fizemos, perante a con
venção do PSB. um apêlo no sentido de que o nome de Cid merecesse uma in
dicação por unanimidade daquela convenção, o que de fato ocorreu. Estamos 
certos que esta candidatura sensibilizará imensas camadas das classes traba
lhadores e ganhará o apóio de todos os intelectuais honestos de Sáo Paulo.

F ’ uma carirlidatura de luta que vt*a, antes de mais nada, à esclarecer e 
povo sôbre aquelas soluções que são as melhores para os seus interêsses. Cid 

Franco diz na sua campanha, francamente, que não acredita que a atual demo
cracia representativa e capitlist tenh qualquer solução para os problemas do 
povo pois tais soluções só poderão ser encontradas pelo caminho seguido pelo 
*»)orofo povo cubano.

Efto Paulo, 25 de abrü de 1962
DELAMAltE MACHADO

POLÍTICA OPERÁRIA -  S. P.
POLÍTICA O P E R A R I A  deci

diu apoiar a candidatura C d Franco 
para o govêmo de São Paulo, por 
ver nela, em primeiro lugar, uma 
possibilidade real de mobilização das 
massas operárias da cidade e dos tra
balhadores do campo contra as can
didaturas burguesas e latifundiárias.

Essa mobilização só será possivel 
se a campanha se transformar em um 
veiculo de politização e esclarecimento 
das massas e em um instrumento dc 
desmascaramento do próprio processo 

eleitoral burguês.

Ao contrário das candidaturas bur
guesas, achamos que uma candida

tura que pretenda servir de veiculo 
para o amadurecimento das massas 
não pode consistir em um simples de
senrolar de promessas eleitorais e de 
apresentação de soluções de cima pa
ra baixo, mas sim na apresentação 
de um programa de reivindicações e 
de ação das próprias massas.

POLÍTICA OPERARIA espera que 
essa plataforma seja elaborada con
juntamente com todos os organismos 
q u e  apoiam a candidatura Cid 

Franco.
São Paulo, 21 de abril de 1962.

"POLÍTICA OPERARIA" — SAO 
PAULO

LIGA CAMPONESA DE SÃO PAULO
Propondo-se imprimir uma linha revolucionária ao m ovim ento  cam

ponês dc São Paulo, fundou-se. nessa cidade, a Liga Camponesa do Estado 
de São Paulo. O ato realizou-se no dia 31 de março, no Sindicato do« Me
talúrgicos, perante 500 pessoas e em presença de representantes das trê* de
legacias regionais Já criadas: de Juqulá, no litoral; de Itapetl, em Mogi das 
Cruzes; e de Araraquara. Foi eleita a diretoria da Liga, bem como composto 
o sen Conselho dirigente.

Compareceram à  cerimônia de fundação o deputado Francisco Janfta; 
o Presidií.te da ULTAB, Lindolfo Silva; representantes do Partido Socialis
ta Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil e do Jornal 1*0 1 .t i  1CA OPE
RARIA; além de vários deputados. Falando em nome da ULTAB, Lindolfo 
Silva recordou as lutas do« camponeses paulistas e frisou a necessidade e 
“nnificar-se as cabeças do mesmo corpo, que é o movimento camponês .

Encerrando a sessão, Francisco Julião expôs globalmente o pensamen
to político das Ligas Camponesas, revelando que estas multiplicam-se por 
todo o país e atingem atualmente a 18 Estados do Brasil, nisse, ainda, que 
o Congresso de Goiânia “deverá representar um passo de fundamental im- 
portâncln no caminho da emancipação histórica do pais , Para tanto, pre- 
conlxon a mobilização total das fòrças comprometidas com uma solução ra
dical para os problemas brasileiros, a fim de que o Congresso. a ser reali
zado em junho próximo, cumpra integralmente o papel que lhe cabe.



E D I T O R I A L

PRIMEIRO DE IVEAIO
A história do Primeiro de Maio no Brasil é espelho fiel da evolução r do com

portamento do nosso movimento operário. Trazido, em fins do século paiwdo, por im i

grantes etpinhnis e italianos, juntamente com a bandeira vermelha e a "Internacio

nal". como expressão de lota do movimento operário mundial, o Dia Intrrnacional do 

TrahaJho tomou pé nas colónias estranceiras de Sáo Paulo e Santos, não demorando, 

porem, a se naturalizar e a ganhar as praças públicas. Tanto noasu primeira fase do 

■Mvtsnenlo operário brasileiro, em qae oa sindicatos preencheram em parte o papel 

ias partidos políticos ainda Inexistentes, • que se desenrolou principalmente sob a ideo- 

Ufim do anarouisnio. oooao na que se seguiu à fundação do Partido Comunista e esten- 

dm  se aproximadamente »té a Revolução de 1310. o Primeiro d« Maio conservou seu ca

ráter de manifestação de lata contra a sociedade exploradora.

O Ratada Nàvo oficia lixou-o. Valendo-se d« que a industrialização crlnra am pro

letariado jovem que pouco sabia das tradições sindicais anteriormente existentes, «e- 

»•*•0 Vargn- logrou retirar ao Dta do Trabalho seu cunho revolucionário. Por maiU 

toaspo náo se conheceram déle senao os desfiles o/lciaU. os joqos de fatebol e os dis- 

•srM i paternalistas do Chefe da Naoáo. A prsso mais longo, todavia, iaao náo podia 

saUsfarrr o exercito industrial recém-criado.

Km IMS — quando desmoronou o Kstado Xóvo — e nos anos subseqüentes, so

brevieram manifestações de Primeiro de Maio que surpreenderam os velhos revolucio

nários da primeira genção. Irrompia no cenário político uma massa oprràrla comba

tiva e rwiilcializadd, que, carMitc qnibora de experiência dc lula, n ia  hesitou ent se 

lançar nan;i s.-rie de greves conomieas e políticas. Ilnuve casos de consciência inter- 

ssrhniMiitiis r>»lmf!ilf notáveis, cnnio o dos doqurlros que, durante semanaa. enfren

taram a ocuparão militar dos tortos por se recusarrm a carregar navios de Franco.

t>sf movimento prometedor foi, porém, golpeado por trás. antes de se haver con

solidado. .\ c-e,u?rda oficial já, então, escolhera seus rumos: legalizada. pregou uma 

política de sacrifícios, de “apertar 0 cinto", de colaboração dc ciasse com a “burguesia

progressii la” __ como prega hoj ■ a colaboração com a "burguesia nacionalista*!. O sa-

•rifirlo das «sp'r.i<ões das mansas rcfletiu-se, Inevltàv.lmr nte, nas comemorações do 

Primeiro de Maio. que declinaram de ano para ano, chegando a ser realizadas junta

mente com organ.smos patronais.

íloje, i l in r in iO I  um ponto crítico. A iwlillc« de colaboração de classe dá mostras 

evidentes dc ectar chtjando a um beco sem saída. Simuitàneamente. sob influência da 

Revolução Cubana e de sua própria experiência — sobretudo a que foi colhida a par-

Ur de afoslo _ a prolrtarlada passa a procurar novos caminhos. \ recusa das confe-

deraç>» sindicais cm programar manifestações conjuntas com os patrões é significa

tiva. O re fo rm ism o  começa a toruar mais cauteloso.

Sinal dos tempos é, também, o fato de, pela pr’.*i:e'ra ve*, o Dia Internacional do 

Trxlullio ser éste xno, comemorado no campo. Na Paraíba, as Ligas Camponesas sai- 

ram ás ruas juntando o nome de João Pedro Teixeira à saleria dos mártires de Chicago 

As posições objetivas do proletariado brasileiro são, atualmente, incomparavel

mente mais fortes de que o eram no principio do sccvlo, e vão sendo reforçadas, dia a 

dia. com o despertar do campo. O que se impõe, agora, é devolver à classe operária, em 

nível mal* *11 o 0 espirito revolucionário que a animava na aurora de seu movimento. 

K' esta a premizsa para um Primeiro de Maio da vitória.

P O L Í T I C A  O P E R Á R I A
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13.° MÊS E INFLAÇÃO
As discussões travadas em tòrno do chamado ‘‘13.* mês 

de silário" p;rm i m á ciasse operária tomar consciência‘do 
caráter antipopulcr que a burguesia procura imprimir ao com
bate à inflação. E/.tivamente, o argumento unanimemente 
apresentado pelos representantes patromiais e pela imprensa 
burguesa é o do que o abono de natal Importaria na derrub» 
da do atual esquema de cstabilizaçAo financeira formulai 
peio Govérno. Essa alegação com a qual se procura justifirs 
também a concessão d? um irrisório aumento de 40% aos ser
vidores civis e militares — revela o que a burguesia entenda 
por política anti-inflacionária: estabilizar os salários ante* 
que éstes recuperem o atraso em .que a inflação os colocou em 
relação' à elta de preços de maneira a assegurar aos capitalis
tas uma margem de lucro constante.

Outro argumento largamente utlllsado contra o abono é 
o de que a ciasse patronal n&o suportará o novo encargo qua 
èle representa. Vindo de quem vem — os grandes magnatas da 
indústria e do comércio — a afirmação causa riso. Quem igno
ra. hoje em dia, que os capitalistas obtém anualmente, no Bra
sil. lucros que. em certos casos, alcançam a casa dos 3 000% f

De resto, o argumento é maroto: procura apresontar a pag»- 
gamenlo do abono como despesa exclusivamente patronal, 
quando èle nada mais é que uma parcela de valor em moeca 
do produto fabricado polo operário que a ête retoma, ao in
vés de ir engrossar o lucro de empresário.

Os trabalhadores náo podem destruir o muro de menti
ras com que a burguesia quer impedir a elevaçio de seu pa.- 
dráo de vida sem definirem, slmultàneament: o que pode, na 
sua perspectiva, constituir uma verdadeira política anti-infla
cionária. Escala móvel de salários, limitação e confisco dos lu 
cros extraordinários, congelamento da divida externa, suspen 
sáo das remessas do capitai estrangeiro, monopólio estatal do 
comercio exterior, taxação aceleradamente progressiva do* 
rendimentos, contróle de preços e fiscalização da contabili.W.- 
de das emprésas pelos sindicatos, co-gestáo das emprésas es
tatais e de economia mista — tais sáo alguns dos instruir >n- 
tos em que a classe operária terá que se apoiar para essa Ia* 
talha.

la*o. sciu qualquer Lriuutigéncia em reivlndibaçóe.* seu 
inlerèsae — como a do abono da natal que, mesmo atendidas, 
deixam-na ainda em flagrante inferloridad? face As mano
bras especulativas e altistas de que se vem beneficiando a 
burguesia.

ENQUANTO AUMENTA 0 LUCRO 
DECRESCE 0 SALÁR IO  REAL

Enquanto a taxa de lucro ídeclaradal dos capitalistas au
mentou. em 1960, de 26,3%, contra 22.6%, em 1959. sòbre o ea- 
n ‘?l nominal (conforme dados publicados pela •■Conjuntura 
Econômica), o poder aquisitivo da classe operária cont nua ca
indo cada vez mais e o último aumento do salário-minimo nft» 
d<-u sequer para restnbel:cer o poder de compra nos niveis de 
1958 E diga-se que ésses lucros vão a multo mais do que o va
lor declare do. porquanto a outra parte os capitalistas escor- 
d;«n sob diversos titulos, como. por exemplo, o d; fun ío  do . 
reserva para substituição dos equipamentos, parcela que tam
bém incluem na formação dos custos.

As taxas de lucros sóbre o capital nominal (declarado.';» ' 
evoluíram de 22%. em 1959. para 25,4%, em 1960, no com r- 
cio, e de 25,9% para 29,7%, na indústria. Nas emprésas side
rúrgicas e metalúrgicas, essas taxas foram muito maiores Nrs 
indústrias metalúrgiçi s foram de 36 9% contra 35.7% e. nas si
derúrgicas. foram de 43 9%, em 19C0. contra 47 5%. também 
sòbre o capital nominal Isto quer dizer que os lucros reais, 
no Brasil, vão a quase ou mais de 100%.

O salúrio-real. do operário, por outro, lado, — conformo 
estudo publicado pelo "Diário de Notícias — não vale mais 
de 5% sôbre o ano da 1940, ou seja. permaneceu no ra.smo n í
vel daquela época. A exploração da classe operária pode-se 
observar, em lêrmos claros, na queda constante de sua cape ci
dade de compra. O salário-hora, em 1951. era de Cr$ 500, en
quanto um quilo de carne custava Cr$ 12,00 Em 19S2 o salá- 
rlo-hora passou para Cr$ 55,00 e o quilo de carne bovina su
biu para Cr$ 250.00. Mas enquanto, em 1951. o operário, com 
uma hora de trabalho, podia comnrer 416 rramas, hoje, com 
o mesmo tempo, só pode adquirir 224 ganias.

O mesmo se verifica com relação aos outros produtos: com 
Cr$ 5,00. o operário, em 1951, podia comprar 0,337 granias c* 
carne séca, quando o quilo custava Cr$ 14 80. Hoje, quando 
quilo custo Cr$ 314,00, só pode comprar 0,173 gramas.

O aumento do salário-minimo. como se vé, serve apenas 
para restaurar, parcialm ate, o poder de compra do trabalha
dor. para que èle possa substituir e continuar reproduzindo o 
capital. Mas. entre dois aumentos de salário-minimo, a con
tinua queda do salário real pagr ao operário, garante ao pá
tr io  um lucro extraordinário E' êsse mais um r ’curso da bur- 
guesta para faaer o proletariado financiar o desenvolvimento 
do pai*. ' '•*:



PARAÍBA : NÃO SE MATA 

CAMPONÊS IMPUNEMENTE
1 Ha dois anoe, Quando o movimen
to du* Ligas Camponesas restringia- 
m  ao Estado de Pernambuco, Fran- 
Wwco Juliáo, em uma entrevista, fala- 

. Lk que *e teria dado um grande p&s-

t p*n< a revolução brasileira qoaru 
o &s£a**inio ou espancamento de 

àim camponês, operário ou estudante 
WJr.t, fói-ças da reação provocasse a 
Vr»iita r a «olidariedade de carnpo- 

operário* e estudantes de to
ldo v paif. O  que o fundador das Li- 
W> via como algo atnda i  stante i .  
M e ,  uma realidade. A morte, no 

pa.v*do. de dois lideres campo- 
jt»nees a mando dos latifund'ári06, na 
MPaiaiba. gerou uma onda de protei- 
m c  no seio da maasa campesina, 
[«entra a qual as classes dominan- 
tt«*f são obrigadas a lançar as fôi- 
Um organizadas do Exército, 
ji Embora não possuem as arma* — 
[<jue os agentes dos latifundiários Ui- 
W lem  em aíirmar estarem sendo 
contrabandeadas para o camp« •— os 
camponeses contam, agora, com um 
Instrumento muito mais poderoso: a 
«oildariedade da classe, através da 
»rt'anização em Ligas Camponesas, 
oaoa dia maiores e mais fortes- Os 
Vahalhadores do campo não morrem 
Wisis como cães; em sua defesa sur- 
joe cada Vez mais forte; a aliança ope- 
>iário-estud;imíl-camponesa. que, na 
/■Paraíba, foi definitivamente selada’ 
/»o dia 1.® de maio. O entêrro de 
fJoão Pedro Teixeira, assassinado no 
'dia 2 de abril passado, com um 
.acompanhamento de 6 000 campoíie- 
(s*s, estudantes e operários, foi uma 
demonstração de que tais crimes, no 
fuii.ro, não ficarão mais impunes.

\,*NTECBDENTES

 ̂ P;ira se ter uma idéia da situa
ção agrária na Paraíba, basta di- 
*er-se que há. naquele Estado, 74.000 

(propriedades, mas apenas 3 grande» 
lírupos controlam 80% das terras 
eultivadas- A exploração de tais 
grupos é tão brutal que levou um 
forgão da imprensa burguesa a fazer 
1* seguinte denúncia:

! "O  grupo Lundgren é o maior de 
i-tcdoà. Possui uma fábrica de técl- 
dr.s em Rio Tinto o suas terras, com 
(1-3W.000 hectares, no centro das Ligas 
Camponesas, vão .desde Pernambu- 
«o ao Rio Grande do Norte, atraveS- 

Lando três Estados. Em suas terras, 
<£ grupo cultiva apenfvs algodão, co- 
/fef.i tio o resto com eucaliptos para 
Lparantir a reserva florestal- Os de
m a is  grupos controlam propriedades 
Jte 6.000 c piais hectares cobertos de 
Steieiiso« canaviais, onde os enterro* 
«ie criancinhas mortas pela desinte- 
*>& e verminoee acompanham o leito 
«ta« estradai de ferro e rodovias, a 
•Munmho doe cemitérios. Município*

^(*1™*, eocno Santa Rita, estão lo- 
ilizados dentro desaas terras, com 

trt'U£ delegado*, escrivães, juizes e 
servidores público* nomeados pelos 
«ieoe proprietários. Cora uma recei
ta  ntcaaal d« sete milhõf* de cru- 
a»iros, Santa Rite, por wieniplo. ar- 
« ei ada 4 m iihõt s d* um ú nico dono 
d* tittiua”.

Coioo na Paraíba, em todo o
iíah*t a torra pertence »o» lati- 

ftindi^ihof Qiit mantém oe campo- 
•Jt: ef ein redime de quase escravidão. 
Como M«a**}uénc;a oos-a explora- 
çao a >nut6iia da região iioratitina 
iunpe  índices do* mais *|t06 do 
In ;ndev AMtiin é que, de cada 100 
e-ança* que aií nasrem, 36 apenas 
a <wjcnn k idade de 1 ano Nessa re
gião predomina, em pleno sécalo XX .

um regime nitidamente feudal, t é 
natural que uma organização que se 
pi opusesse a defender o« interèssea 
dos camponeses tivesse ampla recep
tividade entre a massa da popula- 
çfcti-

"SINOICATO DA MORTE”

Criadas, i«k»almejttte, em Per
nambuco, as Ligas Camponesas ex
pandiram-se por todo o país, prin- 
ctalniente no Estado da Paraíba, 
onek só a liga de Sapé conta atual
mente co*n 8.000 associado*.

A medida que o movimento cres- 
ec r  se solidifica mais o* latifundiá
rio» acirram a luta, arregimentam as 
fotcas milicianas »ob sua influência,

atufl.ni nos po&tois-chave do Exército 
e organizam suas próprias forças po-
1.ciais internas, de 50 e até 100 ho
mens armados, constituindo um gru
pamento que o povo já  conhece como 
‘'Sindicato da Morte”, responsável 
pelu assassínio e espancamento de 
náriot trabalhadores do campo.

Falando sõbre as atividades do 
“Sindicato da Morte", o deputado so- 
tUlista Raymundo Asfora, da Assem
bléia Legislativa da Paraíba, referiu- 
se ac massacre de Merití, no municl- 
ptc de Mamanguape, de propriedade 
do usineiro Pedro Ramos, Uambém 
pousado como mandante do crime de 
Sape. que atualmente se encontra 
foragido- Disse o parlamentar que, 
na<{uela ocasião (16 de março último), 
qufttro pistoleiros, eumandndos por 
Manuel Pereira, o “Perelrão" <el«- 
mer.to expulso da Pcrficia e conheci
do valentão da zona), fovam ao Sa
pé p*ra despejar, pela fftrça, colo

no» que se haviam AMociado àt L i

ga« Caoiponatas. Na luta, em que 

•* trabAlhadores do campo resisti

ram oetn »eus instrumentos de t-ra- 

b..iho (/oices, machado*, enxada* * 

!>*•'**>, perderam a vida “Pereir&o". 

um do* pistole.ro* e o lider campó-

Alfretio Mar Ins.

Pouco antes déase atentado, no 
Nf.tal, pistoleiros não identificados 
tccaUram o então presidente das 
Ligas Camponesas de Sapé, Pedro 
Fazendeiro, que foi atingido por um 
ba.aço, ficando com uma das pernas 
inutilizadas. Foi então que assumiu 
e liderança do* camponeses de Sapé 
João Pedro Teixeira, morto a tiro de 
ftuii (a bala era do Exército), no dia
3 <fe abril, pelos soldado* Francisco 
Pedro da Silva, António Alexandre 
e o vaqueiro de Agnaldo Veloso, Ar- 
n«ud Claudino, a mando — segundo 
coufensaram na Policia — do depu
tado estadual Agnaldo Veloeo e de 
Pedro Ramos. é*tc foragido. Para 
manter-se Impune, Agnaldo Veioso 
obteve a renúncia de 10 supJente« de

deputado acobertando-se, assim com 
imunidades parlamentares.

EXÉRCITO E LATIFÜNDIO

A primeira reação ao trucida
mento do líder camponês foi a en- 
tiada em massa de novos membros 
tia Liga. Dia 10, os trabalhadores do 
campo pretenderam realizar um co
mício de protesto, ma* foram, re- 
ch<.çftdoK pelo Exército, que inter
veio, a pretexto de repressão ao con
trabando de armas paia o campo, 
deüiespeitando as garantias Indivi
duais contidas na Const.tuição (que 
n»o existem para o homem do cam- 
poj e as autoridades Juaiciais locais 
Vário* camponeses foram eapancados
* tiveram suas casas mais uma vez 
■vasculhadas • Instrumentos 4e bra- 
baihc «a! incluindo-ne as peixeiras1) 
toiam apt eendidos t *té mesmo o* 
poii«« lirroe que começam a ehe*ar 
ác mão* do* trabalhadore<s rurais.

Por váff-ios dias, o Caéreito permane- 

<’♦*1 cercanrto m+t e ponto* eetraté- 

gieof »o campo, twi« que levou o sr»- 

veiviador do Bwado, mcooso de mato- 

ret eonMKtuév.eia«, a apehn paia •  

govêrno federal.

A pretexto de drti-nrier a ordem, 

o BxercH« é sempre o Instrumento

de repressão da burguesia e age de 
aoôjdo com os interêsseg desta- Co
mo no Nordeste nvtndam os latifun-, 
diários — senhores frudais em pleno 
século X X  — o Exército tem estrej- 
tac vinculaçftes cem éUs, de quem 
rjtebem obséquios e honrarias, que 
aepois são retribuídos em forma de 
garantia ao sistema de exploração 
eeorómica dos donos da terra.

Tal situação íoi claramente de
nunciada pelo deputado Jo*é Joífily, 
relator da Comissão Parlamentar de 
Jnquérito que apura os recente* 
acontecimentos no nordeste, quando 
disse, em discurso:

— “Em presença do deputado Noi
va Moreira, Já comuniquei ao minis
tro da guerra, general Segadas Via
na, a trama urdida pel06 proprietá
rios de terras da Paraíba no sen
tido de desprestigiar o Exército, lan- 
ç íi do-o contra os colono*, Renato 
Ril'eíro, por exemplo (poesui terra» 
que vão desde Santa R ita »té Mari, 
passando pelos municípios de Espi
rito Santo, Sapé e Mamanguape), a* 
fh ‘ a*r a êMe Estado um novo e*- 
m :..Junte do 16.* R í.o u  do Grupa-, 
nu nto de EnpenhariA, ou mesmo 
oficial w-m comissão, trata logo d* 
garihar »ua amizade, cumulando-o ** 
f«xor*s, procurando corrompé-lo- (..-í 
c(-mo em tôdas w  cla*ses, sempr* 
existe algum que se deixa dominar, 
aquêle latifundiário vinha obtendo •  
que queria em determinadas época», 
Junto ãs fôrças do Exército sedia
das na Paralha- Certa vez, foi distin
guido por um comandante com a 
“Medalha do Pacificador” e o fla- 
grante do ato ainda hoje eatá retra
tado num quadro exposto no 15 *  R I. 
Até o ••stand” de tiro ao alvo daque
le regimento tem escrito: ‘'Stand" d* 
Tiro nenato Ribeiro” .

RESPOSTA

Dia 14, os camponeses de Sapé 
conseguiram rtunir-se em uma gran
de concentração, que começou ã 
tarde- «/terminou ft noite, e em qti* 
acusaram o* latifundiários do Estado 
de estarem provocando a intranqui
lidade pública, responsabilizahdo-os 
pe a. trama de lançar o Exército 
"contra as massas trabalhadoras do 
campo, viando à extinção da associa
ção dos colonos nas Ligas Campone
sas e, consequentemente, à volta de 
featíaiismo mais cruel e desumano, 
com ação desembaraçada do “Sindi
cato da Morte” e a exploração cada 
Ve/ maior do homem pelo homem“.

A manifestação ocorreu duas ho
ras depois de ter sido lançado um 
manifesto dos proprietários de ter
ras, conclamando os latifundiários a 
ce ri ar em fileiras contra as Ligas e 
fazendo ver que não aceitariam "»  
anaiquia que se quer Implantar”, nem 
o desrespeito dos seus direitos. Apa
vorados, denunciaram que a agita
ção marxista está pelas ruas e cam
po* e se esquecem de que êles são o* 
únicos responsáveis pela exploração 
de que o camponês tenta livrar-se 
com a única arma capaz de conse
gui-lo; o íuarxismo-leniniamo.

Dez dias de>pois, no Rio, era r*A- 
DzmIo, na UNE, um ato de protesto 
peio assassínio dos camponeses, com 
a presença de estudantes, operário« e 
camponeses e mais Pedro Fazendei
ro e as viúvas dos líderes morto*- A 
Imprensa burguesa, comprada P*l# 
1PBS e pela “Aliança Para o Pw>- 
gffmo", silenciou sdbre a martae***» 
çfco que foi, até agora, a maior pro
va de fòrça do movimento opeT*»lo- 
estuduntil-cojnponê.", qt»e naalg se »o- 
l i d i f i c o u  »a Pwralba. 

ocasião, «mmdo-se ao* operário* e 
estudantes da eapétal, mmü de qua
tro m»l camponeaes, convergiram 
para João Pe«tOH € ali ae manifestaram 
a favor da leforma agrária radical e 
da purnçlU do* attsossino* doe Hd«r«i

eamponeso*. Vm do* f*rt*iw  ah *p>-

taóof dMtia itoi(>k«imf>niw( “Pwralkia 

ser» a C'>ba do BrasU".

De todo o interior da Paraíba, camponeses convergiram  

para Sapé, onde, silenciosos e revoltados, acom panharam  

até o cemitério o corpo de João Pedro Teixeira, vitimado  

covardemente pelas balas assassinas, de tocaieiros, m an 

dados pelos latifundiários, senhores seculares da região



A burguesia vem de lançar as bases 
para a reformulação de sua aliança com o 
imperialismo, visando a consolidar o siste
ma de exploração a que submete o prole* 
tariado brasileiro. O  plano de encampação 
das concessionárias estrangeiras de servi
ços públicos e a viagem do Presidente da 
República aos Estados Unidos marcam o 
início de um processo e, mais do que nunca, 
colocam as esguerdas na contingência de 
unirem suas fôrças para faser frente à  nova 
ameaça.

HISTOKI \ BK IÍMA INTKRVRNÇAO

A encampação du Telefônica de Põrto Alígre, 
levada » efeito pelo governador Leonel Brizola, veio 
reavivar o intarésse em tórno da« concessionárias 
•»tr angeitas de serviços públicos, uma das formas 
tiMús retrógradas assumidas pela exploração impe
rialista no Brasil e. por isso mesmo, aquela que o 
povo discerne coin mais nitidez. A localização do 
Imlo eni pleno ano do eleições e às vésperas da vla- 
*«*u do sr. Jo io  Omilart aos Kst.sdo* Unidos fna 
qual a burguesia rtopowUv* grandes esperanças), 
forçaram o Govêrno a s«li com rapidez. A nacio- 
iialiaaçáo progressiVa dós serviços telefónicos, por 
iti ter médio da ooinpra de ações a sor efetuada pelo 
BNDE, foi a solução que lhe pareceu mais viável,
•  •  Govêrno baixou um decreto nesse sentido.

Bssa decisão foi tot.iada, de resto, sem dificul
dade uma vez que, antes mesmo que a medida ado- 
U<U pelo Oovernador gaúcho agltesse o problema,

L m cogitava do assunto. A Câmara dos Deputa- 
aprovara. no ano passado, um projeto institu

indo •  Código de Telecomunicações, o qual, aten- 
4»"*> sobretudo ao desejo do Conselho de Segu- 
fan«a Nacional, estabelecia o mc-opfSlio estatal das 
linhas-troncó. O projeto fôra enviado ao Senado, 
oud* ainda s« encontra, como objeto de estudo de 
«ma Comissão Mista Parlamentar. O único pro- 
hUrna para o Oovêrno consistia, de fato, em não 
forir f» ln*erègses das emprès&s concessionárias —
•  a cumpi u do ações polo BNDE preenchia ês.*> re-

£<•*•. inclusive contribuindo para elevur o prêço 
ações e proporcionar aos frustes estrangeiros 

oporaudo no setor um lucro extra.

Wossas Circunstâncias, a encampação da CTB 
oarloca, decretada pelo sr.. Carlos Lacerda, consti
tuiu menos um golpe endereçado ao governador 
Loonei Brlzola ou uma tentativa de realizar uma 
nagociata em proveito próprio, que uin esfôrço pa
ta Impedir que o Govêrno federal pusesse em prá- 
ttwa a sua política de telecomunicações, — que não 
Oferece, evidentemente, seduções a quem, como o 
Cravernador da Guanabara, está sempre Implicado 
çin esquemas golpistas. Foi também uma provoca-

ao Presidente da República, por melo da qual 
O sr. Lacerda lho quis mostrar que ainda apita al- 
tum a coisa neste país. Não restava, então, ao Go- 
vêmo senão decretar a Intervenção na CTB, a fim 
d? assegurar a realização de seu plano original.

O que d.-ve reter a nossa atenção em tudo Isso 
é o fato de o Govérno ter podido, para contornar 
um  problema de política Interna, interferir nos ne- 
eóckM de um truste da Importância da Light, e o 
do esta haver aceltudo risonha tal Interferência, 
«oncordando até com a condição ípols o Govêrno 
m apresentou còtno tal) de que parte do dinheiro 
pago por suas ações fôsse reinvestido no Brasil. A 
qtK-sUio torna-se ainda mais significativa se consi
derarmos que os próprios Estados Unidos estão dis
postos a financiar essa operação, direta ou Indire
tamente, Isto é, destinando fundo especifico para
& compra de ações das concessionárias ou inani on- 
do o esquema global de ajuda económica ao Brasil.

O NKO-COI.ON1ALIKHO

Há ai, portanto, um elemento novo, que nos faz 
lembrar o que ocorreu com as estradas d„> ferro 
construídas pelo capital colonizador nos pais as sub
desenvolvidos. Explorando suas riquezas (minérios, 
café. bananas), êsse capital i.ecessitava de trans
porte para escoá-las até os portos, para dal proce
der á sua exportação, e não encontrava nos países 
ciu pauta condições adequadas para isso. O impe
rialismo construiu, então, èle próprio, as -estradas 
de feno e explorou-as até que lhe foi possível trans
ferir a encargo de sua manutenção aos governos lo- 
caib — limitando-se, a partir dal. a promover a 
Sangria dos recursos dos países colouizados, sem 
matores ónus. Desnecessário é dizer qué, para ad
quirir essas estradas, os govêrnos locais tiveram de 
desembolsar gorda soma, muito superior ao valor 
do material que compravam, proporcionando, def-sa 
maneira, uma vamugem extra ao capital iinperla-

ENCAMPAÇÃO SEM INDENIZAÇÃO 
DAS EMPDÊSAS IMPERIALISTAS

A transferência do capital estrangeiro d»,* ser- 
VHH* públicos para • o setor privado alcança, i'«orà, 
uma nova etapa, com a planejada nacionalização

das telecomunicações. A criação da Eletrobrás, em 
«3tudwS, abrirá caminho para a etapa seguinte — 
a nacionalização dos serviços de energia elétrica. A 
tranquilidade com que o Imperialismo realiza essa 
transição já indica que ela atende ao seu próprio 
tnterêsse. Com efeito, o que está fazendo é aban
donar ao Govêrno a tarefa de promover as condi
ções infra-estruturais necessárias ao bom rendi
mento de s*.us investimentos, passando a conoen- 
trar-se ali onde êsse rendimento está assegurado. 
Em outras palavras: entre os serviços t^fón leo* 
e a Indústria automobilística, entre a usina nidrèVé- 
trica e s especulação financeira, o imperialismo 
prefere as tegunJas, que lhe dão lucros mate alto*.

Todavia, se essa opção é possível out> Imperialis
mo, deve-se ao fato de o Brasil de hoje não s*r o 
mesmo de há 30 atos atrás, isto 6, resulta do de
senvolvimento econômico aqui verifleafc) nesse pe
ríodo. Cabe ressaltar que tal desenvolvimento tem 
sua contrapartida social, consubstanciada no sur
gimento de uma grai. le burguesia e de um prole
tariado sempre crescente, ostentaudo cada uma 
dessas classes interêsses específicos » inconfui.di- 
veis. Com isso. o processo político brasileiro torna- 
se mais complexo.

A SlIKGUlíKIA hH D A  O J*G O

í ,  com efeito evidente i^ue essa burguesia, que
— manipulando o Banco do Brasil, o BNDE. os 
Ministérios da Fazenda, da Jndústria e Coinêrcio, 
das Minas e Energia — gere o pais de maneira a 
assegurar aos capitalistas a exploração sistemática 
e tranqüila do trabalho do povo brasileiro, essa 
bui-guttu* .não qu«r vei ,0 frum- de tal exploração 
exclusivamente açambarcado pelos trustes estran
geiros, e reclama para si maior fatia dò brtlo. Ntwe 
sentido, passa a aspirar a que u,s poupanças naclo- 
nis, drenadas pelos trustes, Unham, pelo menos, 
uma parcela investida aqui. G r u p o s  mais 
audaciosos vão mesmo até exigir que essa par
cela seja considerada capital nacional — como •  
que excluem a possibilidade de vir a engrossar, 
amanhã, a remessa de lucros para o exterior. A bur
guesia deseja, também, que, em troca das facilida
des que oferece ao capital estrangeiro, lhe seja da
da ajuda econômica mais polpuda — nem que seja 
para cempensar parte do que perde anualmente 
com a baixa de preços que sofrem, no mercado in
ternacional, os produtos exportados pelo país, e 
cuja diferença os trustes imperialistas embolsam 
sem constrangimento.

Para atingir êsses objetivos, a burguesia está 
disposta a tentar vários recursos — e o inenor mio 
é, por certo, o poder de barganha que m u lta r ia  de 
uma maior projeção internacional do país junto ao 
mundo subdesenvolvido da América e da África. £  
por isso que a burguesia manda representantes ãs 
Nações Unidas e a Genebra, para proclamarem que 
o Brasil é “independente"; é por isso que bate o pé 
quando o imperialismo dispõe-se a esmagar Cuba, 
essa galinha de ovos de ouro da América Latina; 
é por Isso que procura influência na Africa, con- 
tinente-chave na medida em que está permitindo à 
Europa prescindir da América Latina e, se se con
cretizar a Comunidade Econômica do Atlântico 
Norte, poderá ensejar aos Estados Unidos vanta
gem semelhante.

Por outro lado, há que se considerar que não 
se desenvolve impunemente um pais em regime ca
pitalista: isso Implica a. formação de çrescente 
massa proletarizada, que quanto mais cresce mais 
difícil se torna de manejar. E' verdade que a ca
rência de orientação d í que essa massa padece, a 
nebulosidade em que jaz ainda a consciência de 
seus interesses, a fiilta de lucidez e de combativi
dade dos que deveriam constituir a sua vanguarda, 
tudo isso facilita as coisas para a burguesia- Mas 
o custo de vida começa a se tornar insuportável; 
mas a questão agrária complica-se; mas as elei
ções aproximam-se — e a burguesia tem inêdo. 
Tortia-se, então, mister fazer algumas concessões 
ou travestir seus interêsses com uma aparência po
pular. Defesa da autodeterminação, remessa de lu 
cros. reforma agrária — rada diseo, afinal, a assus
ta muito, desde que possa continuar decidindo 
quanto à dosagem e a oportunidade das medidas.

JAN fíO  NOS U, S. A.

A vUg-m do sr. Jo io  Goulart aos Estados U n i
dos ti-Ve ;iur objetivo explicar essa situação rios di- 
rlgentes r.ortfc-Attiertoanos e lançar as basss de um

“novo tipo de relações” com a metrópole Imperia
lista, isto é, uma forma mais equitativa de partilha 
das riquezas do país «ntre os capitalistas Ianques •  
os capitalistas brasileiros. Do que lá se passou, a 
Imprensa burguesa destacou três aspectos & “lin 
guagem franca' empregada pelo Presidente da 
República; a areitação. por partu de Washington, 
da política externa brasileira; e o fato da o primei
ro mandatário n*o ter ali aparecido “de mão es
tendida”.

Quanto às “duras verdades" que o sr. João Gou
lart disse aos norte-americanos, resumem-se nes
ta : tuna vex que as concessionárias estrangeira.« iim 
serviços públicos não atendem ás suas finalidades 
e criam áreas de atrito junto à opinião pública. •  
Govêrno brasilsiro acha por bem transferir win 
investimentos para outros »eftores da economia, mata 
rentáveis altas otide poderão continuar sugando aa 
riquezas do pais «em serem Incomodados Em sua 
defesa da poltMea externa, em Washington, o sr. 
João Goulart não se constrangeu em oferecer oa 
préstimos do Brasil junto aos países subdesenvol
vidos da Africa e da America, junto aos quais tis Es
tados Unidos enoontram dificuldades — Isto é. ofe
receu-se para transformar o Brasil em "leão da 
chácara” dos norte-americanos 110 mundo subde
senvolvido. Finalmente, no que diz respeito à n&a 
solicitação de empréstimos, queremos b:in acredi
ta* que o Presidente da República não tratou dtsao, 
uma vez que o assunto havia sido entregue aos des
velado« cuidado* dos srs. Moreira Sales e 3an Tiago 
Dtuits*.

De regresso dos Estado» Unidoí., 0 3 i . Joay 
Goulart deteve-se uo Mexico, onde lhe dciauí a as
sinar u (i comunicado conjunto, vasado em t'êrm>>* 
betn m ils valentes que aquêles que empregara et» 
Washington. O sr. João Goulart assina, adoece •  
entra no Brasil como herói nacional. Até o sr. Car
los Lacerda, comovido, aplaude. E a burguesl* 
apressa-se em propor, por intermédio de seus mala 
legítimos represer tantef, a realização de uma 
“união nacional" em tórno do Presidente da Ropd- 
bika 1

O CAMINHO BA K&QUKRDA

Cabe, agora, perguntar: e as esquerdas? Vão 
permitir que a farsa continue e que. sõbre ela. aa 
classes dominantes concluam um acôrdo estabele
cendo a melhor maneira dc prosseguirem na explo
ração do povo? Vão ensaiar novos compromissos, 
difíceis conciliações, Impossíveis alianças com oa 
detentores do capital, ou vão tratar de somar suaa 
fôrças e partirem, luntas, pera a mobilização daa 
massas em tórno de um programa que exprima 
realmente os seus interêsses?

E necessário que se compreenda que o proleta
riado brasileiro está a exigir palavras de ordem 
conseqüentes e uma ação desassombrada de suas 
vanguardas. Palavras de ordem e ação que. sem 
desprezar a disposição atual da burguesia etn fa- 
ter certas concessões, vá além disso e abra comi
nho pura uma radicalização efetiva da vida polí
tica, por meio da qual se estabeleça, de uma ve« 
por tódas, a linha divisória entre a reação e á# 
fôrças revolucionárias. Se a burguesia aceita oa 
princípios de autodeterminação e de não-intrrven- 
ção, há que exigir-se a defesa intransigente do re
gime cubano e o estabelecimento de relaçõ s <1« 
cooperação com seu -.Govêrno; se 0 Govêrno bur
guês quer encampar as concessionárias de s -rvtço* 
públicos,' há que bater-se por uma encampaçao sen. 
Indenização; se o Congresso pretende aprovar lei 
que disciplina as remessas de lucros, liá qua iu-r- 
ee pelo congelamento das remessas, p. lá noj?lonaU- 
Etição das indústrias de base e por uma p j.U ca  de 
financiamento externo, que inclua o cen soc.aUs- 
ta, e rechaée os investimentos direitos.

O essencial é que a esquerda compreenda que 
a burquesla não oferece mais a menor perspectiva 
como aliada na luta anttimperiallsta, princ.r>H- 
mente após a experiência cubara, e que essa lu 'a  
Incumbe hoje exclusivamente à ela própria. E\ 
pois, somando suas fôrças numa frente única de 
ação e partindo decididamente para uma luta que 
só ela tem condições de levar a térmo, que a es
querda criará possibilidades concretas psra a liqui
dação da opicssão Imperialista, ao mesino tempo 
em que abrirá caminho para aquilo qu.’ oonstitut 
seu objetivo final — a derrubada do regínc de es
poliação capitalista etn qvi  ̂ vivemos.



No passado dia 18 de março, quase si
multaneamente, Beniusseí Benkhedda, em 
Tunis, e o general De Gaulle, em Paiis, anun
ciaram o fim das hostilidades na Argélia. 
Teoricamente, chegou assim ao seu têrmo 
uma guerra colonial que durava há sete 
«nos e meio e sôbre a qual o mundo, apesar 
d« tudo o que se tem publicado a respeito, 
„abe bem pouca coisa. A dar crédito às esta* 
ttsticas de Paris, o total das perdas argelinas 
»acenderia a cêrca de 250.000, cifrando-se as 
francesas em 20.000. Èsses números basta
riam para conferir à  guena movida contra
•  povo argelino um caráter de genocídio. Mas 
éles escondem a verdade. Segundo a FLN, o 
' «mero de civis muçulmanos mortos pelo 
aparelho repressivo francês, desde o início 
«ia sublevação do Aurès, em 1.° de novem
bro de 1954, pode avaliar-se entre 800.000 e 
um milhão, o que significa que um em cada 
dez argelinos perdeu a vida durante a guer
ra libertadora. Basta recordar que a san
grenta tirania de Batista, apesar de todos os 
eiimes praticados pelo caudilho, fèz apenas 
80.000 vítimas entre o povo cubano, para ter
mos um idéia aproximada da tragédia vivida 
pelo heróico povo argelino ao longo dos últi

mo« »Ho cmos.

A REVOLUÇÃO APENAS PRINCIPIA

E', eníretanto, a própria profundidade 

dêsse espantoso drama que faz com que o 

cessar-fogo, em vez de representar o fim de 

uma guerra popular e patriótica, assinale o 

verdadeiro início de uma éra revolucionária.

A leitura dos acordos de Evian pode — 

não o negamos — conduzir a conclusões

A França mantém a guerra contra o 
povo argelino gTaças à  ajuda econômica 
e militar que recebe dos Estados Unidos
— denunciou o presidente do GPRA, Ben
khedda, guando de sua visita a Havana, 
no ano passado.

completamente diferentes. Na aparência, os 
perficial do problema levará mesmo muita 
gente, que se atenha à "lógica" dos comen
taristas de Paris, a aceitar como válida a te
se de que, com a paz, chegou a hora de es
quecer o passado e de estabelecer as bases 
de uma "convivência harmoniosa entre as 
duas comunidades".

Acontece apenas que o passado não po
de ser esquecido. A "Argélia de papai" de
sapareceu na voragem da guerra. Em seu 
lugar, forjada no sofrimento e na luta, surgiu 
uma nova Argélia, cuja verdadeira face ape
nas principia a inquietar o imperialismo eu
ropeu e norte-americano. E' significativa, a 
respeito, a opinião da regista ianque Time 
de que "provàvelmenie nunca na história 
houve um grupo revolucionário melhor orga
nizado e preparado para a tomada do poder".
E bastante sintomático a manifestação de 
tal receio da parte do influente órgão do im
perialismo ...

Para um movimento revolucionário me
nos estruturado e consciente do que a FLN, 
a série de transigências de Evian poderia, 
de fato, representar uma pesada hipoteca 
sôbre o futuro. Compreendemos, por isso, a 
surprêsa, diríamos mesmo o sentimento de 
desilusão, que se apossou, no Brasil, de 
muitos elementos da Esquerda, ao saberem 
que a França manterá o base naval de 
Mers-el-Kebir por quinze anos e que continua
rá a proceder a experiências nucleares no 
polígono de Reçgane, no Saara. A lista das 
vantagens obtidas pela França, quer em fa
vor dos seus interesses econômicos, quer no 
tocante à situação privilegiada dos colonos, 
é, aliás, extonsíssjma. Dai, a inutilidade de 
procedermos à  exegese dos textos. Embora 
as situações sejam diferentes, os acordos de 
Evian trazem*nos, irresistivelmente, à me
mória os acordos de Cartago, assinados, em 
1954, por Mendès France e Bourguiba. A fór
mula encontrada para se pôr têrmo à in
surreição tunisina foi a da "independência 
na interdependência". Com êsse sofisma, 
mantinha-se aparentemente a situação colo
nial, pois a França conservava nas mãos 
tôdas as tarefas ligadas à Defesa e ás Rela
ções. Exteriores. Poucos tunisinos se iludi- 
rm, contudo, sôbre a durabilidade dessas 
restrições. E tinham razão. Decorrido pou
co tempo, a Tunísia desprezava essa pape
lada, criava as suas Fôrças Armadas e no
meava embaixadores para várias capitais. 
E' certo que a peq*uena república permane
ceu no campo imperialista, como satélite 
mais ou .nenos dócil de Washington. Mas 
não o fêz porque lhe faltassem meios para 
escolher o caminho da independência real 
e sim em conseqüência da formação rea
cionária de Bourguiba e do reformismo pe- 
queno-burguês do Neo-Destour.

Aos acordos de Evian está reservado 
destino idêntico aos de Cartago: o lixo! Sim
plesmente, será diverso o uso que a nova 
Argélia fará da independência. Mers-el-Kebir 
e Reggane serão, com certeza, os últimos es
colhos a vencer. Mas, porventura, a existên
cia da base de Guantanan o, em Cuba, cons
tituiu obstáculo suficiente para deter o pro
cesso revolucionário?

A presença de um milhão de franceses
— na maioria incapaz de aceitar o fenôme
no da descolonização — e a atividade, ho-

representantes do GPRA transigiram em vá* 
rios pontos fundamentais. Uma análise su
je alarmante, da organização fascista OAS, 
colocam problemas de solução bem mais 
difícil. Daí a inevitabilidade da fase transi
tória que ora se inicia. Mas êles serão re

solvidos!

PIO« DO QUE NA CUBA DE BATISTA

• Ao longo de 130 anos de ocupação co
lo co ’, n Franca criou na Argélia vima situa
ção tal que as maiores sumidades em eco 

oo o u . i .3 capitalista não hesitam 
em afirmar que o país uão tem condições 
para viver por si, separado da antiga me
trópole. E para provar que assim é. Paris 
cita estatísticas, lembra que a sua ajuda à 
Argélia orça anualmente pelos 700 milhões 
de dólaies. O edifício de mentiras é bem 
concebido, mas facilmente desmontável. 
Não cabe aqui uma aaálise profunda da 
questão, mas tão somente referir que a in- 
terdepender.cia das econimias francesa e 
argelina resulta da situação colonial, cons
tituindo um obstáculo opôsto ao desenvolvi
mento do país. Quando da sua passagem 
por São Paulo, Jean-Pa.il SartTe fêz, no Tea
tro loão Caetano, luminosa exposição sôbre 
o assunto, pulverizando as teses francesas. 
O  fato concreto é que o poder econômico se 
concentra nas mãos dos ccionos: nove décr 
mos das exportações e quatro quintos da ca
pacidade de emprêgo.

O  simples direito à posse do petróleo de 
Hassi Messaoud trinsíormaria a Argélia 
num país com uma rende per-capita supe
rior a de q^a^quer nação latino-americana. 
Na atual conjuntura, a minoria européia 
desfruta de uma renda média elevadíssima: 
um milhão de argelinos apresenta padrões 
comparáveis aos da Europa Ocidental; dois 
milhões situam-se no nível das massas mais 
desfavorecidas da América Latina; outros 
dois milhões vegetam em "campos de rea- 
grupamente" para onde os franceses os ati
ram, arrancando-os às suas terras; e os res
tantes quatro milhões lutam para sobreviver 
em condições da mais espantosa miséria.

Podem, porventura, os homens que, 
desde 1954, vêm combatendo, contra êsse 
estado de coisas contentar-se com um arre* 
mêdo de independência e admitir a idéia de 
uma Argélia associada à França dentro do 
campo imperialista e das perspectiva aber
tas pela democracia burçuêsa? E‘ evidente 
que não.

QUEM SAO OS REVOLUCIONÁRIOS 

ARGELINOS

Com que elementos conta a FLN para 
levar a bom têrmo uma revolução que des* 
trua a ordem social e econômica legada pe
lo colonialismo, para substituí-la por outTa 
conforme os interêsses populares? Em pri
meiro lugar, com uma poderosa •  eficiente 
organização, incessantemente aperfeiçoa
da no decurso da luta desigual travada con
tra a França. Poucos governos na América 
dispõem de uma máquina administrativa 
tão apetrechada tecnicamente como é hoje, 
do FLN. O  Conselho Nacional Revolucioná
rio e o Governo Provisório da República Ar
gelina (reconhecido por 31 nações antes do 
cessar-fogo) não se limitaram a lazer ape



nas a guerra. A Argélia possui, presente
mente, uma legião de técnicos formados nas 
universidades da União Soviética, da China, 
dos países árabes e da Europa Ocidental. 
Tão logo a independência seja real, não se-̂  
*á por falta de planos minuciosamente estu"

' dados e de um pensamento definido em re
lação a cada setor ou problema concreto que 
a revolução experimentará dificuldades.

Outro fator que nos deve tranquilizar 
quanto 10 futuro da Argélia é a própria exis
tência do Exército de Libertação Nacional, 
Um exercício popular e democrático na mais 
pura acepção dessas palavras. O 3 seus efe
tivos ascendem hoje a 50.000 homens (35.000 
na Tunisia e 15.000 no Interior). Convém sa
lientar que, em todo o Continente, não há 
°utra fôrça militar que se lhe po3sa compci"

em poder combativo, disciplina e politi-

*ação dos quadros.
Tal como aconteceu em Cuba, na alvo

rada da libertação, a integração dêsses ho
mens na vida nacional será só por si uma 
garantia de continuidade revolucionária. As 
®speranças que a burguesia francesa e os 
colonos "soi-dÍ8ant" progressistas depositam 
nos acordos de Evian são ilusórios. Os ar
gelinos que, durante anos, enfrentaram qua- 
®e isolados (só 0« países árabes e alguns 
Países socialistas ajudaram a FLN) o imen* 
40 podério da França-militarmente equipa
da pelos Estados Unidos — não viram mas- 
•acrar centenas de milhares de compatrio* 
tas para permitirem que a Arqélia de ama- 
nhã seja uma caricatura das decadentes de*

mocracias burguesas do Ocidente. Aliás,
uma' das peculiaridades mais marcantes e 
positivas do movimento revolucionário arge
lino reside na circunstância de não se fazei 
distinção, no seio da FLN, entre militares e 

civis. A grande maioria dos líderes, cujos 
nomes o mundo começa agora a decorar, 
participou dos combates, viveu e sofreu no 
"maquis". São homens que se dispuseram a 
morrer e que não retomaram a oferta das 
vidas. Que significado pode ter para gente 
assim a filosofia de valores de um Ocidente 
capitalista e corrupto? Nenhum: inspira-lhes 
somente repugnância. . .  Ministre«, embai
xadores, técnicos, professores, artistas luta
ram nas montanhas, desceram às cidades e 
às planícies para combater a polícia, o exér
cito, os paraquedistas da França. O  próprio 
Benkhedda, que certos comentaristas de di
reita insistem em transformar num "mode
rado", tem um grande passado de comba
tente. Filho de um "caid" feudal, cedo ie- 
cusou o afrancesamento aviltante. Interveio 
na revolta de Sétif em 45, passou pelas pri
sões coloniais, dirigiu o órgão oficial da 
FLN — "El Moudjahid" — e, quando nomea

do responsável pela zona militar de Argel, 

coube llie a tarefa de levar a ação armada 

à própria capital. Foi então que enfrentou 

diretamente os paraquedistas de Massu e 

B ige a rd , cujas violências sôbre as popula

ções muçulmanas conferiram à guerra um 

cunho de tal barbaridade que a própria

O Exército de libertação Nacional da £ 
Arqélia é essencialmente democrático e 
popular. Tal como aconteceu em Cuba, a 
integração désses homens na vida nacio
nal. após o cessar togo, será uma garantia 

de continuidade revolucionária.
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França sentiu vergonha e nojo. Entre os seus 
companheiros, nêsses audaciosos "raids" ao 
coração da cidadela adversária, figuravam 
nomes hoje tão famosos como Belkacem 
Krim, primeiro vice-primeiro-ministio do 
GPRA; Saad Dahlab, considerado o maior 
teórico da Revolução; e Salima Haffaf, uma 
jovem militante com quem se casou mais 

tarde.
Tendo a liderá-la uma equipe revolu

cionária formada de gente desta têmpera, 
a ArgéUa não decepcionará aqueles quo 
acreditam na marcha vitoriosa do movimen
to iniciado nas escarpas do Aurès. Não é 
por acaso que a imprensa norte-americana 
vem falando, com teimosa insistência, das 
tendências socialistas dos revolucionários 
argelinos e da influência das "peregrina
ções" que fizeram a Moscou e Pequim. Sa
bemos o que se entende na Wall Street e no 
Departamento de Estado por "slogans co

munistas” . ..
A Revolução argelina entra numa fase

ainda mais ingrata. Mas acabará por triun
far. Será uma revolução socialista e terá pa
ra a Africa um significado tão profundo como 

a de Cuba teve para a América.
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Julião Denuncia 
A  S F a r s a  E l e i t o r a l

Mo dia 21 da abril último, Francisco Julião leu, em Ouro Preto, um do* 
«otmoIo em que fixou sua posição perante a atual democmcia burguesa e, 

concretamenie. em telação à s  eleições de outubro. Nenhum órqâo de hn 
l' p n n n-r publicou êese documento, ou ex raloc seus, e raríssimos foram os que o 
[. mencionaram. POLÍTICA OPERARLA trai, hoje, a público, a "Carta de Ouro 

P.èto", por considerar que a esquerda deve conhecer e analisar o que. cons
tituindo uma tomada de posição do lid ;r das Liqas Camponesas, expressa a 
M tea taçào  adotada por essa organização frente à  questão eleitoral.

Apo<o à inconfidência

De Morro i*  Queimada, de»la Vila Rica do 
Ouee Pié*o. ooração de Minas Gerais, que é o re
trate. a síntese. o »nconr.ro da grandeza e da misé- 
na déw»e Pais, eu te escrevo, companheiro e com- 
pacrioM . a ti que vives nos campo« e nas cidades, 
t-sperando j>ela ltora de tua redençáo, certo de que 
me ouvira, pois já não sou uma voz perdida na imen- 

sidáo d» nossa Pátria.
Porque te escrevo de Ouro Préto? Porque, dêste 

l>.xi<»$o sagrado do Brasil, por duas vèzes, durante 
a opreos&o colonialista portuguésa, camponeses, ar- 
tes&as, estudantes, soldados e intelectuais se uniram 
coutra •  Vice-Rei, o« latifundistas. oc mercenários os 
traidor«« e os vendilhões da Pátria. A primeira ves 
com Felipe dos Santos, “o mais ardente orador da Ca - 
pitania”, ouvido e acreditado pelo povo que êle ar
rastou i  Vil* do Carmo diante do Govèrno, do Ca
pitão Geral que se viu foiçado a atender aos seus 
justus anseios firmando um pacto, assinando um 
documonto que, depois rasgou. E não só rasgou, 
couto f«w na calada da noite, de emboscada, em 
companhia de mercenários e capangas, prender Fe
lipe dos Santos paia atá-lo, como atou, a dois ca
valo«. eaquartejar.do-o e mandando pór os pedaços 
de *«>u oorpo pelas estradas, para servtr de exem
plo a outros sediciosos. Fèz mais ainda. Ordenou 
que se queimassem às casas do Morro e se salgasse a 
terra de onde partira a coluna contra a cobrança 
do quinto do ouro, contra a inflação galopante, con
tra a miséria que devorava a Capitania, enquanto 
uma fortuna imensa se escoava para fora do Pais 
e enriquecia as arcas reais de Portugal.

Isso não impediu que, pouco depois, outro pa
triota, Tiradentes da mesaia Vila Rica cie Ouro 
Pr«to, um simples alferes, amigo do povo, com
padre de gente pobre, confidente do desespe
ro, que assolava a Capitania, que os maiores 
da torra e o inimigo estrangeiro exploravam sem 
piedade, mandando desmantelar até mesmo os cem 
teares já  existentes, para que houvesse a mineração 
do ouro e o saque organizado contra os humildes, 
isso não impediu, disia eu. que Tiradentes também 
se juntasse aos jwtnota» daquele tempo, para per
correr uni caminho ainda mais longo que o de Fe
lipe dos Santos, e suportar, com dignidade e cora
gem, o suplicio da fórca, com o pensamento voltado 
para essas duas imagens que são como irmãs gê
meas — a Pátria e a Liberdade.

Pois é do alto dèste Morro, que lembra Felipe 
dos Santos, e desta cidade de Ouro Préto, que guarda 
para sempre a memória de Tiradentes, que te con
voco. companheiro e compatriota, para que façamos 
juntos uma nova Inconfidência, uma Inconfidência 
Nacional ou Continental, porque a Pátria que Fe
lipe dos Santos e Tiradentes sonharam libertar 
aiuda náo está livre, como náo está livre o Conti

nente Latino-Americano que Simão Bolívar, José 
Marti, Sandino e outros grandes mártires juraram 
libertar do jugo estrangeiro, dando todos êles a sua 
espada, a sua pena e a sua vida por ésse sonho que 
ainda é sonho depois de todo sangue derramado.

A M#nsageni Das Ligas
De todos os recantos da nossa imensa Pátria, 

do camponês sem terra do Paraná ao canoelro do 
Amaaonas, do soldado ao general, do operário da 
Volte Redonda ao industrial de Sáo Paulo, do can
dango de Brasília ao maloqueiro de Pôrtó Alegre, 
do funoionárió publico ao bodegueiro, de médicos" 
de advogados de engenheiros, de católicos, de protes
tante«, de espiritas, de maçons, de comunistas e n ia  
comuniatoc. doa mais variados credos filosóficos e
f.liaçde* político-partidarias, têm-me chegado ás

mãos centenas e centenas de cartas e telegramas, 
tòdas de apoio caloroso à» Ligas Camponeses e á 
luta que estamos travando, há muitos anos, contra 
o latifúndio e pela reforma agrária. M aii de cem 
municípios, do sul, do centro-oeste, do nordeste e 
do norte do País já me enviaram apeleis, através de 
suas Câmaras de Vereadores, sindicatos operários, 
centros estudantis e associações camponesas para 
visitá-los. fazer palestras e fundar Ligas. Três go
vernadores de Estado ;e algumas Assembléias Legis
lativas me distinguiram com convites para encon
tros. conferências e debates sóbre a magna ques
tão. De outros países, como o Chile, o Uruguai, e 
Peru, a Venezuela, a Bolívia, para citar alguns da 
América Latina, tenho recebido os mesmos apelos e 
convites. Que significa tudo isso? Significa, apenas, 
que a gente de minha Pátria e os povos Irmãos, os 
humildes e o» patriotas, sentem que conduzo uma 
mensagem generosa e altá 'jfcta bs oprimidos e o« 
espoliados das cidades e dos campos, tão alta e ge
nerosa que a imprensa mercenária, a serviço da rea
ção, do latifúndio e dos trustes não póde contaminar 
com a baba da calúnia, da vilania e do ódio.

So vejo, hoje, as Ligas Camponesas já  fundadas 
em 16 Estados do Brasil, e sinto o seu prestígio já 
muito alem das fronteiras e oceanos, é porque elas 
refletem as mais legítimas aspirações de duaentos 
niilhóes de latino-americanos sacrificados peia gula 
Insaciável do imperialismo e pela crueldade sem li
mite do latifúndio. E que elas estáo firmemente 
montadas no lombo da história. Por tòda parte onde 
tenho ido, nesta dura peregrinação, dentro do Bra
sil ou da América Latina, vejo e sinto a angústia, a 
revolta, o analfabetismo, a doença, a forme, o atraso, 
a miséria, o desemprêgo, a injustiça, tudo isso es
tampado no rosto, nos olhos, nas mãos e nos pés, 
de homens e mulheres, de crianças e velhos. Sòmente 
um país do Continente americano edifica uma nova 
sociedade, a sociedade socialista, tendo como base a 
dlRiiidade e a justiça que os dentais, inclusive os 
Estados Unidos, ainda não conhecem. Refiro-me a 
Cuba. Por isso defendo a gloriosa revolução de Fldtt 
Castro e te recomendo, companheiro e compatriota, 
que leias e sigas os ensinamentos da I I  Declaração 
de Havana, proclamada a 4 de fevereiro dêste ano, 
naquela cidade livre, peraute um milhão e quinhen
tas mil pessoas. Essa Declaração é alta como os 
Andes, corajosa como Tiradentes, pura conio a face 
da liberdade e generosa como um sèlo materno. E' a 
constituição dos povos latluo-ainericanos para esta 
fase de sua história e de suas lutas pela emancipa
ção económica.

Reforma Agrária

Nèsses últimos anos, não lenho feito outra coisa 
senão percorrer e agitar o Pais, na ànsia de te des
pertar. companheiro e compatriota, para a luta 
pela reforma agrária que é a maior questão de todos 
os séculos e de todos os povos. Porque? Porque terra 
é 'pão. Pão é liberdade. E liberdade é paz. Cada m i
nuto que perco nesta batalha é uni minuto de an
gústia. Se mais não faço é porque os recursos náo 
dáo, a saúd» náo deixa e a inteligência náo sobra.

E’ através de palestras, de debates, de artigos 
de jornal, de programas de rádio e de televisão, de 
comícios populares, de congressos camponeses, de 
fundação de Ligas, que exerço minha ação e realizo 
os meus encontros com jornalistas, políticos, estu
dantes, intelectuais e operários. Náo foi com outro 
objetivo que, nêsse período de tempo, viajei para 
o exterior, duas vézes á >r'uião Soviética, glcrlosa 
Pátria de Lenine. uma ve* à China de Mao-Tse- 
Tung, bem mais cristã do que os países do Oci
dente que se ditiem cristãos, três vèzes a Cuba, único

território do Continente americano livre do impe
rialismo, do latifúndio e do analfabetismo, uma ves 
a Bulgária, désse marteto de ouro da classe operária 
que foi Dimitrov, uuia ve* ao Uruguai, de Artigas. 
o Libertador.

O Que é um Agitador Social

Hoje, mais do que ontem, reafirmo a minha 
condição de sunpiea agitador social, Ululo com que 
me contentaria dc poder {«assar à história de minha 
Pátria. Agitador social, náo naquele sentido que a 
burrice t  a má fé, a sei viço da reação, propaga'«, 
mas naquele outro que é o de colocar diante do povo. 
para o debate franco, as questões fundamentais, 
como a reforma agr&ria, por exemplo, que virá, ae 
qualquer forma, na lei ou na marra, com flõres o« 
com sangue, ainda que -« assassinem os João Pedro 
e se alejem os Pedro Paaendélro do Brasil. O que to 
vou dizer, companheiro e compatriota. Justificando 
a minha condição de agitador social não vale como 
comparação. Vou repetir o que a história sustenta •  
a reação eeconde.

Agitador social foi Moisés, o formidável condu
tor do povo de Israel, chefiando, há 3 000 anos, a 
primeira greve de pedreiros contra e Faraó. Agita
dor social foi o Cristo, abjurando o Imperialismo ro
mano que Invadiu e escravizou a sua pátria, a Ju- 
déla. E quem ficou com o Cristo? O latifundiárh»f 

O vendilhão do templo? o juiz que lavava aa 
mães? O fariseu que mandava tocar as troiubetaa 
paia dar uma esmola? Náo! Quem fioou com o Cristo 
foi o pescador, o camponês, o artesão, a plebe, a 
ralé, a prostituta, o injustiçado, o povo, a massa. 
Por isso êle subiu à cruz, essa cruz que derrilbou 
um Império e deu nascimento a uma religião. * ' 
pena que essa cruz tenha sido arrebatada das mãos 
dos humildes e sirva de anteparo à gula dos pode- 
sos, aqueles mesmos poderosos que oondenarara o 
Cristo, como um agitador social, e o levaram ao oal- 
vàrío, ajudados pelo centurlfto romano, assim oomo 
s« crucifica o camponês à terra e o operário à fá
brica. Agitadores sociais foram Sáo Francisco de 
Asslt: e Santo Antão, despojando-se de todos os seu» 
haveres, para levarem vida simples e humilde, ua 
esperança de mostrar aos ricos que a redenção não 
estava com êles mas com os pobres. Agitadores so
ciais foram o Padre Vieira quo vergastou com os 
seus sermões os costumes e os poderosos de sua 
épeca, quase sendo queimado, por Isso, na fogueira 
da Inquisição; ou Fret Caneca, que pagou com a 
vida a glória de ter lutado para defender o povo 
da tirania. Agitadores sociais foram Abraão Lincoln, 
batendo-se contra a escravidão negra e os latifun
diários da sua Pátria, e Joaquim Nabuco pondo a 
sua formosa voj, o seu talento de tribuno e os me
lhores anos de sua vida nn luta pela abolição do 
cativeiro. Agitadores sociais são os inconformados, 
os altivos, os iluminados, os patriotas de tódas as 
épocas e de todos os povos, que penaram, ainda pe
nam e penarão nos cárceres, até que desapareça da 

|face da terra a exploração do homem p.‘lo homem.

A Democracia "Ocidental Cristã"

De tanto peregrinar p jlo  Brasil e pelo mundo, 
na ânsia cfo aprender e de buscav o caminho de re-j 
denção de minha Pátria, é natural que me tenha

• tornado um homem em evidência. O convívio com o 
que há de mais esmagado neste País, o camponês 
sem terra, tem-me ajudado a calçar sob os pés essa 
serpente que leva o homem à perdição — a vaidade.
Se tiver de crescer, ao invés de ser para o alto. 
como a árvore, prefiro que seja para baixo, {»imo 
a raiz que a sustenta e lhe dá vida. Mas qual o bra
sileiro, sendo êle, apenas, um agitador social -r- oomo 
é o meu caso — que não se comoveria, recebendo, 
como eu recebo sem tempo, sequer, para responder, 
centenas de cartas, contendo apelos para aceitar o 
lançamento do seu nome a um pósto eletivo por 
ésse ou aquêle Estado? De Goiás, de São Paulo, do 
Rio, daqui de Minas, até do Amazonas, me chegam 
cartas disputando essa preferência. Isso levou-me a 
meditar sóbre o significado- da eleiçáo. dá dcmocra * 
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«*!*» representativa. E dc muito meditar, chego a 
»ma concluso melancólico: t  que a eleição, como 
ae fac, e a democracia, como se pratica, no Oci
dente “cristão”, náo passam de uma grosseira farsa, 
<1* uma mistificação, de um tngôdo, flo uma injeção 
de morfina para adormecer a cólera santa do povo.

Figuremos o Brasil. O  quadro que te vou pintar, 
companheiro e eompatrlota, sem carregar nas tinuv., 
t ainda mais sombrio nos outros paises da America 
Latina, Iodos, com exceção apenas de Cuba, sob a 
ógíde <lc "democracia eríítft’.

»  - *
Povo S«m Repr*»«nfoçoo

Temos uma população dc setentn milhões de 
pessoas. Toma notn: somos a quinta naçfto do mun
do em extensão territorial e a oitava em população. 
E tu vais ver a que estamos reduzidos. Comecemos 
pela eleição, porque é através dela que constituímos 
o govêrno e o parlamento. Govêrno e parlamento 
com g e p minúsculos. Tu sabes, crmpanheíro, que 
menos de um quinto de nossa população votou no 
Viltlmo pleito? E Isso mesmo porque foi o mais 
disputado de tóda a vida da Repúblico? Porque? 
Porque o analfabeto não vota num pais que não 
tem vergonha de ostentar 90% de analfabet s entre 
a massa camponesa e 70% sôbre tôda a. população 
E os que votam, em que condiçòcs vão ás urnas? 
E**á Derçentagem mínima de eleitores, de que estão 
lambém excluídos o~soTflado e o nWnnhtfn», não 
tem, slquer, o direito de escolher o candidato, Este 
não nasce do poro mas de um conchavo, de um 
conclulo feito pelos ajuntamentos de pessoas e gru- 
Pos interessados no seu próprio destino. ííi.ses ajun
tamentos são os partidos. Quando, por exceção, o 
candidato emerge da massa, tem que pissar pelo 
crivo dos partidos, ajustar-sc a /mas exigências, 
ocultar seus Ideais, deformar sua consciência, men
tir ao povo. Eleito, distancia-sc do programa que 
Usou na campanha, porque é um homem compro
metido com o esquema de fôrças e interésses que 
formam aquêles ajuntamento*. E que, atrás dos 
partidos, dos grandes partidos, manobrando os cor
déis. há as fôrças que detêm o poder econômico.

Quais são essas fôrças? Os latifundiários, os 
grandes Industriais, os banqueiros, it burguesia in 
termediária, e. por cima de tudo isso, o imperialismo 
amcrlcano. São justamente essas fôrças que man- 
dnm no Parlamento, onde se faz a lei. A lei dêles. 
Se a nossa Constituição retira do analfabeto, do 
marinheiro e do soldado o direilo do voto, sc o sis
tema eleitoral estabelece desigu dade de tratamento 
para os partidos e os candidatos, se se permite a 
eompra do voto, o roubo da conjciêncla, o contrôle 
da propaganda, a falsificação da vontade e a cor
rupção generalizada, qual ê a conseqüência dc tudo 
Jsso? E ’ que 06 ’camponeses sem terra e de pouca 
terra, a classe operária, o soldado, o marinheiro, o 
•stiidnnle. a pequena burguesia, que formam a quaso 
totalidade de nossa população não se fazem repre
sentar no Parlamento nem nas Assembléias. Então 
©corre, no Brasil, como na* demais democracias re
presentativas dft América Latino, essa coisa curiosa, 
trotesca, revoltante, cínica: o latifundiário legis
lando para o camponês, o banqueiro para a dona 
de casa, o tubarão do ensino para o estudante, o ge
neral iiara o soldado e o imperialismo para a nossa 
Pátria, pátria que êle saqueia, Impiedosamente, como 
to* no Amapá com o mangajiês, e através das 400 
•«Ira* companhias por onde escorre para fora de 
Baás o sangue, ® suoir e as lágrimas de milhões de 
brasileiros, Com tal sistema, mistura de manobras
* conchavos, é que se çonstrôi, que se ergue, que ae 
aquiltbra, que se mantém, que se kmva e que ae 
e«*)ta a democracia representativa, twnto naai* 

*Vrtslá”, Quanto anais ocidental.

T *w * de Mieério

Tm «ui» y»i a<K>ra m m  Irmão meu companhM- 
*o, meu compatriota, itlgumas eiUat trágicas, me- 
daevlms, eraéih que a no*mu democracia representa- 
t*va oferece, er>»tAinerile’\ ao mundo, quando aque
le* povos qtte >á s>• livrara» dessa pia#a, desfi*

farsa, dfss* crime, dêsse degrido, dsss* inJãoaia, 
edificam uma nova sociedade, uma nova civilização, 
uma nutra humanidade, sem angústia nem mentira, 
com a terra, a fábrica, a eaoola, a cultura, o pão, 
a Casa. a par., a liberdade e o futuro ao alcance 
a n ã o  ainda de todos, ma» da granda maioria.

Nada menos de 80% das terras de lavoura •  
criação do Pai« estão nas mãos de 2“( apenas ae 
brasileiros Falo das melhores terras, daquelas que 
têm vias de C4*nunloação e acessos aos grandes <••»>- 
tro* populaeUiiNtls. Há proprietários com mais de 
200.000 hectare* quando desenas de milhóss de eam- 
poneaes não têm um palmo de t«>rra. Aases notwas 
Irmãos não tardarão a ser enterrado* em pé. como 
se fô4sem plantados, paia não ocupai o» sete pal
mos de terra. A reforma agrária dêles pode vir com 
essa Inovação. Desaas terras de lavoura e «rlação, 
menos de 10 í são cultivadas. Há quem sustente que 
se tôdas as plantações de café, de cana, de cacau 
dc mate, de milho, de algodão, de arroz, de trigo 
e de outras lavouras do Pais fôssem colo
cadas juntas não dariam para cobrir a superfície 
do Estado do Piaul. O Nordeste tem, indo de Ser
gipe ao Ceará, uns 45.000 quilômetros de faixa úm i

da. Dessa faixa úmida, sòmente 4.040 «alão otupauas 
com canaviais e outras lavouras. O restante é la
tifúndio improdutivo e sub-utillzado que ae valortaa 
para eapevulação imobiliária ou serve de cadastro 
ao* gordos empréstimos que o Banco do Brasil e ou
tra* íiudtluições de crédito faeem aos latifundiários. 
Imo se pana numa região em que a densidade da 
população chega a ser mais forte do que a de m ui
to* paises da Europa e onde a miséria «rtinge aa 
raia« do daeespêro. Ai está a raaão çor<p>* as Ligas 
Camponesas tu**m»i «e. naceer no Norde«** e na 
w m  ten da.

A. ■*»- --

<**> ( s* o Nordeste que Uat aotoéete V  
bado o Phí* O feudMitunc —mie por tóda a parta. 
Em São Paulo, há to i nuthio • quatroosmtos ml) 
(«ni^oMteii sem torra. Segundo es ndleulo* do pró
prio í»«rãrnn daquele Estado. qu> «labormi um plooa 
d* revisto agrária considerado corno o mais auda- 
eioco do P*i>; »José Bonifácio, tAo diferente do ow- 
tpo, e Pa*riar»a, o Grande, •  sem máoula e tas* 
terra a* af»»u nele paira ae M.n«iMiata i i , serão pc«- 
cisa* 2 0W Mnoe para que tóda aqueia massa cam

ponesa tanfca tarra. No Triângulo Mareiro, é «ununj 
o pobre catuponês diaer que o seu filho de 16 anos 
nunca comeu um pedaço d í carne de boi m> Rio 
Gvande do Sul, o colono dá metade do arrw. 

ooiuo pagamonto pela renda da terra. O código civil 
defende a parceria cow unhas e dentes e consa^r i 
outras miquidades. A nossa legislação oWii ee(«i 
gravemente enferma E raduca

E o brasileiro ainda mais enftrmo. *  trtetc A 
aiicilo», toraoee, segundo dados colhidos poi Franklm 
dc 0 1iv..ira, castiga M  nailhòes dc brasileiro*; o bóno 
endãmico, 1* e meio milhõe»; a maleita, « «uihões, 
a esquisostomo**. 4 *dhóes: o tracomn, i»m milhão; 
o mal de Ch%ga* outro milhão; a bouba, 600 000: a 
i**pra. M (*6 e a* enfrtmidade« mentais 43 000 Nada 
menos de 146 pessoa* morrem, anualmente, de tu
bérculo»». fcu cada 42 sagundos desaparre« uma 
criança, o que eor*e«pc/nde a 8ft. por hora * 2 040 
pot dia Hm cada 10 anos, seis milhãas #ír W s  lei- 
ros até 16 ano* de idade são levados para o eeml- 
tério. De cada 1.000 criançac S50 a até 400 morrem 
nntes de atingir um ano d» idade. A média de vida 
humana no Nordeste é dr 27 anos Mais de trinta 
milhões de brasileiros não calçam sapato« e cei:- 
tenas' de milhares dêles vivem desnudos, am choç.fls 
infectas, como animais. Mais de 90% das prostitu
tas sâo camponesas e analfabetas Biotam eomo 
flôrcs sôbre a podridão do latifúndio. O operário 
também vem do campo. F o aoldado. TodM trazendo 
a marca da servidão. Todos fuplndo do «ambão, da 
meação, do eito, do capanga, da justiça.

Mos o latifúndio também vem para a artade Na 
alma do caplt&o de Indústria que leva o feudalismo 
para a fábrica. No Brasil, quase todo indnatrial é 
latifundiário. E como o latifundiário manda mais 
do que o industrial, porque mora, há mai3 tempo, 
dentro dêle. dá-se essa coisa chocante: a indife
rença, o alheiamento, ou a resistência do industrial 
contra a reforma agrária, embora estn seja a única 
maneira de criar um mercado interno forte e capaz 
de de»afogá-lo da pressão externa. Ele prefere dei
xar-se devorar em silêncio pelo Imperialismo, como 
a onça faz com o jacaré, ou entregar-lhe a paH« 
do leão, temeroso de que a aliança oom o* hum ilda 
possa liquidar com a propriedade privada da terra 
e do« meios de produção e conduzir ao advento do 
socialismo. Por isso, fica com a “Aliança para c 
Progresso”.

Pr*4et«rta«çãe do Clocsc Médin

Tu sabes, companheiro e compatriota, qur sò
mente metade da população infantil do Pais, so
mando 8 milhões, frequenta escola, se.udo quo um 
décimo apenas tosuMa* o eurso primário? Ou qu“
o ensino só é ministrado 4 novecentos e cinqüenta 
mil do» quatorze milhões que formam n populução 
entre sete e deaoito anos de Idade? Ou, finalmente, 
que apenas S'* da juveirtude brasileira tfrr. acesso 
à Universidade?

Poderia falar-te. a«ora, luoios »abulow« des- 
■a minoria de pri»Uef1ados que, osórora esqunrte- 
jaram Felipe dos Raa*on e enfoitawi). TiradenU* 
para hoje, virem, «m romaria, a Ouro Próto, «hoiar 
•óbre essas pedrM as sua* lágrimas de crooodilo. 
Mas prefiro falar-te de uma outra ma.ss* de opri
midos quase tão inseguros r *»plorad<* quanto o* 
trabalhadores do campo e da eidade: são ar am
pla* camadas da classe médio, sem direito ao teto, 
eaiginde com urgèncu- inna reforma urbaria »urtiaal 
tão necessária quanUj a reíorma agrária radical, 
«ão  os mllhóe* dc cheles de lamtha e donas de cara 
atormentados pela eareatla que aun.w.t* a uma 
média dc S 6 por cento ao mã* peias dtMeuldart« * 
dc educar, de curar e de «ncaminhar a tamllia psra 
um futuro de sagurança t decência üão nr p«<*ue- 
nof eomarciant«vs. o* pequanofr nidiu«K/«tk « artesãos, 
que sofrem a sangna dc htteo * uoe 'ubarÓM acrUo- 
nais e estrangeiro*.

Énte é um pMtdo Mtrato do Bsm*  d» m m i« 
« W  Erta * * Pãtria qu« o Crusairt, dt> Swl, 
mvoeado. thimina era »ílêneio. tóda* ae tomo
jã x Dumtnnva anta* de 0 primetro saqueadtiT cheg .r 
a ela, •  ooMinuatá a Hmétnó-la depois «wr pusei- 

W-anttawaqã* na a» gin* M)
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|Cratlniia<M iu  p if l iu  •)
mos. tie pé t  pé, para (ora, o último iadrio de suas 

riqtiMsas

O lm f«riaH im o Americano

A democracia que queremos para o Brasil e bem 
outra. Pouco import* o rótulo que tenha, desde que 
su-va ao povo. Que se chame cristã, popular ou so- 
elista, contanto que traga no seu conteúdo a refor
ma agrária radical, como o primeiro passo. Mas eu 
te pergunto, companheiro e compatriota, se é pas
sive! alcançar essa reforma dentro dèste sistema 
Sabe tôda a Nação que se prepara mais uma farsa. 
Já  se explora com luxo de publicidade a indústria 
do anticomunismo. Para mantê-la, faz-se uma cai
xinha de bilhões, forma-se a aliança da pequena 
minoria dos grandes contra a grande maioria dos 
pequenos, une-se a sagrada família, os técnicos em 
propaganda mistificam as m-assas, atiram-se as pa
lavras mais audaciosas, correm rios de dinheiro, a 
Naçào se agita, para depois de tudo isso a mon
tanha parir nm rato. Repete-se a comédia. O má
gico muda o estilo, o gesto, as palavras, mas a car
tola, que outrora era do colonialismo lusitano, hoje, 
está nas mãos do Tio Sam.

Panamerlcanismo, Boa V.zinhança, Doutrina 
Monroe. Doutrina Truman, Plano Marshall, Aliança 
para o Progresso. Alimentos para a Paz, palavras, 
panacéias, emplastos, tudo isso para encobrir o sa
que das riquezas que não finda,-a remessa de luc:os 
que não estanca, em troca dos empréstimos que não 
Industrializai»! mas servem, em compensação, paia 

indenizar a sucata das companhias telefônicas e dis
tribuidoras de epej-gia elétrica, em dólar, à vista, ao 
câmbio atual sem tombamento, com o acêrto prévio 
feito em Washington, entre sorrisos, sob a dança dos 
milhões, os aplauscs da oligarquia dominante, a re
volta surda do povo e a hipoteca da Pátria. Corre- 
se a salvar o Nordeste, como se o Brasil, agora, 
fòsse apenas o Ncrd.ste da fome e do peuperimos. 
da ‘ demagogia dos maus brasileiros", interessados 
em inquietar a "família crista", em instituir o re
gime do “paredón", em cubanizar o País, violen
tando as suas “gloriosas tradições democráticas’’, 
"regiiues exóticos" e contrários à nossa índole da 
povo pacifico,

Para êsses “salvadores” da última hora, a "fa
mília cristã” é a que mora no palacete, desliza no 
cadilac conversível e é dona da terra, do gado do 
banco, da indústria do comércio, do cargo polpudo 
e da vida do povo. Família cristã não é a que mora 
no mocambo, na favela, na maloca, no bêco sem 
saída, ou se avilta no latifúndio, sob a violência do 
cambão, da meia, da têrça, no barracão, do capanga, 
do grileiro, da polícia. Família cristã é a do lati
fundiário que se arma até os dentes de fusil e me
tralhadora, por todo o País, para sustentar um re
gime feudal, a propriedade p; V d i  da terra. Fa
mília cristã não é a do camponês, d? quem se toma 
a espingarda de cano d? chapéu de sol, que êle car
rega pela bòca co>p um dedo de pólvora ê cinco ca
roços de chumbo e ainda se espanca, se prende, se 
processa, se expulsa da terra e se assassina, en
quanto éle veste e alimenta, mas vive de tanga * 
morre d? fome, o soldado e o marechal, o padre e
0 cardea 1, o amanuense e o primeiro-ministro.

Retrato de um País Cristão

_ °  Brasil, país cristão, tem terra de sabra mas 

fCbra- terra Para milhões de campon:ses. O 
Brasil, país cristão, tem riquezas inesgotáveis mas 
a content's de milhares de operários sem trabalho.

rasil, país cristão tem nababo vivendo 3a renda 
e c_m d» duzentos, de quinhentos, de mill casas, 

enquanto mi.hões de brasileiros são entitlhadcs em 
casebi es miseráveis como porcos. O Brasil, pais

n nn n « ’«Ah™ m ^S?aU Percebendo lucro até de
1 ,  ^  que *e multiplica com a ra- p-dcí! flos bacilos d& n<>c|a » __ « , ..
‘ pe' Ci e conjo êsses bacilos as-

.f, .’. - r, »  08 que íaz?m o milsgre dessa 
malt-plicaçuo. O Brasil, país crUtéo, ostenta o triste

privilégio de ter o mais alto índice de mortalidade 
infantil na América Latina, apesar da industrializa
ção e do desenvolvimentisnu» táo decantados durante 
o Govêrno mais entreguista da história da Repú
blica. O Brasil, pais cristão, é subdesenvolvido, sub
alimentado, submetido, subtudo, porque a nossa 
Pátria é, sobretudo, o Pais do sub.

Tudo aqui finda em pilhéria, em mistificação, 
em ladroeira, em safadeza. A reforma agrária, agora, 
está na moda R' o prato do dia. A questão palpi
tante para êste ano eleitoral. Corre, então, o jovem
Ministro da Agricultura, senhor de muitas léguas 
de terra numa região onde o camponês é o mais 
miserável de todos, e exiba o seu projeto de reforma 
agrária, trombeteado pelos quatro cantos do País, 
como a pedra de salvação do regime. Quando se vai 
ver o projeto, chega-se à evidência de que um Mi? 
nistro do tempo do Império apresentaria um menos 
tím:t*o com o apoio até dos escravocratas. O en
sino de que cuida com tanto carinho a Indústria 
rendosa dos colégios particulares, é tema de deba
tes, enquanto cresce o número de analfabetos e di
minui a possibilidade de jovem, filho de operário e 
da classe média cursar escola ou sonhar com a 
universidade. O salário, que a inflação devora, não 
dá mais para o pão que já  não é nosso, mas é vosso. 
Isto é, do truste do trigo. A liberdade neste Pais 
cristão eons'sti em não se tocar no* privilégios da 
casta donimi nte. A di/nidade da pes.-oa humana, 
neste País cristão, se niede pela conta do banco, as 
léguas de terra, as c?b?çss de gado. as chaminés de 
fábrica, os altes cargos e as genuf! xõ’s diante de 
Mister Kennedy.

Pseudo- Den»f*cr«ç:a

Eu te confesso, meu irmão, c^mpânh-iro e com
patriota. que rezaria e comigo milhõos e milhões 
d? bras'ieiros. um padre-nosso peio repouso eterno 
dessa democracia que engorda o tubarão e mata o 
povo de fome, perdoa o impôsto ao latifúndio e nega 
terra ao camponês permite que uma emprêsa tenha 
lucro até de 9.000%, mas manda apontar o cano da 
metralhadora contra o peito do operário que en ra 
em greve por aumento de salário, dá ao capttal es
trangeiro ampla liberdade de monopolizar as rique
zas do País e ainda facilita a sua fuga para fora. 
fábrica marechais, brigadeiros e almirantes mas 
nega estabilidade ao sargento e voto ao sold .do e 
ao marinheiro Só faz cumprir a lei, se esta bene
ficia o poderoso, isto é. a família cristã, tanto as
sim que a previdência social é uma chantagem, a 
síndicalização rural ainda não existe, o ladrão da 
economia popular não vai para a cadeia e não se 
aplica em favor do cempcnês um único disnesitivo 
da legislação trabalhista Até o direito de o Pert’do 
comuni ta registrar candidstos eni sua própria le
genda. cemo ocorre na It ílla  católica dêsse Amável 
e simpático camponês que t  o Pepa João X X III .  ê 
negado sem n°da que justifique desde que êss? 
Partido existe de f".to tem imprensa, parte ira da 
vida ro’itica do Pa's e f^z alinnça c m rut 0* 
P" rf.das

Invfi'iHode do Pnrüoirento

Eu te pergunto, agora, companheiro e c mpa- 
trlota: quanto ganha um deputRdo? Tu já nrm sa
bes. Ninguém sabe E’ que o pod'r leg’slativo acom
panha de perto o aumento do custo de vida A in
flação n?.o lhe vexa, desde que para aumentar os 
prórries subsídios o deputado rão pr-cisa fezer 
greve como ocorre com o operário. Posso te garan
tir uma co'sa: não tardará muito a perceber m :o 
milhão. Para que? Para nada. Sim. Para nada O
1-arlnmento tema mate gelado, café pequeno, conta 
anedeta picante, faz emendes ao orçetBTnto, d s- 
cute o regimento interno, e com'n Issa cansa muito, 
entra, de quando em vez, em recet: o Êsse é o Par
lamento que temos. O próx mo s 'iá  pior NJo pa- 
derào salvá-lo, nem Brizola. nem S rg 'o  es.
nem Barbosa Lima Pefcrirho n ’m Au'ê"o V ’ a 
nem C '.-’o Brent. re"i N " i  ? '  -’ ■< n ' i C " J ' -  

nor Freitas, nem Almino Afonso, nem Jasé J jff .ly .

nem Andrade Lima Filho, nem Tempcraní Pereira 
e uma dúzia mais de patriotas que para lá volta 
rem. E’ que Isses poucos serão esmagados pelo com
pressor do latifúndio, da banqueirada, da família 
cristã que forma a oligarquia dominada paio impe- 
lismo americano, a Aliança para o Progresso, os Ali
mentos para a Pa*, o Mercado Comum, O E  A. e 
outros yoniuios contra o povo e contra a Pátria.

Nà*o achas tu, companheiro e compatriota, tu 
que te fõste no "pau de arara” ger candango da 
fome em Brasília, tu que fuças o lixo na Guana
bara em busca de um resto de comida que sobra da 
mesa da família "cristã”, tu que devoras o próprio 
estômago nos canaviais do Nordeste, tu que apertas 
o cinto de operário em plena capital de São P ulo. 
tu que és perseguido como um cão danado porque 
queres a terra para trabalhar, tu que não tens 
emprêgo, nem teto, nem escola, nem hospital, nem 
paz, não achas tu que uma democracia que só mos
tra n rc^ra face nfio pode n<>m deve permanecer tri
pudiando sôbre todo um povo ?

A Questão Eleitoral

Por tudo isso tenho coinígo um drama de cons- 
ciênc‘a. E’ quando me pergunto a mim mesmo: • 
eleição resolve os problemas da povo ou, apenas,
da família cristã? Sendo ru um homem de esquerda 
socialista convicto, que procura dar todo o seu 
tempo, sua experiência e seu entusiasmo à causa do« 
humildes, certo de que não hiverá paz, nem justiça 
nem dignidade, enquanto um homem explorar outro 
e iwn país mais farte saquear o meis fraco, confesso
o meu desencanto pela democracia representativa, 
como se pratica no Brasil. Não creio que a redenção 
de minha pátria venha das urnas. Nem das elites. 
Nem da família cristã. E!a virá, sim e nisso creio 
frmemrnte. das massas angustiadas, do campone.i 
sem terra do operário sem trebalho, dà estudante 
sem universidade, do doente sem hosp.tal, da In
fância sem futuro, da velhice sem passado, do anal
fabeto, do soldado e do marinheiro s tn voto. do 
pedr- sem fortuna do pastor qu" não toma a bên
ção ao Tio Sam, do íntelectua’ que n To alu~a a 
r 'n a  n m v^nde a consciência do sarg nto sem 
ettabirdade, do oficial que se nega a se. vir de "ca
pitão do mato” do artesão, do bodegueiro. da don» 
d? casa. de cada um que tenha coração para sentir 
e bõ~a n-.ra csntrr o hino de independência: "Ou 
ficar a Pátria livre ou morrer pelo Brasil”. Livre do 
W fú ::d ’o. Livre do tubrrão. Livre do lucro de 
9.000%. Livre da mortalidade infatítil que, entre 
nós, é genocídio. L'vre do analfabetismo. Livre do 
feudalismo. Livre da fome secular. Livrs da indús
tria dã sèca. Livre do senador e do deputado que 
atraiçoam o mandato. Livre da femllia cristã que 
já  explorava o Cristo antes de vir Êlè ao mundo, na 
íábrica no ce.mno, no tenmlo em casa, de dia e de 
noite, porque Cristo é o Povo.

Não pesso, não devo, não quero pe.rticipar desta 
farsa. A não ser para denunciá-la. E’ a consciência 
que me diz. E’ o patriotismo que ex g?. E' o amor 
aos humildes que me pede. Que tu participes da 
eleição já que o povo ainda não rcuna fôrça sufi
ciente para acabar com essa farsa. O essencial ê 
que não alimentes mais a ilusão de que o teu pro
blema será resolvido na bôea das urnas, enquanto 
a democracia representativa fôr Isso que aí está. 
Por isso eu te convido, meu irmão, meu çompanhelio, 
meu compatriota, dsqul dêste Mffrro, desta VMa 
Rica de Óuro Prêfo. em memória de Felipe dos San
tos, de Tiraclentes e de todos que trilharam pelo 
ipesrro caminho, do Baleio do Maranhão, a Padre 
Ivo de Pernambuco, do Dragão do Mar do Ceara, 
ao Zumbi de Alagoas, de Maria Quitéria da Bahia, 
a Anita Garibaldi de Santa Catarinà, de Libero Ba- 
daró de São Paulo, a Çanabarro do Rio Grande do 
Sul. d ’ Henrique Dias, de Frei Migu«linho, ds 
Nunes Machado, de Baib.llho, de Flotiano, de Si
queira Campos, de João Pedro Teixeira, de todo» 
p"? v lv re n  oela Pátria e souberam morrer por ela. 
eu te convido para Juntos edificarmos uma norm,

(Conclui ua 11)



AS ESQUERDAS E AS ELEIÇÕES
1 — Para a E«quer:ia Revoluro- 

cicflárla não se traia de transfor
mar o r.gm e atravc* do processo 
eu ‘toral. Fazendo a c'-itlca globa] do 
s stema, os soDlallstas revcluctoná- 
rio vêem as clclçóes conto um mo
mento da nr,billzBçSo pc-pular no 
ram nho da subvfrsão das tstru uras 
e tomada do poder prlos trabalha- 
df-rrj.

K preciso, pois, An es de defnlr- 
woí a posiçào eleitoral da Esquerda, 
definirmos a estratégica política g:>ral. 
Pois aquela decorre desta.

2 — 0  csp.tíl .smo bras leiro pas- 
ía  por uma grave crise. O grande de
senvolvimento industrial do pais, res- 
ligados às custas de galopant.' inflaçào 
e »arestia e penetração do capi'al im
perialista tornou'mals aguda a situa- 
çSo sgràr a do Brasil e a miséria das 
wc.ssos camp-entías- De um lado a 
grande proáuçào de máquinas e ar
tigo». de consumo; de outro, a incapa
cidade relativa de consumo. O Bra
sil produz, assim, r quezas e piodu* 
também uma população miserável 
fem possibilidade de aproveitá-las. 
Dhi os desníveis r?g ora s. a super
produção, a impossibilidade de conti- 
j.vriade no desenvolvimento indus

trial-
Por isso as classes dominantes lr.- 

stflinn na necessidade das “ reformai 
de tase". Trata-se de reaparelhar o 
ri-yime para evitar atritos sociais e 
permitir a expansão dat íõrças pro
dutivas.

A instabilidade atual do poder po-
311 ICO no B1715TV rt-u '1 1r xh> fato ri«. a 
b . .pufcsift nfco encon rur um esquema 
de soluções que garantam a eontinui- 
dacn. de seu regime de denomlnaçfco 
social. Existe um vácuo en're o povo 
e seu* "representantes” . Mais que 
nur.ca o povo pode perceber o poder 
político como algo desligado dêle, ex- 
traiiho a. He e sem possibilidade de 
moiver-lhe os probleinas. As classes 
déminantes nôo conseguem promover 
ïs  “reformas de base".

3 — Geralmente as eleições têm 
íeiv-do para que as classes dominan
tes recaptem a confiança das massas

SOLIDARIEDA A 

BAYARD BOITEAUX

POLÍTICA OPERARIA manifes

ta aqui a sua solidariedade ao pro

fessor Bayard Boitenx, da Federa

ção do Sindicato dos Professores, 

qoe arbitràriamente foi demitido 

das funções de professor do Ins- 

tltnto de Educação, a mando do 

governador Lacerda. Trata-se de 

mal* nm caso de perseguição polí

tica contra a qnal a Esquerda da 

Guanabara tem de aprender a 

reagis.

n’ravcs de um de seus cantiláatos- 
P r isso temos vjsto Ultimam:nte as 
jn. wt variadas combinações políticas, 
alianças (CP com Jango, com Lactr- 
tia com “ tutti quanti"). Ê um esfór- 
ço herculso para que se encontre uma 
s t ca “deniro dos quadros constitu- 
(iotia s vigen es”. Isto é: drntro dos 
quadros cans‘ituc.onais do r^ im e  d? 
ext leração capitalista.

O grosso da burguesia ainda nào 
esr clhea-entve as várias opções que se 
ih; oferecem,

Jango se lança ao esquema de re- 
forçar.iento do centro burguês, com 
*p^ie militar e com uma ideolog a de 
"soluções técncas" is?ntas d e"extre- 
m.Mnos”.

Lacerda ripresenta a pa‘ s.bilidaue 
de aoluçfio fascista. Caso a solução 

til'.' rista fracasse, a burguesia apela
r a  para uma di adura militar que su
focaria a vançurda operária para im 
por medidas de caráter reacionário.

E finalmente Jânio é a possibili
dade da burguesia resolvei seus pro
blemas com apoio popular. E ela só 
não se entrega ainda à "soluçáo re- 
tôrno" porque teme a imprevisibilida- 
de déste e a hipétese de JQ  desen
cadear um processo revolucionário 
que c supere e se encaminhe para so
luções sociaVstas.

Entre essas e outras opções vad
iam o» vários setores do capitalismo 
’jraMieiro. E na$ eleições em São Pau- 

10 sr refletirão essas vapilaçõcs t  a 
ouics desesperada de uma soluçáo 
rnlvr.ctora y>r. iu  o  oitao porttlco  do
pm-

4 — Cumpre, agora, saber se as Es- 
queraas irfco escolher entre a* pers
pectivas burguesas, indicando uma 
«eiai como "mal menor"; se irfco ela- 
boiai outra soluç&o dentro dos qua- 
dm t vigentes mas que favoreça mais 
rs socialistas; ou se irfio se apresentar 
com uma política operária clara e ra
dical.

Vemos que a crise decorre de que 
a maneira de como é feito o desen- 
vc.vimento impede que os seus pro- 
cutores consumam no mesmo grau 
citscente dêsse desenvolvimento- De- 
coire, ainda, da estrutura agrária de 
baixa produtividade e responsável 
pt io baixo nlvel de consumo dos cam
poneses explorados. Decorre, enfim, 
da inadequação dos atuais estrutu
ras à necessidade de expansfco das 
fórças produtivas. Esta é, pois. uma 
crise que reflete uma das contradi
ções básicas do capitalismo. E, pois, 
uma crise que permite apontarmos 
ciai* e concretamente com uma pers
pectiva anticapitalista e revolucioná

ria-

O ploretariado só optará por uma 
perspectiva socialista s^ essa perspec
tiva descer das nuvens e das cabeças 
doj pretensos socialistas, e sc trans- 
f oi mar em realidade concreta, aqui e 
agira. Se a Esquerda náo aparecer 
claramente como Esquerda, se nfco 
procurar mostrar radicalmente qual é

a colução op;rárla para o Brasil, se 
Insiste cm guardar suas posições his- 
tcr.camente elaboradas para adotar 
sü*.:,fies de compromisso, sc preferir 
se abster, w  esconier. esperar, o po
vo ttrá que escolher entra as possi- 
bil dades apresentadas por aquéles que 
se lançaram corajosamente em busca 
do seu apoio. E' hora de esperarmos?

Não- Talvez fõsse se á  situação no 
paio fõsse calma e o desenvolvimento 
capitalista estivesse se processario 
Som conflitos, etc. Abster-se açora e 
faltar à função histórica da vanguar
da E se essa vanguarda falhar, ou o 
proletariado elabora outra vanguarda 
fjtênticamente revolucionária, ou po- 
tú -s< percer o momento prec so e rc- 
tarlpr o processo revolucionário no 
pttís

5 — Se julgai-mos, poriauto, que 
nijiss função é a de elaboração e di- 
fu-ác dc uiri programa operário para 
o Erasil, d ; mobilização popular pa
ra a transformaçío radical das es- 
trjiuras, as eleições deveráo se su
bordinar a essas larefas.

Nào devi remos, pois, escolher en
tre os candidatos burguéses aquèle 
q.ie íaça mais concessões ao movimen
to operário. Nào deveremos inven
tar um ótimo governador mais es
querdista que os que já  apareceram. 
D iicita e Esquerda não se diferen
ciam por grau mas por qualidade.

O que dislingu.rá uma política 
o;» i ária de uma política burguésa nfco
stráo u  ideias “maús avançadas" do* 
poruxlore« «laqueia. O que distingui
rá i,ma política operária de uma po
lítica burguésa srrá a maneira mes
ma dc utilizar as eleições.

Nfco diremos ao povo o que faremoe 
"se fòrmoh eleitos". Diremos o que t  
preciso que o próprio povo faça. Vc- 
rKnif» a* eleições como um momento 
na organixaçfco das massas que se 
prepaiam para transformar o regime 
e d rigir seus próprios destinos.

Por isso é mais do que nunca ne- 
cersário distinguirmo-nos das posições 
buiguésas- £  preciso mostrar clara
mente um programa socialista e mo
bilizar o povô transcendendo o episó
dio eleitoral.

C — Mas uma posição revolucio
nária nào é uma fórmula feita que 
se tira do colête ou de textos sagra
dos. A experiência passada e as solu
ções elaboradas pelos líderes revolu
cionários no passado não nos dão tfl-
d.\s as respostas para os problemas 
atuais • lim a posição revolucionária é 
aquela que a partir do nivel presente 
de organlíoção e consciência das mas
sas, possibilita nm grande avanço no 
caminho socialista.

Duas posições procuram se apre
sentar em nossas fileiras como revo
lucionárias. Cabe-nos examiná-las.

A primeira delas apóia a movlmen- 
taçãc- que se faz com vistas ao lança
mento de um candidaao de esquerda 
ao govêmo do Estado em posiç&o às 
candidaturas burguesa*. Isso seria

um grande passo sob pontos de vis
ta: poss bil.taria uma uníào das es
querdas em São Paulo (PSB, PC 
3Jrasijei.-o.JPC do Brasil. Independen- 
tas. Política Operária, IV, católicos de 
esquerda, et» > e apresen'aria uma 

íoutr» opção ao povo, opondo-se a JB, 
Jánio, Auro. etc. A luta em tôrno de 
um candidato de esquerda permiti
ria um amplo debate, uma grande 
mobilização e propaganda socialista.

A segunda, partindo da impossibi
lidade de reformar eleitoralmente o 
Estaao burguês conclui que a única 
p if.çáo marxista é a do voto em 
branco- Não se deveria alimentar 
quaiquer esperança nas eleições Nos
sa função seria drsmascarar a farsa 
eleitoral, e êsss d?smr.sraramento só 
ssria viável se ficássvmos à  margem 
da disputa eleitoral.

Somos pela pr.ir.eira posição As 
palavras de ordem “revolucionárias”, 
Intransigentes, etc, que “nfco admitem 
concessões” que nfco levam em conta 
as situações concretas em que no« en- 
contramos e que se contentam cm re
petir as fórmulas puras do marxismo 
enlatado e acabado, nfco atingem o po
vo e tém a mesma e/icfccia que as pre- 
gt^-ôes anarquistas ou moralistas. Nfco 
podemos partir da necessidade do ro
to em branco e da queda das insti
tuições demccràUco-burguê»a8, mas 
*e chegar 14, acompanhado do prole
tariado te nfco por um símple» j>ro- 
cff&o mental) quando êste esgotar a.* 
últimas vias n&o-instirociopa*  qu* 
restam Se o povo nfco participa**« 
das eleições seria melhor; ma* parti
cipa; se nós quisermo« ser militantes 
marxistas com um mínimo de serieda
de precisamos partir da realidade pa
ra saber como mudá-la, e nfco ideali
zar n que deveria ser. Nó» consegut- 
remofr fazer com que o povo nfco par
ticipe do proceseo eleitoral quando 
oferecermos outra opçfco, pois nfio *e 
podt dar uma palavra do ordem pu
ramente negativa desaoçínpanhada de 
uma positiva Do que faremoe acorn- 
parhar — voto em branco — a nfco 
ser de palavras, hoje abstratas, sõ- 
bre a tomada de poder? (Embora den
tro de pouco tempo, a situação possa 
evoluir, graças mesmo a processos 
desencadeados pelo candidato de es
querda, de modo a tomar essa posição 
abstrata em concreta).

Fundamentalmente; nfco adota
mos qualquer posição concreta aprio- 
rislicamente- Nem com relação ao vo
to em branco. Se a luta por um can
didato de esquerda fracassar, se êsse 
candidato se desvirtuar, etc-, só nos 
restará a possibilidade do voto em 
branco. Mas entfco, nossa posição de
correrá de um processo concreto que 
nót vivemos ao lado de outros que vi
veram a mesma experiência e portan
to poderào aceitar nossa perpsectiva. 
Antes disso, estaremos tentando im 
por um dogma incompreensível e mor
to. Estaremos nos abstendo.

(Teses adotadas pela seção da 

"PotfMca ©jM.rfcria” de Sfco Paulo).

Julião Denuncia
(Conclusão da página 10)

•ociedade que seja como a luz da madrugada, ccmo 
o canto do pássaro, como a árvore que dá fruío, 

un> roeto de mãe, e não mais, nunca mais, 

v PU1Cro calnt*°. um covil de ladrões, uma moo 
*to a* um leilão de fscrnvcs, um banquete

Por Isso e para Isso aqui me encontro, cercado 
de amigos e companheiros devotados, neste 21 de 
abril, data do nosso Proto-Mártir da Liberdade, as
sinando esta carta, que te mando na esperança de 
que ela acenda em tua alma a chama que iluminava 
a de Tlradentes quando, serenamente, subiu as es
cadas do patíbulo, para morrer pela Pátria.

Morro da Queimada, Vila Rica do Ouro Prêto, 
21 de abril de »962.

F R A N C IS C O  J U L IÃ O
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FAVELADOS DE D. HORIZONTE 
INICIAM A LUTA ORGANIZADA

BELO HORIZONTE — (Do Correspondente) — 
Durante o ano d« 1961, em Belo Horizonte, 4.000 fave
lados saíram às ruas, algumas vêzes, para lutar con
tra a demolição dos seus barracos. Uma foderação 
com proximadamente 5.000 filiados, congregando 32 
uniões de defesa coletiva (UDC), é hoje uma das mais 
fortes e atuantes organizações de massa na Capital 
mineira. O  objetivo desta reportagem é mostrar como 
foi possível a organização do movimento do3 favela
dos, os seus problemas e as suas perspectivas de luta.

seu barraco", com a “boa co
laboração" dos eompaiihe*- 
rcs. Barraco miserável — de 
um ou dois cômodos, mui o 
raro« Oa de três — onde te 
acotovela tòda sua família. E 
mais barracos vão surgindo, 
perque não para o fluxo de 
camponeses em direção ãs ci
dades-

A FORMAÇÃO DAS 
FAVELAS

Oeralnveato quando se fala 
em favelado, logo associamos 
a idéia do “mau elemento" 
do “marginal", imagem que 
não corresponde à verdade. 
Peto menos era Belo Horizon
te. não é êste o caso. Os fave
lados em Belo Horizonte, na 
sua maioria, são operários que 
v ' m dos campos. Impelido* 
pela miséria alí reinante. 
C '.usados da exploração do 
latifúndio. seduzidos peta 
nvragem dos “salários”, emi- 
grem para as cidades, para 
f í  constituírem o chamado 
‘vxército de reserva da mão- 
-ír-obra”, contribuindo para 
o abaixamento do salário dos 
trabalhadores urbanos. Como 
trabalhadores não especiali- 
?idDs, só encontram oportuni
dades de trabalho na cons
trução civil, como serventes, 
quando muito pedreiros. E 
como o seu número é elevado 
e não pára de crescer dia 
após dia. na mesma medida 
em que novas levas saem dos 
campos, o que ganham é o 
estritamente necessário para 
alimentar as suas famílias- 
Essa a s tiiação da imensa 
maioria 'Há exceções, de mo
radores em favelas e que são 
operários qualificados: o mar- 
eineiro. o carpinteiro, o bom
beiro. o eletricista e até me», 
mo o metalúrgico-

Com o salário baixo, o qu* 
pode fazer é escolhei, nM 
cercanias da “cidade’, um pe
daço de terra em twrenou va
go« c aí. durant* a noite no» 
dias da semana, ou nos sába
dos e domingos, “plantar •

P R E Ç O

CR$ 15,00

Em tôrno dos barracos, as
plantações — “as hortinhas” 
e de barraco em barraco a 
favela vai-se formando. Nas 
épocas de eleições, lá .apare
cem os “políticos". Então é 
uma rua que se abre. uma 
Instalação de luz que se faz. 
Quando a favela cresce e Já 
tem muita gente para pagar 
o lotação, é a linha de ôni
bus que até aí se estende.

A LUTA PELA POSSE 
DO TERRENO

Justamente, neste momen
to, depois qu« o terreno at 
valorizou com o trabalho dos 
favelados, é que começam a 
aparecer oe “donos do terre
no". O favelado não quer 
perder o seu barraco, cons
truído exclusivamente com 
aeu trabalho. E mesmo *e 
quisesse, para onde it de
pois?

Está iniciada a luta pela 
posse do terreno. No princi
pio, pequenas ameaças: Inti
midações peseoais- Depod*. 
passa paia o delegado de po
licia. Para os fisciaís da pre
feitura. Em poucos casoe vai 
parar na “justiça", E isso ae 
dá porque, via de regra, não 
a* trata de “dono de terre- 
não ooisíssima nenhuma, t  
grllagem mesmo, porque ago
ra vale a pena mexer com * 
favelado. ‘ Terreno tá difícil
•  lote tá muito caro”.

APARECEM AS UDC
Em tôrno da luta pela se- 

«urança do« barracos contra

os "grUeiros” do asfalto é que 
se iniciou a organização dos 
favelados-

Foi, exatamente, em 1948 
que surgiu a prlinelra União 
de Defesa Coletiva (UDC) na 
Vila doa Marmiteiros, hoje 
São Vicente. Luta séria, com 
prisões, espancamentos, der
rubada de barracos. Mas tam- 
bt'm a primeira vitória dos 
favelados.

A ODC é uma organização 
de caráter civil, que congre
ga os moradoroí da fa/fU- 
Vive das pequenas contribui
ções dos seus assoclaoo* e 
minguadas ajudas A impor
tância fundamental es(á na 
organ zflç&o de bairro.'isto ê 
vale muito mais como uma 
primeira experiência organt- 
eatíva que encontra um ope
rário de nula poUtizaçâo e 
com um problema imediato — 
a da segurança do seu barra
co. Com o desenvolvimento 
da UDC e pequenas benefícios 
pod.m ser conquistados: as
sistência médica, melhoria 
nas condições de moradU,
qtc.

Da Vila dos Marmiteiros, a 
experiência das UDC passou 
para outras favelas. Hoje sfio 
32 favelas que estão organi
zadas e que se unem cm tôr
no da Federação dos Traba
lhadores Favelados de Beto 
Horizonte. Além das gran
des concentrações realizadas 
no ano passado, com o cotn- 
parecimento de 3 mil a 4 mil 
favelados, e as assembléias 
mensais ordinárias a que ge
ralmente comparecem 400 a 
600 favelados, existem as reu
niões de cada União de Defa- 
sa Coletiva, realizada dentro 
de cada favela. Atualmente, a 
Federação está editando um 
pequeno jornal - “O Barraco’
— está à frente da campanha 
de salário-família e quase to
do« o« favelados já  sabem o 
que ê “REFORMA URBA
NA”.

EXPERIÊNCIA
SINGULAR

Segundo esUmos informa
do», a experiência organiza- 
tória do« favelados de Bolo 
Horizonte è a única no Bra
sil. Se pensarmos que qual-* 
quer movimento de favelado* 
tem obstáculos muito gran
des para vencer, a oomeçaí 
pelo preconceito contra o fa
velado (“mau elemento",

os favelados da capital m i
neira estão bem avançados. 
A Federação dos Trabalhado
res Favelados, por isso mes
mo, tem conquistado gran
des vitórias- O preconceito 
contra o favelado está ten
dendo ao desaparecimento 
na opinião pública- Existem, 
mesmo, leis municipais, como 
a da criação do Departamen
to de Bairros Populares, que 
reconhecem o dlreit# do fa
velado de ocupar o .terreno 
em que mora. seja da Prefei
tura ou de particulares.

REFORMA URBANA

O importante na experiên
cia das organizações dos fa-
Vrl?(fos em Belo Horizonte

que vem fazendo, mas na ca
pacidade de avanços que ns- 
t* demonstrando Desta lui-a 
Imediata — contra os desfo. 
velamentos (Isto é, destrui
ção sumária da favela, com 
despejo dog moradores) — os 
favelado* Já passaram a co
locar o problema da R-'.f»r- 
ma Urbana- Numa cidade de 
grandes companh as Imobi
liárias, de extensa concentra
ção da propriedade imobiliá
ria (uma só pessoa é proprie- 
aária de 27 mil casas e de 
40 mil lotes», oe favelados 
constituem a fôrça principal 
dêste movimento. E na me
dida em que avança a sua 
consciência de clapíe, novos 
objetivo« de lu*a vão apare, 
cfnrlo-

p o lít ic a
OPERARIA
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A FAVELA 00 VERGUEIRO EM SÃO PAULO
Oitenta e seis barracos- ha* 

bitados até por três famílias 
cada uai estão ameaçados d* 
despéj > na favela do Veiguei- 
ro. A'egando do que necessi
tam do terreno para loteà'lo. a 
milionária família Ktabin rece
beu ordem da Justiça para efe
tuar o despejo de perto de 10 
mil pessoa*, à giande maioria 
das quais não resta outra al
ternativa que não a da mon* 
dicâncta.

A favela do Vergueiro é a 
maior ia vela de São Paulo, 
ocupando uma extensa átea en' 
tre o» bairros de Vila Maria m  
e Alto do Ipiranga. Há pessoas 
que nela habitam há trinla anos» 
possibilitando~nos assim cal
cular a antiguidade de sua »sis* 
tència, Porém a família Ktabin- 
que detém legalmente • a pro
priedade' solicitou à Justiça e 
despejo das famílias que lá ha
bitam- sob a alegação df qu» 
necessitam lotear o terreno. E 
r talmen'e. sob a proteção da P°* 
lícia. chegou a ser iniciado^ « 
ckspejo. sendo denubados eé<' 
ea de de* barracos.

A asslstènria a essas famí
lias, íot cridadosam n*e p’ane-

Jada pelo Movimn'o Universi
tário de D, si ivelamento (MSD) 
qu,» recebed verba do Govêrno 
do Es'ado. Para as famílias t|ue 
pudessem di; pôr de uma certa 
quantia mensal- e possuíssem 
já o terreno- o MtJD dispunha" 
s< a auxiliar a construção d« 
uma cbsa. Porém- segundo in
formações que ob.'vemos dos 
próprios vix.rhos dos despoja
dos» pelo menos cs moradores, 
de quatro das de* barracos der
rubados. estão na rua.

Enquanto Uso. a família Kla- 
bin oferece cinco mil cruxeiros 
c condução gratuita para a mu' 
dança, aos que desojar<»ro de
socupar o local. Como o de- 
uejo de desocupar o local, cin* 
00 mil crusetros, e condução 
g atuNa- não sfio o Suficiente 
para a solução do problema- a 
reação nfio s* fai esperar. Os 
»avolados te vão mostrando ca
da vex mais entusiasmados com 
a formação de uma associação
d.rlglda por éle* próprios, que 
avente soluções próprias paia 
ieus problemas? e sejam pos
tas em prática por êlet mes-
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O recuo do Govêrno no que diz respeito ao decreto de desapro

priação das terras que marginam rodovias federai^, troncos ferroviá- 
r.'os e açudes, que a SUPRA preparara, não chegou a surpreender. Nin

guém ignorava que as intenções do Sr. João Goulart, ao levantar o 
problema, eram eminentemente políticas. Na realidade, o Sr. Goulart 

não está interessado, na reforma agrária. Nem nela, nem em qual 

quer outra. Se estivesse, não teria formado o que chamou de seu “mi 
nistério das reformas” apoiando se no PSD — partido cujos compromis

sos com os latifundiários e com tôda a estrutura arcaica do país são 
notórios. Se estivesse, não mandaria que o decreto da SUPRA passasse 

a ser objeto de intermináveis discussões dêste órgão com o banqueiro 

Magalhães Pinto, "com os latifundiários do PSD e com seus prepostos 

— os secretários de Agricultura dos Estados.

Contudo, o problema que o Govêrno levantou, ao anunciar sua 

intenção de desapropriar essas áreas, não pode ser abandonado. O 

Sr. João Goulart pode recuar, conforme lhe ditarem as conveniências 
de seus objetivos pessoais. As fôrças realmente interessadas na trans

formação da sociedade brasileira continuarão avançando. A tarefa que 

se impõe, agora, é a de denunciar a incapacidade do Govêrno para 

resolver o problema agrário, bem como seu propósito de utilizar a misé

ria dò campo como instrumento para seus planos golpistas. Mas é 

também a de utilizar de maneira revolucionária a sua jogada política, 

concitando os camponenses a levar à prática o decreto de desapropria
ção.

(Pág. 2)

O Sr. João Goulart foi o 
grande derrotado nas elei
ções da CNTI, juntamente 
com o Sr. Crockat de Sá, já 
demitido do cargo de Asses
sor Sindical da Presidência. 
O sr. Goulart procura agora 
novas têrmos de entendi
mento com as lideranças 
sindicais. Mas esta tentati
va está fadada ao fracasso. 
(Leia na pág. 7 e o editorial 

da pág. 4).

Os estudantes da Faculda
de Nacional de Filosofia itv 
fllngiram dura lição ao Sr.. 
Carlos Lacerda. A provoca
ção que êste preparara, ma
nobrando meia dúzia de alu
nos da FNFi, frustrou-se to
talmente . Os estudantes 
barraram a entrada do pro 
vocador, deixando-o a, ver 
Magyrus... (Leia na pág. 2).

NESTE NÚMERO:

O
movimento 
grevista 
em 1963

Pág. 8

AMEAÇA DE 
!EDE

Obrigaram o govêrno
a deixá-los trabalhar

Pág. 7

Povo defenderá 
Cuba nas ruas

DIRIGENTE SINDICAL PEDE GOVERNO DOS 
TRABALHADORES

Julga o líder operário Silvestre Bozzo, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Papelão de São Paulo, que 
um nôvo Gabinete Ministerial não seria capaz de resolver o problema 
aa carestia de vida, e ném mesmo de promover as reformas de base. 
Sòmente um govêrno dos trabalhadores — salientou — é que poderia 
cumprir essas tarefas.

Em entrevista que concedeu a POLÍTICA OPERARIA, o Sr. Sil
vestre Bozzo disse ainda que a Previdência Social deve ser adminis
trada exclusivamente por operários, sem a interferência do govêrno 
ou dos patrões. É favorável à adoção da escala móvel de salários, desde 
que, na comissão que apurar a alta do custo de vida, os trabalhadores 
tenham um número de votos igual ao que tiverem o govêrno e os 
patrões somados. (Pág. 7)

BRASÍLIA — Greve às 
avessas reallzarám operários 
da cidade-satélite de Sobra 
dinho: centenas de desem
pregados invadiram e ocupa
ram obras paralisadas da 
Novacap e puseram-se a tra
balhar, para desespero das 
autoridades, que preferiam 
vê-los na rua, a pagar a ca
da um dêles 21 mil cruzeiros 
por mês.

O movimento foi tão bem 
organizado que só pôde levar 
à vitória. Entretanto, o pro
blema está longe de ter sido 
resolvido, pois vários outros 
milhares de operários conti
nuam sem emprêgo na re
gião do Distrito Federal.

Pág. 3

Sargentos 
e luta 
de classes

Pág. 3

Mulheres veneiuelenas desfilam amordaçadas pe- 
\tc ruas de Caracas, em sinal de mudo protesto 
contra a falsa democracia que esmaga o seu pats. 
Sob a bandeira da Frente de Libertação Nacional, 
o povo veneiuelano luta nas ruas e nos campos 
para sacudir o jugo norte-americ«io Seu exemplo 
se alastra por tôda a América Latina e ganha a C o 
lômbia, o Peru, a Guatemala. Agora é o povo do

Panamá que exige do imperialismo o direito de hastear 

em seu território a sua própria bandeira. A  única res

posta que lhes dá Washington é cssacar novas calúnias 
e injúrias contra a heróica ilha de Cuba. M as os tra

balhadores e estudantes latino-americanos já se unem 

em Solidariedade ao povo panamenho e exigem das tro
pas norte-americanas que se retirem do Canal.

/
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0 QUE 0 GOVÊRNO NÃO FEZ
1. PORQUE O DECRETO INTERESSA A REFORMA AGRARIA

O decreto elaborado pela SUPRA previa a desapropriação de 
10 km para o interior de tódas as terras situadas à margem das 
rodovias federais, dos troncos ferroviários e dos açudes. Para 
se ter uma idéia da extensão da área a ser desapropriada, basta 
considerar que a* rêde rodoviária do Brasil, segundo dados do 
IBGB e do DNER, tem cérca de 30 m il km de extensão. A desa
propriação das terras situadas à margem das rodovias federais 
incidiria, portanto, sôbre uma área de 600 m il km2 ou 60 milhões 
de hectares. Note-se que não estamos considerando ai os troncos 
ferroviários nem os açudes (êstes irrigando as melhores terras do 
Nordeste), o que elevaria sensivelmente a área calculada para 
desapropriação.

RIO — A solidariedade do povo 

brasileiro a Cuba, mais uma vez 

ameaçada pelo imperialismo nor- 

te americano, através de um dos 

seus instrumentos mais servis — 

o Presidente Rômulo Bitencourt, 

da Venezuela —, foi manifestada, 

sexta-feira última, em ato públi

co realizado na ABI, de maneira 

a não deixar dúvidas de que a sua 

revolução também nos pertence e 
por nós será sempre defendida.

MANOBRA IANQUE

A acusação provocadora do Go

vêrno venezuelano (fornecimento 

de armas aos revolucionários da 

FALN) foi repelida nas legendas 

dos cartazes conduzidos por traba

RIO — Depois de realizada a 
formatura solene, no dia 21 de 
dezembro, teve o D.A. da FNFi 
conhecimento de que 12 dos 21 
alunos do 49 ano de Jornalismo 
tinham resolvido fazer sua for
matura àparte. com outros ho
menageados; não era diiícil 
imaginar de onde vinha o golpe. 
Com efeito, não só eram esco
lhidos, como Patrono e Paranin
fo“ dois professores como Ere- 
mildo Viana (retirado há pouco 
da Direção, por total incompati
bilidade com os alunos) e So
bral Pinto (advogado do IBAD), 
mas se prestava a homenagem 
de honra ao sr. Carlos Lacerda, 
Gorila-Mor da nação. Junte-se a 
isto o fato de que 3 dos forman- 
dos trabalham já na "Tribuna 
da Imprensa", inclusive a or
ganizadora da formatura apar
te, e teremos o quadro com

pleto .

REAGEM OS ESTUDANTES

Assim, às 16 horas do dia 30 
de dezembro, encontrou-se o 
D A diante de um fato concre
to: daí a uma hora, um pronun
ciamento golpista teria lugar no 
Salão Nobre da Faculdade, com 
a conivência das autoridades 
Foi quando os dirigentes estu
dantis se decidiram pela toma
da do prédio, dando a Mr. La
cerda a resposta que merecia. 
Esgotados os recursos legais, 
souberam os estudantes manter 
as decisões democráticas da 
maioria. E onde a reação espe
rava recolher um triunfo, sofreu 
uma derrota, que hoje é do co
nhecimento de todo o povo bra
sileiro .

, ’ No dia 9 de janeiro, o 
Conselho Universitário da Uni
versidade do Brasil votou a dis
solução do Diretório Acadêmico, 
medida essa não efetivada pelo 
fato de, ao recontar os votos, 
descobrir-se que havia falta de 
quorum, provocada pela saída 
dos Professores Hélio Gomes e 
Oscar Stevenson.

Tal medida fêz com que os 
estudantes ocupassem o prédio 
anexo da FNFi, decididos a não 
permitir a  efetivação da medi
da fascista. Solidários, instala
ram-se na FNFi os diretórios das 
Faculdades de Engenharia, Di
reito, Arquitetura, Ciências Esta-

lhadores e estudantes, e pela pa 

lavra de líderes sindicais e estu
dantis, parlamentares e Intelec

tuais.

O Sr. Roland Corblsier, em no

me dos deputados que têm posi

ção definida em face da Revolu

ção Cubana, afirmou que “a certe

za de que ela consolida se dia a 

dia é o grande problema do De

partamento de Estado norte-ame

ricano, que vê frustradas as suas 

tentativas de desmoralizá-la aos 

olhos do mundo. Essa Revolução, 

que se tornou mais poderosa quan

do o seu maior líder, Fidel Castro, 
declarou-se marxista-leninista, é 

também nossa, do nosso povo ex

plorado e humilhado” .

tísticas e Enfermagem, assim co
mo a UNÉ, UBES e UME.

SOLIDARIEDADE

Decidiu-se, então, o Conselho
Universitário, vendo a fôrça que 
cobrava o movimento popular, 
mudar a decisão para "fecha
mento da faculdade por terrpc 
indeterminado". Ora, tal medi 
da significava apenas a anula
ção do D . A . em forma velada.

Os estudantes, que vinham 
recebendo solidariedade d o s  
mais diversos pontos do país, 
decidiram continuar ocupando o 
prédio anexo, até que fôsse res-. 
peitada a autonomia do D .A . e 
até a total revogação das medi
das injustas, inspiradas certa
mente por indivíduos alheios à 
Faculdade Enquanto isto acon
tecia, aumentada a solidarieda
de, começando a chegar tele
gramas e representantes , de di
versos sindicatos (Aeroviários, 
Metalúrgicos, Bancários, Tês-, 
teis).

VITÓRIA

Finalmente, na madrugada do 
dia 11, ante a ameaça feita pelo 
Rentor Pedro Calmon de expul
sar os alunos por meio da fôrçq, 
realizou-se uma Assembléia Ge
ral, da qual saiu efeita uma Co
missão de alunos, para entregar 
ao Ministro Abelardo Jurema as 
reivindicações. Eram estas: 1» — 
Não aprovação de punições sob 
nenhuma hipótese para os alu
nos que invadiram a Faculdade 
nos dias 30 de dezembro a 9 de 
janeiro. 2? — A abertura da

i Faculdade, até dia 16, assim co
mo do Restaurante. 3? — Não 
realização do falso ato de for
matura na Faculdade.

Tódas as reivindicações dos 
estudantes, depois de estudadas 
Ministro da Justiça, obtiveram a 
aprovação do mesmo.

Os alunos da Faculdade Na
cional de Filosofia obtiveram 
uma nova vitória, desta vez de
finitiva .

Outras manobras que se ten
tem e os estudantes saberão fa
zer cumprir os seus direitos. Por 
agora, tem o povo mais uma vi
tória a comemorar, pois os uni
versitários sabem que devem ao 
povo* grande parcela da sua 
vitória.

MENSAGEM

Foi aprovada uma mensagem a 
ser dirigida ao Presidente João 

Goulart, exigindo que o Tratado 

do Rio de Janeiro, no qual “nln 

guém mais acredita, pois não re 

prpsenta o pensamento do nosso 

p o ^ ”, seja denunciado.

CUBA É INTOCÁVEL

O líder sindical Oswaldo Pache

co, que encerrou o ato “pelos tra

balhadores revolucionários do 

Brasil, tão explorados quanto os 

cubanos antes de fazer a sua Re

volução”, disse que “os nossos ir

mãos de Cuba devem saber que es 

tamos dipostos a impedir que o 

Govêrno tome qualquer medida 

para romper com o seu país. 

Cuba é intocável, e a política ex 

tema, no que ela apresenta de 

positivo, é uma conquista do povo 

brasileiro. Não nos Interessa se a 

acusação da Venezuela a Cuba vai 

ser resolvida pela OEA ou pela 

ONU, a nossa obrigação é defen 

der a Revolução Cubana, ao mes 

mo tempo em que preparamos a 

nossa Revolução” .

PERSEGUIÇÃO 
A CAMPONENSES 
QUE SE ATREVEM 
A ORGANIZAR-SE

SALVADOR — Os trabalhadores 

rurais c& Terra Vermelha, Ca 
choeira, que acabam de transfor

mar a sua antiga associação em 

sindicato, estão sofrendo perse
guições por parte da emprèsa “In 

dústria de Papéis Tororó S. A .” 

Esta já  demitiu vários emprega 

dos seus, que participaram da or

ganização do sindicato, e ameaça 

prosseguir com essa política. Im 

possibilitados de reagir através de 

seu organismo de classe, que ain 

da não foi reconhecido pelo Minis 
tério do Trabalho, os trabalhado

res estão procurando obter apôlo 

dos sindicatos operários da Capi

tal.

DIRIGENTE PRÊSO

Em Itapebi, foi prêso o líder 

camponês Jair da Silva, por or

dem dos latifundiários da região, 

encabeçados por um Sr. Noguei 
ra. Jair da Silva vinha de ser elei

to, presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Autônomos de Bei 

monte e Itapebi. O Sr. Nogueira 
apresenta as sevícias que Jair tem 

sofrido na prisão como um exem

plo para os lavradores que dese 

jem organizar se.

po lít ic a  o pe r á r ia

Ano I I I  — Número 8 
15 a 21 d» Vneiro de 1964

Fraça da 8é, 158 — salas 5*7/9 
São Paulo — SP 
Diretor- re«ponsá vel: Rol Mauro 

Marlnl

SUCURSAIS:

Rio, GB — Av. Almirante Barro
so, 6 — rala 1 101

F. Horizonte, MG — Ed. Lavalle, 
sala 1 412 — R - Curitiba

CORRESPONDENTES:

Brasilia, DF — Wald r Martins 
SQ 305, Bl. D, Apto. 406

Salvador, BA — Evandro G. de
B rito

R. Ciprirano Barata, 71 — 
Apto. 201

2. PORQUE O DECRETO 

NAO FERE A 

CONSTITUIÇÃO

O decreto da SUPRA encon
trava-se perfeitamente enqua
drado na Constituição Federal, 
obedecendo inclusive ao dispo
sitivo que manda sejam as de 
sapropriações pagas em dinhei
ro e prèviamente. A medida

não atinge o sistema capitalis
ta de produção, visto que per
mite a transferência da pro
priedade privada, mas não a 
elim ina. Êle não destruía se
quer a estrutura latifundiária 
do campo, uma vez que as 
(jrandes propriedades perde 
riam, apenas, a área de 20 km 
que margeia estradas e açudes, 
permanecendo, no restante, in 
tactas.

3. PORQUE A REAÇAO COMBATEU O DECRETO

As áreas referidas no decreto são precisamente aquelas que 
dão maior margem à especulação e onde se situam as fazendas 
dos maiores latifundiários. O Govêrno não precisaria sequer-de
sapropriá-las: bastaria a assinatura do decreto para que o preço 
dessas terras caísse vertiginosamente prejudicando duramente, 
seus proprietários. Compreende se, assim, que os partidos políti
cos de base latifundiária, como o PSD e a UDN, se tenham mo
bilizado para impedir a concretização da medida. E compreende- 
se ainda mais quando se tem em conta que inúmeros são os 
deputados e senadores que possuem extensas propriedades en
quadradas nas características fixadas pelo decreto.

4. PORQUE O GOVtRNO 
NAO PODE APLICAR O 
DECRETO

A verdade é que o Govêrno 
não pretendeu nunca aplicar a 
medida Em primeiro lugar, 
porque não tem recursos para 
isso. Tomando por base os C0 
milhões de hectares ao preço 
médio de 20 m il cruzeiros, se
riam necessários 1.000 bilhões 
de cruzeiros para sua desapro- 
propúaçáo (lembremos que o 
total de papel moeda em cir
culação é, neste momento, de 
900 bilhões). Vale dizer que, 
sem a modificação do dispositi 
vo constitucional que proibe o 
pagamento de desapropriações 
em títulos e a longo prazo, o 
máximo que o Govêrno pode
ria fazer seria proceder à apli-

5. PORQUE O GOVtRNO  
LEVANTOU O PROBLEMA

As razões do Sr. João Gou 
lart, ao • agitar a questão, fo
ram exclusivamente políticas. 
O objetivo fundamental foi o 
de encostar ã parede o PSD e 
o próprio Congresso, mostran
do-lhe as poderosas armas de 
que dispõe o Govêrno para 
obrigá-los a ceder a seus pro
pósitos . E que propósitos são 
êsses? Naturalmente, não são 
as reformas, já  que bastaria ao 
Govêrno apelar para a mobili 
zacão da massas para que as 
reformas fõssem concedidas 
imediatamente. Não foi assim 
que o Sr. João Goulart obteve 
de volta os seus poderes presi
dencialistas? Nem precisa o 
Govêmc do apoio do PSD e do 
Ccnqresso para levar avante a 
política econômico^financeira 
de compromisso com o impe
rialismo, de subvencionamento 
das qrandes emprêsas e do ca
fé, de elevação dos tributos que 
incidem sôbre o custo da vida 
ou esmagam a classe média 
Pois, para isto, o Govênto já  
conta com êsse apoio, que é, 
aliás, dos mais entusiásticos.

Na realidade, o de que o Sr. 
João Goulart precisa, e ainda 
não conseguiu, é da adesão do 
Congresso e do “PSD aos seus

6 O QUE HA A FAZER

cação de seu plano em escala 
modestíssima, sem grandes re
flexos, portanto, sôbre a estru
tura agrária do país (embora, 
é bom que se frise, represen 
tando poderoso instrumento 
de pressão sôbre os proprietá- 
ris visados).

A segunda razão que impedi
ria o Govêrno de promover as 
desapropriações, é a falta de 
aparelhamento da SUPRA pa
ra tarefa de tal envergadura. 
Sem planos concretos para o 
aproveitamento das áreas, a 
SUPRA não poderia desapro
priá-las, e muito menos garan
tir para elas um ritmo de pro
dução adequado. Sàmente nu
ma hipótese a SUPRA poderia 
lançar-se a esta aventura: se 
se apoiasse no campesinato or
ganizado, coisa que nunca fêz.

planos golpistas O Sr. Goulart 
experimentou a capacidade do 
Congresso quando encaminhou, 
em setembro último, a mensa
gem relativa ao estado de si 
tio. O Congresso negaceou o 
quanto pôde, até que a mobili
zação popular no país lhe per
m itiu opõr-se abertamente.

Quando os partidos reacioná
rios, como o PSD, se negam a 
ceder ante as intenções golpis
tas do Sr. João Goulart, fazem- 
no, evidentemente, em atenção 
exclusiva aos seus próprios in 
teresses . Preferem êste regime, 
em que dispõem de influência, 
do que uma ditadura, em que 
ficariam à mercê das boas gra
ças do Sr. Goulart. Não os 
move, portanto, nenhum inte- 
rêsse pela causa do povo.

Quando o Sr. Goulart insis
te em sua intenção golpista, 
também não está sendo impul
sionado Por qualquer vincula- 
ção à causa do povo. O que 
lhe interessa é o poder pessoal, 
é a ambição de mando. Seroe- 
se das reformas para obter o 
apoio da esquerda reformista e 
para fazer crer às massas que 
está a serviço destas. Presta, 
com isto um servtço à burgue
sia, V°*s dificulta a mobilização 
das massas para lutar por con
ta própria.

A atitude que vem de tomar o Sr. João Goulart, remetendo 
o assunto às calendas gregas e deixando-o na dependência da 
decisão dos latifundiários do PSD, não altera grandemente o 
problema. Tratava se de um blêfe do Sr. João Goulart: que con
tinuasse blefando, ou se retirasse, como fêz agora, da mesa do 
tôgo, a situação dos camponeses não sofreria modificação.

É esta situação porém que nos interessa. O Govêrno provou 
amplamente, através da agitação que realizou em tôm o do pro
blema, que as desapropriações são justas e necessárias. Os cam
poneses devem tirar as conseqüências disso. E o farão, na medida 
em que levarem à prática a medida que o Govêrno abandonou, 
efetivando por sua conta invasões sistemáticas e organizadas das 
terras a que se referia o decreto da SUPRA.

Irá o Govêrno atrever se a mobilizar o Exército para impedir 
que os camponeses façam o que êle mesmo havia preconizado?

F I L O S O F I A

E S T U D A N T E S  L I Q U I D A M  
A MANOBRA DA REAÇAO



O  M O V I M E N T O  D O S  S A R G E N T O S  E 
O  A V A N Ç O  D A S  LU T A S  DE C L A S S E

Entre os acontecimentos que marcaram o ano 
de 1963, poucos terão sido tão importantes quanto 
a irrupção do movimento dos sargentos na política 
nacional. A análise em profundidade dèsse movi 
mento ainda está por ser feita. E ’ inegável, entre- 
tato, qué êle surge a partir de uma consciência 
política empiricamente adquirida, em função do 
trato diário de problemas imediatos. Na raiz da 
politização verificada nas camadas inferiores das 
Fôrças Armadas, encontramos o mesmo elemento 
que determinou a politização geral das massas, que 
se vem operando no oa s: os sacrifícios decorrentes 
da política inflacionária e o desencanto gerado pe

las soluções reformistas. Que as Fôrças Armadas 
não escapam às leis gerais que regem a luta de 
classes no pais, demonstra-o as atitudes assumi
das pelos oficiais e graduados, em relação ao au 
mento do funciopalismo civil e militar. Das assem
bléias de caráter direitista, e mesmo golpista, que 
o Clube Militar realizou no início do ano passado, 
à célebre reunião do IAPC, vai um abismo. E ’ o 
que explica, de resto, que as contrad;ções entre 
oficiais e graduados sejam sobretudo sensíveis na 
Marinha — onde maiores são as diferenças que 
separam as duas camadas, mais flagrantes os pri-. 
vilégios, mais intoleráveis as d'scriminações.

E ’, pois, encarando o movi
mento dos sargentos como um se
tor do movimento de massas que 
podemos compreende lo. E ’, tam
bém. a partir de tal perspectiva 
que sua manifestação mais espe
tacular •— o levante de Brasília, 
a 12 de setembro último ■— deixa 
de apresentar-se como dado ’so
lado e acidental, no quadro na
cional das lutas de classe, para 
surgir como resultado necessário 
de uma evolução e prenúncio dc 
uma nova etapa.

A CRISE  D E  SETEM BRO

Em todos os saltos dados pelo 
processo político brasileiro (cite 
mos apenas agôsto de 1954 e 
agôsto-setembro de 1961), a ini
ciativa coube sempre às classes 
dominantes. Às fôrças populares 
competiu a tarefa de apoiar êste 
ou aquêle setor que lhes pareceu 
mais progressista. Setembro de
1963 dá-nos um modelo distinto 
de crise. A iniciativa não parte 
mais das classes dominantes, mas 
de uma fração das fôrças popula 
res: os sargentos. O  motivo da 
crise já não é mais o interesse de 
tal ou qual setor dirigente, mas 
uma reivindicação das camadas 
inferiores das Fôrças Armadas, 
que se identifica com a reivindi 
cação das organizações operárias 
e camponesas pela ampliação das

franquias democráticas e se con
funde, em última instância, com 
a ' ’Jta pela transformação social 
e econômica do pais. O  levante 
militar não tardará, de resto, a 
se desdobrar, mobilizando a clas
se cperária (resistência à campa
nha anti-CGT) e todo o movi 
mento de massas (luta contra o 
estado de s;tio).

O  quadro geral do processo po
lítico brasileiro, alterava-se, assim, 
profundamente. Ao corte vertical, 
que opõe entre si setores da clas
se dominante, e se prolonga até 
as bases da pirâmide social, acreç 
centou-se um corte horizontal, que 
separa as massas populares das

cúpulas dominantes. A ruptura 
não é, ainda evidentemente, to
tal. Mas é a marca desta contra- 
d'ção que nos dá a chave do pro
cesso brasileiro e*. situa o levante 
de Brasília no contexto global das 
lutas de classe no país.

A REBELIÃO  D E  BRASÍLIA

O  que caracteriza, especifica 
mente, o 12 de setembro é o rom
pimento que representou com as 
formas tradicionais que assumiam 
entre nós as lutas de massa (pelo 
menos nas cVdades). Até então, 
estas se limitavam a exercer pres
são externa sôbre o centro de po
der político, a fim de influenciar

suas decisões. O  que os sargentos 
fizeram consciente ou inconscien
temente, foi ignorar a regra que 
admite que o poder pode ser 
pressionado, mas não questiona 
do. Pegando em arnjas na madru
gada do dia 12, colocaram em 
questão a própria legitimidade do 
poder qué os excluiu da partícix 
paçãc política — o que implicava 
em abrir as portas para a insti
tuição de nôvo pôder.

E ’ o que ex-plica que a primei
ra reação da cúpula dirigente 
(através do discurso do Sr. Mou 
ra Andrade.no Senado), tenh^ 
sido dirigir suas baterias contra 
o irnvimento operário, simboliza
do no CGT, e oferecer, numa 
bandeja, o estado de sítio ao Pre
sidente da República. Esta linha 
de ação teria imediato seguimen
to com a instrução anti-operária 
divulgada, em São Páulo, sob 
aplausos da burguesia, pelo Ge 
neral Pery Bevilaqua, e com .1 
mensagem do estado de sítio, com 
a qual o Sr. João Goulart tentou, 
tardiamente, aproveitar-se do pâ
nico que assaltara as classes do
minantes. •

SARGEN TOS E CLASSE  
O PERA R IA

Por que o levante dos sargen
tos levou a burguesia a se voltar, 
não tanto contra os quartéis, mas 
antes- de tudo contra os sindica 
tos? A buiguesia entendeu, des
de o primeiro momento, que a 
ampliação do processo de radi 
calização política no interior das 
Fôrças Armadas teriá, como con
seqüência, proporcionar uma co
bertura armada à classe operária. 
Donde a preocupação de esmagar 
seu verdadeiro inimigo: o movi 
mento operário organizado.

Sabe a burguesia que, entre
gues a si mesmos, os sargentos 
são uma ameaça ao regime polí

tico atual, mas não chegam a ser 
uma ameaça efetiva à dominação 
da burguesia. Unidos, porém, ao 
movimento operário, se converte
riam no braço armado de uma re
volução que não deixaria pedra 
sôbre pedra da dominação bur 
guesa no Brasil.

U M A  A L IA N ÇA  AM BÍGUA

' Além de mostrar aos sargentos 
a necessidade de contarem com 
melhor organização interna, a con
seqüência mais importante do le
vante de Brasília foi estreitar sua 
aliança com o movimento de mas
sas, no esquema da frente de Mo
bilização Popular. Esta integra
ção está marcada, porém^ por uma 
ambiguidade, visto que confronta, 
neste mome‘nto, a lideranças ope
rárias predominantemente refor
mistas, uma liderança de sargen
tos muito mais radical e agressi
va. Vale dizer que os sargetnos 
tendem a se adiantar às lideran 
ças sindicais, no processo de ra
dicalização, mas dependem, para 
dar completo seguimento à sua 
ação. de que a classe operária de
fina os objetivos da luta que êles 
se dispõem a travar.

A curto prazo, esta contradição 
é inevitável, já que depende do 
avanço da contradição mais ge
ral entre as classes dominantes e 
as classes exploradas. E' o divór
cio progressivo que se opera en 
tre a burguesia e a classe operá
ria que fará amadurecer a cons
ciência operária e tornará o pro
letariado apto para mobilizar e 
dirigir todo o movimento de mas
sas. inclusive o dos sargentos.

E ’ êste divórcio que criará as 
condições para que se desenvol 
vam, no movimento de massas, as 
características que continha em 
germe o levante de Brasília.

RÜI MAURO MARINI

SE GOULART CEDER AOS IANQUES 
POVO DEFENDERÁ CUBA NAS RUAS

M O N IZ  BAN DEIRA  

Os Estados Unidos financiaram, prepararam e armaram os in
vasores de Praia Girón, em abril de 1961. O  governo do então Sr. 
Kennedy se constituiu como réu confesso de agressão contra a so
berania e a integridade nacional de outro povo. Reconheceu, publi
camente, a sua responsabilidade no fracassado ataque contra Cuba, 
ante o clamor da própria imprensa norte-americana, que narrou, coih 
os mínimos detalhes, todo o trabalho da Central Intelligency Agency. 
E o Sr. Eisenhower assumiu também a sua parcela de culpa, pois o 
Sr. Kennedy autorizou uma empreitada planejada desde a sua admi

nistração.
E que fêz a Venezuela? Que 

fêz o Brasil? Que fizeram os de
mais países do continente? Que 
fêz a famigerada OEA? Nada. 
Nada. E nada. Apenas se ouvi
ram pálidos e sibilinos protestos 
do govêmo do Brasil e do Mé
xico. O  Sr. Rómulo Betancourt 
não pediu nenhuma sanção contra 
os Estados Unidos, muito menos 
a intervenção coletiva pela OEA . 
E, para lembrar mais exatamento 
o episódio, não disse nada. O  in
teresse de todos, inclusive do Bra
sil e do México, era abafar a his
tória, dar o assunto p>or encerra
do. O  imperialismo norte-america
no sofria a sua primeira grande 
derrota militar no continente. Aca
bou-se o tempo em que os seus 
‘‘marines" complementavam a po
lítica exterior do Departamento 
de Estado.

Não precisamos rememorar ou
tros casos (incontáveis) de inter
venção e agressão dos Estados 
Unidos contra os países da Amé
rica Latina. Não falaremos sequer 
da invasão da Guatemala, que 
derrubou o govêrno do presidente 
Arbenz^ também financiada, pre
parada t  armada pela CIA , como

também, oficialmente, o govêrno 
norte-americano reconheceu. Nem 
;rmpcuco dos golpes de Estado 
na América Latina, fatos recen
tes, do conhecimento de todos. 
Não importa recordar, no momen
to, as constantes agressões contra 
a Nicarágua, Honduras, São Do
mingo e outros países da América 
Central. O  que nos interessa, ago 
ra, é o papel da O EA  no caso 
de Cuba, após a vitória da revo
lução de Fidel Castro.

A famigerada O EA  deverá 
reunir-se, brevemente, para tirar 
conseqüências da denúncia, apre
sentada pela tirania de Rômulo 
Betancourt, contra o govêrno de 
Fidel Castro. Atribuem-lhe o en
vio de armas para os combatentes 
das Fôrças Armadas de Liberta
ção Nacional, da Venezuela, Os 
corifeus do Imperialismo abriram 
a bôea no mundo, a pedir, nova
mente a intervenção de Cuba, oú, 
no mínimo, a aplicação de sanções 
coletivas, para obrigar o Brasil, 
México, Chile, Uruguai e Bolívia, 
a romperem as suas relações di
plomáticas e as comunicações pos
tais e telegráficas com Havana. 
Tudo não passa está claro —

de mais outra manobra do impe- 
riaI'smo para esmagar a luta de 
emancipação dos povos latino- 
americanos, a revolução no con
tinente.

E ai é que se revela, nitida
mente, tôda a desfaçatez dos se
nhores de W all Street e de seus 
agentes, na Venezuela como no 
Brasil. Temos dois casos, ocorri
dos num lapso de pouco mais de 
dois anos, duas atitudes, dois pê- 
sos e duas medidas. Quem, quan
do da invasão de Praia Girón 
abertamente confessada pelos ban
didos do Pentágono e do Depar
tamento de Estado, ousou pedir 
sanções contra os Estados Uni
dos? A famigerada O EA  não 
chegou sequer a reunir-se. E 
Cuba, àquele tempo, ainda era 
um dos seus membros. Agora, en
tretanto, os mesmos, qi*£ ontem 
silenciaram, bradam aos quatro 
ventos, exigindo sanções contra 
Cuba, a pretexto de um suposto 
envio de ármas à Venezuela, rea
lizado, naturalmente, pela Centra] 
Intelligency Agency. E Cuba já 
não pertence mais à OEA , que a 
expulsou do seu seio, renuncian
do, do ponto de vista do Direito 
Internacional, a qualquer jurisdi
ção sôbre o seu comportamento.

A provocação està clara. A 
C IA  e seus acólitos, comc o trai
dor Betancourt, arquitetaram mais 
uma infâmia contra os movimen
tos de emancipação nacional, que 
abalam de ponta a ponta O conti
nente. O  que cumpre às fôrças 
de vanguarda é impedir que se 
consume essa cilada contra Cuba 
e contra o Brasil. As simples ma- 
pifestações de prptesto, entretan
to, nãq adiantam mai*. As pala
vras só não bastam. Saiba o pre 
sidente João Goulart q destino

dos que prevaricam contra os in
teresses do povo. Que os exem
plos de Frondizi e áe Rômulo Be- 
tanccurt lhe sirvam como adver
tência.

Caso o govêrno do Brasil acei
te essa manobra vil dos Estados 
Unidos, através do seu ministério 
para as colônias do continente, a 
famigerada OEA , saberemos tra
duzir em atos a nossa solidarieda
de ao povo irmão de Cuba. E, 
ainda que às custas de maiores 
sacrifícios, compreenderemos a

submissão do Sr. João Goulart 
aos desígnios do imperialismo ian
que como o toque de combate, 
pois o rompimento com Cuba, se 
concretizado, significaria sérios 
revéses para o povo brasileiro, 
que não poderia assisti-lo inerme, 
de braços cruzados.

Travaremos a guerra aqui den
tro. Atacaremos as bases mate
riais da dominação imperialista. 
Cuba não será outra Guatemala. 
Mas o Brasil seguirá o caminho 
da Venezuela.

SINDICATOS MINEIROS 
LUTAM POR MINÉRIOS

BELO H O R IZO N T E  — Minas está ficando sem minérios, den
tro do plano de saque organizado das riquezas do subsolo brasileiro 
que empresas imperialistas como a Hanna e a Dema estão levando 
a efeito — anunciam os promotores da Semana Popular em Defesa 
do Minério, que começou dia 13 e vai terminar dia 18, nesta cidade.

As companhias estrangeiras detêm a quase totalidade das re
servas minerais do Estado de Minas, numa gama que vai do ferro 
ao nióbio. Na exploração dessas reservas não são levados em conta 
os interêsses da economia nacional; ao contrário, procuram as em- 
prêsas imperialistas ampliar cada vez mais a exportação. Privam 
assim o povo brasileiro de imensos recursos naturais, que não são 
usados no pais, mas apenas para assegurar lucros fabulosos aos es- 
poliadores.

E para denunciar essa situação que sindicatos 'e entidades es
tudantis de Minas Gerais, em colaboração com o Grupo Popular do 
Minério, estão promovendo a Semana, que constará de palestras 
educativas diárias. Além de Belo Horizonte, serão atingidas também 
as cidades em que se desenvolvem atividades mineradoras, como 
Nova Lima. No encerramento, sábado próximo, haverá grande co
mício em praça pública. Falarão membros das entidades promotoras 
e representantes das organizações nacionais de trabalhadores e es
tudantes.

A campanha dos mineiros em defesa dos minérios — esperam 
seus líderes ■— prosseguirá depois da Semana em níveis mais ele
vados. Os operários não descansarão enquanto não fôr pôsto um 
fim à espoliação do Brasil pelas empresas imperialistas.



PAGINA 4 POLÍTICA OPERARIA

Por um govêrno revolucionário dos 
trabalhadores da cidade e do campo

Abandonamos, a partir dêste número, a forma, de re

vista trimestral, que vínhamos publicando, para lançar um 

jornal semanal. Esta nova etapa, na vida de POLÍTICA 

OPERARIA, tem uma razão de ser. A qual está direta

mente ligada à evolução mesma do processo político bra

sileiro.

Os trâs anos que se passaram, desdp que surgimos, 

trouxeram proíundas alterações para o país. O aprofun

damento das contradições entre as classes exploradoras 

e as classes trabalhadoras do Brasil fizeram avançar sen

sivelmente as lutas de classe. A ascensão do movimento 

grevista, a formação do CGT, as tomadas de terra e os 

choques armados no campo, a  intervenção dos sargentos 

e soldados na vida política — êstes elementos çompõem 

um quadro bastante diferente do que conhecemos no 

passado e anunciam, para a luta revolucionária, combates 

decisivos.

A maneira pela qual se inicia ês'te ano de 1964 indica 

que chegou o momento de se partir para a mobilização e 

a organização em grande escala das massas exploradas, 

para que estas possam enfrentar os dias difíceis que as 

esperam. A intensidade que assumiu a corrida inflacio

nária e a alta desesperada do custo da vida que daí 

resulta colocam-se, naturalmente, em primeiro plano. A 

tentativa de explicar o caus econômico em que mergulha

mos, como sendo conseqüência das reivindicações sala

riais, já não ergana nem a burguesia. Se esta finge 

aceitar tal explicação, é . porque não tem condições para 

aplicar o remédio que o país está exigindo.

Sabe, com efeito, a  burguesia que á  causa real da 

situação do país é a  espoliação a  que o imperialismo 

submete o Brasil, é a  sobrevivência de estruturas arcaicas 

no campo, é a miséria em que vive mergulhada a maior 

parte da população brasileira. São êstes fatôres que de

terminaram a recessão econômica que estamos atraves

sando, e que importou na queda do ritmo de produção a 

um nível possivelmente inferior ao do crescimento demo

gráfico. E tanto a burguesia sabe disso, que se pôs de 

repente a  falar em reformas, condicionando a  estas a so

brevivência do regime de exploração que a sustenta

O drama da burguesia brasileira está em que pode 

ver as causas verdadeiras da crise do sistema burguês- 

latifundiário, mas não pode eliminá-las A burguesia falo 

em, reformas mas não tem como fazê-las. E não tem 

porque as reformas implicariam, necessàriamente, a su

pressão do latifúndio e a expulsão do imperialismo, e ela 

depende destas duas fôrças para conservar sua posiçãc 

de classe dominante. O mêdo de que a classe operária 

■/olte, aman|iã, contra ela, as medidas que se aplicarem 

ao imperialismo e ao latifúndio, faz com que a burguesia 

estreite sua aliança com êstes a fim de cortar ao prole

tariado qualquer possibilidade de intervir politicamente 

Quando o Govêrno do Sr. João Goulart ataca as lideran-

A bandeira

ças sindicais na CNTI e no DNPS, ao mesmo tempo em 

que recua na questão do projeto de desapropriação ela

borado pela SUPRA, altera o projeto de regulamentação 

da lei de remessa de lucros e mantém entendimento^ 

secretos com o Presidente dos Estados Unidos, está ape

nas revelando seu servilismo pos interêsses imediatos da 

burguesia brasileira. £  isto que o leva também a come

ter contínuas tentativas de golpe, pois está consciente de 

que o desejo da burguesia de reprimir o movimento ope

rário torna cada vez mais necessária, para essa classe, a 

instauração de uma ditadura.

Mas se a burguesia e seu Govêrno não têm condições 

para realizar as reformas de estrutura, isto não quer dizer 

que as massas exploradas possam dispensar essas refor

mas Elas são cada vez mais urgentes, pois sua não' 

realização ameaça liquidar a  economia do país e com

prime o consumo popular a um nível que se torna into

lerável. Oro, se não podem contar com a burguesia, não 

resta às massas senão um caminho: assumirem a Iniciativa 

das reformas, através de um govêrno próprio, o Govêrno 

dos Trabalhadores da Cidade e do .Campo

Um tal Govêrno não se confunde com o discutido 

Ministério de Centro-Esquerda, com que grande parte da 

esquerda deixou-se enganar recentemente E não se con

funde porque é, r.ão mais um ministério de conciliação, 

mas um govêrno revolucionário, apoiado em milícias ope

rárias e camponesas e em comandos de sargentos, cabos 

e soldados — isto é, no povo em armas. Sòmente assim 

poderá ser vencida a  reação que as reformas de estru

tura provocam.

No momento em que a  burguesia marcha inevitável- 

mente para o golpe e a  ditadura, com o que pretende 

controlar a situação explosiva que ela mesma criou, a 

constituição dêsse Govêrno é fundamental. Pois sòmente 

na medida em que se mobilizar para constituir seu pró

prio poder é que a classe operária rasgará para o cam

pesinato, a pequena bureguesia urbana e setores mino- 

ritádiOí da própria burguesia uma perspectiva de solução 

para os seus problemas e agrupará essas camadas em 

tôrno de si E é se fortalecendo, e ao movimento de mas

sas, que a classe operária poderá barrar o caminho ao 

golpe.

A superação da crise brasileira, a realização das re

formas de estrutura, a defesa e a ampliação da democra

cia encontram-se, hoje, nas mãos da classe operária, e 

ela só pode cumprir essas tarefas de uma maneira' fa

zendo a sua revolução e implantando no país um govêrno 

popular, um govêrno dos trabalhadores

É a luta pela formação do GOVÊRNO REVOLUCIO

NÁRIO E DEMOCRÁTICO DOS TRABALHADORES DA CI

DADE E DO CAMPO que constitui a razão de ser dêste 

jornal

Em 1903, o imperialismo norte- 
americano fomentou uma revolu
ção armada na Colômbia, cujo re
sultado foi o desligamento de uma 
de suas províncias, o Panamá, que 
se tornou Juridicamente indepen
dente. No mesmo ano, os Estados 
Unidi .ssinaram com o Panamá 
um acuido, pelo qual èste lhes ce
dia a zona em que seria construí
do o futuro canal, à perpetuida
de. O Govêrno ianque pagaria em 
troca uma certa Importância em 
dólares.

Desde então, a Zona do Canal 
passou a ser de fato norte-ameri
cana . Nem o direito de hastear ali 
sua própria bandeira tinham os 
panamenhos. 61 anos depois, êste 
direito foi lhes conferido, devendo 
vigorar a partir de 10 janeiro ú l
timo. Foi porque estudantes pa
namenhos tentaram fazer valer 
êsse direito, numa escola situada 
na zona do Canal, que as tropas 
norte-americanas de ocupação la
varam de sangue a terra do Pana 
má, no último dia 10, agredindo 
ferozmente a população civil.

Devemos refletir sôbre êstes fa
tos, no momento em que, moven
do os cordéis da Venezuela, tenta 
o imperialismo ianque novas me
didas de agressão contra Cuba. A 
resposta a lhe ser dadá, só pode 
ser uma: Não, não queremos que 
a América Latina se transforme 
em um grande Panamá! Deso 
cupem o Canal! Suspendam o blo
queio de Cuba! Deixem que on
deie sôbre a América Latina a 
bandeira da liberdade e do pro
gresso!

O dilema
. i .,y

A derrota sofrida pelo Govêrno, 
nas eleições da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na In 
dústria, na semana que passou, es
tá destinada a ter profundas re-

. percussões. De imediato, já Im
portou na queda do Sr. Gilberto 
Crockat de Sá, divislonista e trai
dor da classe, que vem de perder 
seu cargo de Assessor Sindical da 
Presidência da República. A lon
go prazo, deverá ter repercussões 
políticas muito mais amplas.

Desde a substituição do S Al- 
mino Afonso no Ministério do ±ra 
balho, vem o Sr. João Goulart ten
tando empalmar o controle total 
do movimento sindical, vinculan
do-o diretamente à sua pessoa. 
Visa, com isso, a dar-se a base de 
massa de que necessita rara levar 
avante os seus planos golpistas A 
tentativa de alijar a atual lide
rança sindical da CNTI foi mais 
um passo que procurou dar neste 
sentido. Mas foi também um es- 
fôrço para criar condições para a

da CNTI
linha política adotada pelo Govêr 
no em dezembro, com a troca de 
cartas com o Presidente Lyndon 
Johnson, a nomeação do negocista 
Nei Galvão para a Fazenda, o re
cuo no decreto da Supra, o aban 
donó do primeiro projeto de regu
lamentação das remessas de lu
cros, etc.

É evidente que, a fim de dar se
guimento à sua política de traição 
aos interêsses do povo, precisa o 
Sr. João Goulart de precaver-se 
contra uma possível oposição sin 
dlcal. A diretoria reeleita da 
CNTI. encabeçada pelo sr. Clods 
mit Rianl, não é muito de assus
tar, dêste ponto de vista. Basta 
ver a maneira rápida pela qual se 
recompôs com o Sr. Goulart. Mas, 
seja como fôr, trata-se de uma li
derança sindical, que não pode re 
slstir Ilimitadamente à pressão 
das bases e que se encontra entro
sada com as demais fôrças popu
lares na Frente de Mobilização 
Popular. Por tudo isso, é menos 
conveniente na direção da CNTI

que uma diretoria de pelegagem 
pura, inteiramente dependente do 
apôio presidencial para se manter.

O fracasso da manobra do Go
vêrno deixa agora o Sr. João 
Goulart em situação menos cômo
da para levar adiante a virada di 
reitista que Iniciou em dezembro. 
Mas deixa em situação muito mais 
difícil os srs. Rianl, Pelacanl o de 
mais vitoriosos. O preço de uua 
reeleição será a opção entre conti
nuar atrfelados ao carro do Govêr
no ou vincular-se de fato às aspi
rações das bases sind ica^ Entre 
estas e o Govêrno cava-se úm abis
mo cada vez mai profundo, que 
vai tornando impossível qualquer 
compromisso. Os líderes_ que não 
compreenderem isto e não agirem 
em conseqüência, combatendo 
abertamente o Govêrno burguês- 
latlfundiário que aí está, .serão 
derrotados amanhã, não mais por 
manobras do Govêrno, mas pela 
pressão irresistível da classe ope
rária .

NÓS E 0 SINDICATO RURAL
ARNALDO MOURTHF

Para compreendermos o sentido e alcance do sindicalismo 
rural no Brasil, é necessário conhecermos a história do movi
mento camponês em nosso país, de alguns anos para cá. O sin
dicato rural não era reconhecido, e mesmo combatido, pelo go 
vêrno. Havia uma portaria do Conselho de Segurança Nacio
nal proibindo sua existência. Era considerado perigoso para a 
segurança nacional e, com êsse argumento infundado, colocado 
fora de lei, sem mesmo consultar os órgãos legais competentes 
para julgá-lo. Isto até que o Supremo Tribunal Federal reco
nhece ser arbitrária aquela portaria, abrindo assim o caminho 
legal para o surgimento do sindicato.

Mas a história contada assim não satisfaz, pois não rhos- 
tra as verdadeiras causas do surgimento do sindicato rural^ e 
do Estatuto do Trabalhador Rural que os institui. D sindicalis
mo rural não existiria hoje não fôsse a existência das Ligas Cam 
ponesas e das Associações de Trabalhadores Agrícolas. Apesar 
de ser proibida sua organização em sindicatos, a situação dc 
miséria, opressão e humilhação em que vivia, levou os campo- 
nêses a encontrar uma forma própria de organização. As Ligas 
foi uma delas, as Associações foi outra. Os camponêses, lutan 
do tenazmente contra tôda sorte de fôrças, mas contando com o 
apoio decidido do operariado, das organizações estudantis, e 
de amplas camadas da população urbana, firmaram suas Li
gas e Associações, que se ampliaram alcançando grande parte 
do território nacional. Seu movimento radical, já se iniciando 
por lutas de caráter político — luta pela posse da terra, voto dtf 
analfabeto etc. — teve influência sôbre o movimeno de mas
sas nos centros urbanos, sensibilizando grandes áreas da po

pulação. v

Luta radical e violenta, fruto da miséria e da violência so 
frida pelos trabalhadores do campo, levou o susto às classes 
dominantes e incentivou o aventureirismo no seio das tôrças 
populares. As classes dominantes precisavam encontrar uma 
saída para impedir o prosseguimento das lutas camponêsas na
queles têrmos — lutas políticas radicais, que sacudiam a or 
dem vigente e promoviam a organização independente das cias 
ses sociais exploradas no campo. Foram assim forçadas a con 
ceder aos camponêses o direito à sindicalização. O SINI)I(,A 
TO É UMA CONQUISTA, E NAO UM PRESENTE 1)0 GOVÊR 
NO. Esta colocação é da maior importância. Um govêrno das 
classes exploradas não toma senão medidas que satisfazem seus 
próprios interêsses, ou que seja obrigada a tomar por imposi
ção das classes exploradas, no momento em que sente amea
çada sua liosição no poder. O govêrno burguês-latifundiário 
que aí está é o mesmo que proíba a sindicalização ruraj. Se 
hoje a concede, é porque foi obrigado a fazê-lo pela fôrça de 
classe conseguida pelos camponêses nas suas Ligas e Associa 
ções, apoiados pelos trabalhadores da cidade. Entender de ou 
tra forma a conquista do sindicato é fugir à verdade, mistificar 
as massas, fazer o jôgo do paternalismo da burguesia.

Os camponêses quando aceitam a forma de organização do 
sindicato fazem um jôgo tático. Aceitam as limitações que são 
impostas aos sindicatos, mas conquistam mais facilidades para 
se organizarem, conseguindo a união de um número cada dia 
maior de companheiros. O sindicato será um grande instru
mento de luta para os camponêses, mas êstes devem estar cons 
cientes da necessidade de lutar imediatamente por maior líber 
dade de organização, libertando-se do Ministério do lrabalho. 
0 govêrno, quando concedeu o sindicato, o fêz procurando im
pedir o avanço revolucionário do movimento camponês. Para 
isso conta com o Ministério do Trabalho e outros órgãos, como 
a SUPRA. O movimento camponês deve aceitar o desafio do 
govêrno, criando seus sindicatos, mas cm hipótese alguma dei
xará de lutar, aliado ao operariado urbano, pela total INDE 
PENDÊNCIA I)E ORGANIZAÇÃO.

O comportamento da Comissão de Sindicalização Rural vem 
comprovar, com a maior clareza, as intenções do govêrno com 
relação aos sindicatos rurais. Fundando sindicatos-fantasmas, 
a “loque de caixa”, fazendo mobilização quase sempre à base 
do mais deslavado anticomunismo, realizando epcontros para 
fundação de Federações sem a mínima preparação dos sindica
tos — trazendo no bôlso do colête os nomes dos candidatos a 
cada pôsto de direção — a Comissão procura fazer dos cam
ponêses massa de manobras do govêrno e de grupos políticos 
oportunistas. Deixamos aqui o nosso protesto por esta impos
tura e reafirmamos a nossa decisão de lutar até o desmacara 
mento total dos oportunistas e reboquistas, que querem fazer 
do movimeno camponês, da mesma forma que do movimento 
operário, instrumentos seus para alcançarem posição dentro 
do govêrno.

Para nos opormos aos reboquistas, oportunistas e reformis
tas nas lutas camponêsa e operária, teremos de enfrentar a ár 
dua tarefa de formar quadros políticos revolucionários junto às 
organizações de massa para, através dêles, derrotar os inimi
gos de classe enquisiados dentro dela.

Viva o Sindicato dos Trabalhadores Rurais! 

Pela iridependênpia de organização!



Os cinco anos de Cuba
nato cubano já dispõe, hoje, não 
só terra para trabalhar mas de 
escola, pôstQ de saúde, alimen
tação íarta, estádios de futebol, 
etc. A reforma urbana tem cons
truído grandes blocos residen
ciais, cuja preocupação estética 
está sempre presente, para as fa
mílias dos trabalhadores, que, 
quando pagam - aluguel, corres

ponde a apenas 10% dos salá
rios. O processo de industrializa
ção é um fato e, quando se per
corre a ilha, volta e meia se de
para com as indústrias que nas
cem.

O anaflabetismo está pràti- 
camente eliminado, bem como a 
prostituição. As antigas prostitu
tas são recuperadas para a  vida 

social através do aprendizado de 
um ofício, do tratamento médico 
quando necessário, de cursos de 
história, geografia, artes, marxis
mo, etc. Os presos trabalham em 
granjas do Estado que êles pró
prios administram. À infância, a 
revolução dedica uma atenção 

especial. Foram criados centenas 
e centenas de círculos infantis, 
onde as crianças ficam de ma
nhã à  tarde, recebendo assistên
cia médica, educação, fazendo 
as refeições, brincando, etc. Ês- 

ses círculos infantis existem tam
bém no ̂ último andar dos gran-

»

des edifícios. Os pais levam os 
filhos quando vão para o traba
lho e os buscam quando termina 
o expediente.

A e d u c a ç ã o  em C u b a  
é absolutamente g r a t u i t a  
e os estudantes, além de recebe
rem casa, comida, roupas, ainda 
ganham uma ajuda em dinheiro 
por mês. Nos fins de semana, o* 
povo vai para as praias, onde fo
ram construídos parques, salões 
de dança,, restaurantes,, aloja
mentos para as famílias descan
sarem. E o cubano (que tanto se 
parece com o brasileiro — espe
cialmente com o carioca) trans
borda numa alegria irreprimível, 
a mesma com que a 1? de janei
ro, comemora o 5o aniversário 
da libertação.

Nesse dia, na Praça da Revo
lução, Fidel conversou com o 
povo durante algumas horas e, 
ao final, um milhão de pessoas 
cantou de mãos dadas e eleva
das para cima a Interhacional. 
Encontravam-se em Cuba visi
tantes de todo o mundo, espe
cialmente latino-americanos. As
sistiram às comemorações e par
ticiparam da alegria daquele po
vo, embora não de maneira to
tal, pois esta só se consegue 
quando já se lutou também para 
forjá-la.

Após a Revolução, ot camponês« cubanos constróem rêdes de esgôto —  que a ilha não teve, enquanto durou
a dominação imperialista.

FEDERAÇÕES CAMPONESAS EM MINAS

Estivemos em Cuba para as 

comemorações do 26 de julho. 
Quatro meses são decorridos e 
só agora nos é possível escrevei 
alguma coisa do muito que vi
mos nos trinta dias que lá pas
samos. Mas cremos que ainda a 
pela fazê-lo, sempre vale a pe
na falar de Cuba quando se vai 
fa la r  sôbre as verdades de Cuba, 
a  fim de que as calúnias, as 
omissões da imprensa burguêsa 
sejam desmascarados. É fato que 
de lá para cá, a realidade cuba
na já deve ter-se alterado muito. 
Isto porque a realidade cubana 
é, sem dúvida, a  mais dinâmica 
da América Latina. E aquilo que, 
para muita gente, pode parecer 
estranho, é visto pelo cubano 
com uma simplicidade carrega
da de orgulho, quando nos ex
plica, através de uma frase que 
já se tornou voz corrente: "Tudo 
em Cuba avança ràpidamente, 
pois o povo unido sabe o que 
quer e o que precisa ser feito 
para consegui-lo."

UMA I.IÇAO 
DE REVOLUÇÃO

E' muito difícil falar de Cuba 
brevemente. Porque Cuba é um 
fenômeno revolucionário profun
do, que não se esgota apenas 
quando sè analisa a sua Refor
ma Agrária, a Reforma Urbana, 
a Industrialização, o Plano de Al
fabetização, etc. A Revolução 
Cubana precisa ser compreendi
da em sua totalidade, como um 
processo global, cujas conse 
qüências mais fabulosas não sãc 
pròpriamente aquelas que dizem 
respeito aos setores econômicos 
da sociedade, mas são sobretu
do as que r e f l e t e m  o de 
senvolvimento das potencialida
des do povo, como o otimismo, 
a altivez, a participação coletiva 
na vida do país, o alto nível de 
compreensão dos problemas na
cionais e mundiais.

Todo êsse avanço da mentali
dade coletiva pode ser observa
do, por exemplo, na concepção 
de pátria do cubano. £ste é, so
bretudo, um patriota, mas a no- 
çãc de pátria para êle não se es
gota em Cuba, pois o internacio- 
nalismo proletário é um senti
mento vivo e fecundo em cada 
homem do povo. Assim, d idéia 
de pátria se estende a  tôda a 
América Latina e se desenvolve 
através de uma compreensão 
aguda da necessidade de luta 
peld libertação de todo o conti
nente. Isso faz com que, tôdas as 
pessoas e cada uma particular
mente — é claro que existem lá 
exceções para confirmar a  regra
— desenvolvam a consciência 
de que têm um exemplo a dar, 
que têm de fazer tudo da melhor 
forma, que têm de dar em cada 
ato cotidiano uma lição dé revo
lução.

Êsse s e n t i d o  do exemplo 
é o que o cubano exprime des
de o garçon que conversa com o 
visitante, enquanto lhe serve as 
refeições, até o jovem bolsista 
que se empenha em estudar, sa
bendo que a êle caberá a res
ponsabilidade de, num futuro 
breve, descer pela Cordilheira 
dos Andes afim de transmitir a 
sua técnica aos futuros bolsistas 
latino-americanos.

OLHOS LIMPOS ' 
PARA VER CUBA

Para se perceber essas coisas 
em Cuba não é necessário ser 
um grande revolucionário mar
xista, nem sequer socialista:

basta ser honesto, basta querer 
conhecer Cuba deixando em ca
sa os preconceitos, forjados dia 
a dia na mentalidade de nosso 
povo pela imprensa burguêsa. 
E se p e r c e b e r á  logo que, 
no fundamental, todos estão 
de acôrdo e todos estão em
penhados num mesmo objetivo: 
ganhar o apoio do visitante à  re
volução e não sòmente isso, 
transformá-lo num revolucioná
rio. E não há nada de dirigido 
nesse tipo de conduta, ela exis
te espontâneamente,. ela é um 
produto do alto nível de cons
ciência política que cada cida
dão atingiu.

Mas é certo que, dos muitos 
milhões de brasileiros, poucos 
têm tido e terão o privilégio de 
visitar Cuba. A grande maioria 
continuará ainda, por algum 
tempo, a formar o seu juízo ba
seado no entrechoque das opi
niões sinceras com as opiniões 
vendidas ao sistema de domina
ção e de manutenção dos privi» 
légios no qual vivemos. Estas 
têm sido muito mais volumosas, 
é claro, pois o poder, por en
quanto, ainda é dêles.

Mas não tem p o d i d o  e 
não p o d e r ã o  escamotear tô
da uma realidade como a 
c u b a n a ,  mesmo com a atual 
política de bloqueio às via
gens a Cuba, como a maior par
te dos países latino-americanos 
está fazendo, e como faz o go- 
vêrno ianque, que ameaça com 
processo criminal quem ousa ir 
a Cuba. Mas porque fazem isso? 
Basta o bom senso para respon
der. E' porque Cuba não é o que 
êles dizem, é porque tremem an
te a perspectiva de o povo sa
ber, de fato, como é Cuba.

AS DIFICULDADES 

ECONÔMICAS

Não seria exato dizer que não 
há problemas econômicos em 
Cuba. Em primeiro lugar, por
que Cuba, antes da revolução, 
apesar de ser o país que pos
suía a maior renda per capita 
da América Latina, era um dos 
países que registrava altos índi
ces de miséria. Basta comparar 
o contraste entre os bairro^ sun
tuosos de Havana — uma das 
cidades mais belas do continen
te — seus cadillacs, seus caba
rés, seus hotéis, em suma, tôda 
a ostentação que era mantida 
para os fins de semana dos mag
natas ianques, com a miséria 
então existente no interior da 
ilha, cujo povo sequer podia tra
balhar. Não havia pràticamente 
indústria. Quase todos os artigos 
que o povo consumia vinham 
dos EUA.

Em s e g u n d o  lugçr, por
que, v i t o r i o s a  a  revolução, 
quando esta começou a executar 
medidas tais como a reforma 
agrária, a  nacionalização das 
empresas estrangeiras, a refor
ma urbana, etc. Cuba viu-se cer
cada pelo bloqueio ianque e 
passou a sofrer sucessivas agres
sões, que culminaram com o de
sembarque em Praia Girón e 
que, ao contrário do que pode 
parecer, não cessaram desde en
tão. Só que a tática, agora é, ou
tra: enquanto preparam uma am
pla intervenção — que poderá 
ocorrer de uma hora para outra, 
sob pretexto os mais descara
dos, comò, por exemplo, o de ar
mas ditas cubanas encontradas 
m  Venezuela — põem em curso 
um plano sistemático de des
gaste da economia cubana, atra
vés de ações rápidas nas costas

da ilha — por meio de lan
chas de guerra ou aviões — a 
fim de destruiírem as principais 
indústrias. Quando estávamos 
em Cuba, verificaram-se três 
dessas cgressões, que pràtica
mente não foram noticiadas pela 
imprensa "sadia".

Poderíamos apontar outros fa
tores das dificuldades econômi
cas que Cuba tem sofrido. Por 
exemplo, a ausência de pessoal 
técnico qualificado, a máquina 
burocrática herdada da ditadu
ra, as dificuldades naturais de
correntes do início de um pro
cesso de planificação, a tudo 
isso acrescentadas as dificulda
des geradas pelo furacão.

Todos êsses problemas são 
amplamente compreendidos e 
explicados pelo p r ó p r i o  
povo. A s s i m ,  por exemplo, 
q u a n d o  se p e r g u n t a  a 
qualquer pessoa como encara a 
questão do racionamento, ela nos 
explica: 'Vejamos o problema 
dos calçados. A produção antes 
da revolução era de 10 milhões 
por ano. A população era de 7 
milhões. Com 2 milhões, apenas, 
calçavam, podiam ter uma mé
dia de cinco por ano. Depois da 
Revolução a produção subiu pa
ra 14 milhões mas, como todos 
podem agora calçar sapatos, ca

bem apenas dois pares de sapa
tos por ano por pessoa".

Da mesma forma, em relação 
aos gênéros alimentícios. Os re
banhos em Cuba eram peque
nos. Quando todo o povo come
çou a poder comer carne, o pro
blema estava criado. A tendên
cia era para o desaparecimento 
do gado. Qual a  solução encon
trada pelo, govêrno? Racionar a 
carne de gado e estimular em 
alta escala a criação de frangos, 
porcos e a pesca. Contudo ja
mais falta carne e um litro de 
leite por dia para cada criança 
e para os doentes.

UMA SOCIEDADE 
MAIS HUMANA

Mas, apesar de tôdas essas di
ficuldades, no seu quinto ano de 
revolução o povo cubano tem 
conseguido dar um exemplo de
finitivo para os povos do mundo. 
Encontramos, / atualmente, em 
Cuba, 607« das terras nacionali
zadas sob a forma de granjas, c 
que pode ser considerado "re- 
cord" mundial em termos relati
vos. A maior parte do campesi

BELO HORIZONTE — "Foi a 
partir do conhecimento da nossa 
miséria que iniciamos a luta 
contra o latifúndio" — disse o 
Sr. José Pedro Barbosa, campo
nês de setenta anos e Presidente 

do Sindicato Rural de Bom Des
pacho, que falou em nome dos 
Diretores eleitos, durante-a sole
nidade de fundação de novas 
Federações Camponêsas de Mi
nas Gerais, a 18 e 19 do mês 
passado, nesta cidade.

Mais de duzentos camponeses 
ouviram atentamente o Sr. José 

Pedro Barbosa contàr a história 
dos seus vinte anos de luta con
tra o latifúndio. Representavam 
35 Sindicatos Rurais, que se 
agruparam em três Federações: 
Federação dos Trabalhadores 
Autônomos (Darceiros e possei

ros). Federação dos Assalariados 
Agrícolas (diaristas) e Federa
ção dos ’Trabalhadores nas In
dústrias Extrativas Rurais (reflo- 
restamento, carvão e madeira).

Também falaram na ocasião o 
Presidente da Federação dos 
Metalúrgicos de Minas Gerais e 
representantes do Comando Es
tadual dos Trabalhadores, da 
União Estadual dos Estudantes e 

do Diretório Central dos Estudan
tes da Universidade de Minas 
Gerais. Os camponêses tiveram 
ainda de’ ouvir o Secretário do 
Trabalho do govêrno do Estado 
e o representante do Serviço 
Nacional de Sindicalização Ru
ral.

Fruto das lutas e combates dos 

incansáveis trabalhadores do 
campo de Minas Gerais, as no
vas Federações representam um 
importante passo do movimento 
camponês, não só mineiro mas 
nrcional. Daqui para a frente, 
serão as condutoras dos campo

nêses, na sua luía contra o lati
fúndio e contra o regime bur
guês a ê'e solidário, para o que 
ccntarão sempre com o decidido 
apoio dos operários.
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POR QUE FRACASSARIA ÜM 
MINISTÉRIO DE CENTRO ESQUERDA ?

THEOTÒNIO JÜNIOR

Apesar de tôdas as idas e vindas, continua na ordem do d:a 
da preocupação das esquerdas, a constituição de um Ministério de 
centro-esquerda. Não é de interêsse dêste artigo estudar a viabili 
dade ou não dêste Ministério. Teríamos de entrar aqui nos mean
dros das jogadas políticas -do Sr. João Goulart. O  que nos cabe 
constatar é que o esquema de fôrças que forma hoje a Frente de 
Mobilização Popular tornou-se uma poderosa organização política 
que se aproxima cada vez mais das condições em que se torna pos
sível reivindicar o poder. Três são os limites: a) ausência de uma 
efetiva unidade interna, que ainda se forja; b) ausência de bases 
populares organizadas; c) incapacidade de adotar com firmeza uma 
política independente do govêrno. Na medida em que fôr superando 
essas limitações, a FM P se transformará numa fôrça pol tica dc 
grande pêso e numa solução alternativa para a crise nactonal. Por 
isto, torna-se extremamente útil analisar a hipótese de se formar um 
Ministério de centro-esquerda. Para examinar as possibilidades de 
ação da FM P num tal Ministério, será necessária uma análise das 
possibilidades em geral da concepção hoje predominante na Frente, 
isto é, as possibilidades de um caminho nacionalista e democrático 
para o País.

A CRISE BRASILEIRA

A crise brasileira é por nós de
finida como uma crise de cresci
mento capitalista. Êste crescimen
to é dificultado, de um lado, pe
las deficiências de mercado inter
no e externo. O primeiro é limi
tado pelas condições pré-capita- 
listas que sobrevivem no campo, 
assim como pelas sobrevivências 
arcaicas encontradas nos próprios 
setores capitalistas agricolas O 
segundo é limitado pelas condi
ções d<> mercado mundial, contro
lado pelas grandes potências Não 
só encontramos dificuldades de 
exportar em grande escala nossos 
produtos 'industriais como vemos 
cair dia a dia o prêço da matérias 
primas de exportação. O que sa 
reflete na frágil estrutura do país 
ainda dependente da importação, 
limitada esta pelos parcos recur 
sos cambiais (queda dos preços 
dos produtos*de exportação) e pe
los prazos curtos de pagamento 
das dívidas Internacionais O que 
se torna mais grave porque ainda 
sofremos uma sangria enorme de 
divisas, através da remessa de lu 
cros e “royalties" e do pagamento 
de serviços (Irete marítimo, por 
exemplo) a emprèsas estrangeiras

Mas todo fenômeno tem uma 
causa fundamental Interna. Esta 
é uma lei da dla,lética. Não esti
vesse o próprio capitalismo brasi
leiro em crise de sistema e não 
fôsse frágil sua estrutura, êstes fe
nômenos não provocariam uma 
crise interna tão profunda. O se 
tor caDitalista, hoje dominante 
nas relações econômicas do país, 
encontra-se em depressão — o «jue 
torna extremamente profunda a 
crise nacional. Foi Marx quem 
deu a« coordenadas para se com- 
nreender que o sistema capitalis
ta se encontra em constantes cri
ses. oun são o resultado de suas 
nrópras contradições Internas. 
Como. neste sistema, a produção 
é social (rallzada em grandss fá
bricas. à base de esfôrço coorde 
nado de milhares de pessoas) e a 
íiprooriacão é privada (através 
dos lucros, Iuros, renda da terra, 
etc.). estas duas fôrcas históricas 
pc-fSn PTtv contradição constante, 
anulando-se mutuamente. O siste- 
ma funciona, nq seu conjunto, 
voltado para o lucro cada vez 
maior, e não para a utilidade da 
produção. É o lucro que‘ estimula 
os Investimentos, e faz crescer a 
produção. Mas o lucro, para ser 
maior, exige custos baixos, isto é, 
menores níveis salariais, assim co
mo baixos custos de matéria prima 
e máquinas. Tôda expansão de 
produção aumenta o número de 
emprègos e restringe o número de 
desempregados, permitindo aos 
trabalhadores maior poder de bar
ganha e, conseqüentemente, maio 
res salários. Os salários elevados 
provocam uma queda na taxa de 
lucro, desestimulanúo a inversão 
e provocando uma crise ou de
pressão econômica, com desem 
prêgo, falências etc £  exatamen
te esta crise que faz desvalorizar 
o salário e os capitais já investi 
dos, diminuindo os custos e per
mitindo maiores lucros. Estimula

se novamente o investimento e 
volta o ciclo de prosperidade já 
em nível superior .aprofundando 
cada vez mais as contradições do 
sistema.

Esta apresentação sumária da
quilo que se chama crise da taxa 
de lucro, objetiva mostrar duas 
coisas: a) que a saída capitalista 
para a crise é a queda no nível 
salarial e a quebra das pequenas 
emprèsas; b) que se enganam fra- 
gorosamente todos os reformistas 
que tentam resolver a crise atra
vés de uma redistribuição da ri
queza O distribuitlvismo que pen
sa salvar o capitalismo através da 
manutenção dos salários dos tra
balhadores, pensando com isso 
criar uma mercado maior e esti
mular os ;nvestimentos, só pode 
conduzir ao fracasso. A burgue
sia só investe se tiver lucros ele
vados e só os obterá com a queda 
do nível salarial e do capital das 
pequenas e médias emprèsas. Não 
há outro caminho para o sistema 
e por isto mesmo êle será supe 
rado historicamente. O distributi- 
v.smo no poder não aplica as efe
tivas medidas de socialização da 
econom.a mas procura garantir 
inutilmente o nível salarial em 
regime capitalista. Assim, apro
funda a crise, torna-a quase inso
lúvel e obríga a burguesia a acei
tar todo e qualquer aventureiro 
que lhe proponha quebrar pela 
fôrça e pela violência o dispositi
vo de reivindicação operária — é 
o fascismo. O exemplo histórico 
mais flagrante é o do govêrno so
cai democrata na Alemanha entre 
17 e 33. Sua hesitação e suas me
didas demagógicas foram dos prin
cipais motivos que levaram a Ale
manha ao nazismo.

Situação mais ou menos seme
lhante é a que vivemos no Brasil 
de hoje. A burguesia vem tentan
do impor um esquema de estabili
zação monetária que se resume na 
contenção salarial e na restrição 
do crédito para as pequenas em
presas. Estas medidas antlpopu- 
lares são as únicas capazes de sal
var o regime capitalista no Bra- 
s'.l. O capitalismo só se salva atra 
vés da miséria das grandesi mas
sas. A esquerda brasileira, desde 
1930 a reboque da burguesia, pela 
primeira vez se separa necessa
riamente dela, por não poder acei
tar estas medidas antipopulares. 
Mas não pôde, por deficiência teó- 
r'ca, colocar o problemas nos seus 
justos têrmos e ver o único cami
nho que lhe resta — golpear de 
finitivamente o capitalismo nacio 
nal e abrir terreno para um go
vêrno dos trabalhadores da cidade 
e do campo, capaz de destruir o la
tifúndio e o imperialismo, golpear 
a dominação burguesa e criar as 
hases do socialismo no Brasil, que 
lhe caberá realizar no momento 
seeuinte. Imbuída de esquemas 
errados de raciocínio e de com
promissos políticos e pessoais, 
pensa ^  esquerda revolver a crise 
por meio do fortalecimento de um 
capitalismo nacional.

Nas condições ptuais do merca
do Internacional não podem exls- 
t’r países neutros. O fracasso his
tórico de Násser e Nehru o de
monstra. Nos seus países a misé-

"OS PEQUENOS 
B U R G U Ê S E S "

A encenação de “Os Pequenos Burguèses”, de Máximo Górkl, pelo 
Teatro Oficina, de São Paulo, volta a colocar na ordem do dia o 
problema do chamado “teatro político’. Problema aue não Interessa 
apenas aos que se dedicam a teatro, mas principalmente, a todos os 
que acreditam na importância que o teatro revolucionário pode vir a 
assumir em um país como o Brasil. O teatro “Oficina”, não apenas 
pela escolha do texto, como pela qualidade do espetáculo, enfrentou o 
problema de forma exemplar. É uma demonstração viva das possibili 
dades revolucionárias do teatro que o grupo paulista nos oferece em 
sua atual temporada.

na continua, profunda, os proble
mas insolúveis e as crises constan
tes. O pretenso equilíbrio de for
ças em que se sustentam não é 
mais do que umá etapa provisória 
que os levará à consolidação do 
capitalismo nacional dentro do 
bloco imperialista — ou então ao 
socialismo. Para se sustentarem, 
tais regimes têm de recorrer ao 
terror e não eliminarem a estru 
tura précapitalista no país — ao 
contrário, têm de conter o seu de 
senvolvimento.

O PROGRAMA DAS FÔRÇAS 
POPULARES

O programa da Frente de Mo
bilização Popular, a ser o mesmo 
da Frente Parlamentar Naciona 
lista, será uma demonstração ine 
quívoca dêsses erros. Em nenhum 
momento coloca êste medidas ca
pazes de mobilizar as grandes mas 
sas do país para criar seus pro- 
prios instrumentos de poder. E 
um programa de cúpula que pode 
obter uma aceitação passiva das 
massas. É um programa que nao 
responde à questão fundamental 
colocada pelos trabalhadores bra
sileiros — o custo de vida. E quem 
não resolver êste problema não 
obterá por muito tempo o apoio 
do proletariado brasileiro.

E como responder a êle com me 
didas de encampação das indús
trias de carne, leite e trigo etc.? 
Não basta nacionalizar setores li
mitados da economia, pois Isto le
va sempre a dificuldades posterio 
res ou mesmo ao enriquecimento 
daqueles setores que produzem ou 
distribuem para a emprêsa nacio 
nalizada, mas não resolve o pro 
blema do prêço. Medidas de en
campação são essenciais mas seus 
resultados são a longo prazo e é 
necessário que atinjam setores 
fundamentais da economia, tanto 
da produção como da distribuição. 
Têm de ser realizadas ao lado de 
medidas de controle de preços e 
lucros por comandos operários e 
camponeses. Para realizar tais 
medidas, contudo, é preciso um 
govêrno efetivamente enraizado 
nas mp.ssas populares organiza
das e é preciso também que essas 
massas tenham órgãos de poder 
próprios que lhes permitam ga
rantir essas medidas, poder polí
tico e militar. Nada disso poderia 
ser realizado com a atual máqui
na estatal. Nada disso pode ser 
realizado se fôr mantida a domi 
nação capitalista spbre o Estado, 
a imprensa e demais meios de di
vulgação, sôbre a cúpula das For
ças Armadas etc. Como pensar em 
medidas profundas de encampa
ção ao lado de um desenvolvimen
to capitalista autônomo?

Há uma contradição gritante 
dentro dêsse programa, entre as 
medidas de estatização que pro 
põe e a manutenção do "processo 
democrático — eleitoral brasilei
ro” e do regime “capitalista autô
nomo” . O resultado seria qualquer 
coisa de semelhante ao govêrno 
trabalhista inglês do após guerra, 
o qual féz algumas nacionaliza
ções de setores pouco essenciais 
da economia, nada alterou na es
trutura do país e ca'iu no fracasso 
eleitoral posterior. Não seria a 
primeira vez que a burguesia en
trega o poder aos reformistas em 
condições de crise (Alemanha 
após a I a guerra, Inglaterra após 
a 2.a e muitos outros), confiando 
na sua habilidade de conter as 
massas e jogando sôbre suas cos
tas o mais pesado ônus da crise 
É isso aue o setor preponderante 
na Frente Parlamentar e na Fren
te de Mobilização Popular deseja? 
O poder para perdê-lo loso adian
te ^ela ausência de coerência?

Há outros aspectos da questão. 
Um govêrno que só agite proble
mas. tome medidas isoladas e in
completas. só fará atiçar a direita 
no Dais. levá la à clandestinidade 
e à sua militarização, colocando 
o risco de uma violenta guerra 
civil neste país. Como derrotar 
tais fôrças com um Exército regu
lar? Somente milícias populares 
bem armadas e treinadas em alta 
escala levariam adiante vltoriosa-

O texto de Górkl, por sl mesmo, 
pode ser considerado um clássico 
do gênero. A primeira vista, no 
entanto, em nada difere das gran
des obras da literatura e do tea
tro burguês russo, produzidas du
rante o período do realismo psico 
lógico. Na realidade, uma distân
cia considerável o separa delas; 
entre Górkl e, por exemplo, Tche- 
cov, se interpõe o abismo que se
para o universo abstrato das apa
rências psicológicas do universo 
concreto da realidade social. Os 
problemas que preocupam Górki, 
nesta/ peça, são aparentemente os 
mesmos que preocupavam os seus 
antecessores.

A adoção, em “Os Pequenos 
Burguèses”, de u m a  perspecti
va Inteiramente nova — a 
perspectiva da classe operária 
ascendente — modifica, porém, 
totalmente, do conteúdo dêstes 
problemas. Esta perspectiva, .no 
entanto, não é sugerida, ingênua- 
mente, por nenhuma espécie (Je 
jjlanfletarismo demagógica tão 
comum em peças que se preten
dem políticas. É evocada, cons
tantemente, pela própria situação 
contraditória vivida pelos perso 
nagens principais. Sua presença 
envolve todo o desenrolar do dra
ma e representa a sua verdade

Em "6s Pequenos Burguèses” 
deparamos com temas comuns ã 
literatura da época; o conflito de 
gerações em um ambiente domés
tico irrespirável, a angústia dian
te do vazio da existência, etc. No 
entanto, êstes temas tratados sob- 
sua verdadeira luz, Isto é, situa 
dos em seu contexto social, adqui 
rem o conteúdo exato. O conflito 
entre as duas gerações de peque
no burguèses que a peça no apre
senta deixa de ser um simples 
conflito de gerações. Através dêle 
é todo o desenvolvimento da so 
ciedade capitalista russa em uma 
fase pré-revolucionária que é re
produzido. As duas gerações, com 
suas características próprias e 
distintas, correspondem a duas 
fases diferentes do processo |de 
decomposição da sociedáde bur
guesa, diante do avanço do prole
tariado.

A geração mais velha, forma
da em um período em que a 
luta de classes ainda se acha mas 
carada, acredita firmemente nos 
valores burguèses que lhe fôram

Impostos, ao passo que os mais 
novos, diretamente contestados 
pela ascenção da nova classe, jâ  
não são mais capazes de acreditar 
no que quer que seja. À medida 
em que se impõe a perspectiva 
dos oprimidos, o universo dos 
opressores no qual se situa a pe
quena burguesia, vai sendo subme
tido a um gradativo processo de 
desintegração. Êste processo é vi
vido, pelos jovens protagonistas 
pequeno burguèses, sob a forma de 
uma Impotência radical diante do 
futuro e da história, encarnados 
na figura do ferroviário.

Diante do quadro de asfixia ge
neralizada que Górki nos apresen
ta do universo pequeno-burguês, a 
perspectiva revolucionária se im
põe naturalmente, apresentando- 
se como a solução necessária e 
inevitável para os conflitos vivi
dos por uma classe impotente no 
seio de uma sociedade em decom
posição.

“Os Pequenos-Burguêses” foi es 
crita em 1902. Os acontecimentos 
posteriores na Rússia deram ra
zão a Górki. Um ano depois reali
zava-se em Londres o congresso 
do Partido Operário Social Demo
crata Russo, do qual* sairia a van
guarda revolucionária do proleta
riado russo. Em 1905, três anos 
depois, o operariado abandonava, 
pela primeira vez, os limites estrei
tos de suas lutas reivlndicatórias 
e ensaiava uma primeira insurrei
ção contra o poder burguês. E, fi
nalmente, quinze anos depois, em
1917, eclodia o maior movimento 
revolucionário do século, destina
do a modificar radicalmente o 
curso da história contemporânea.

Não_ cabe aqui determinar em 
que medida o teatro de Górkl con
tribuiu para êstes acontecimentos. 
Não há dúvida porém que as suas 
peças exerceram uma eficaz In
fluência sôbre os seus contempo- 
meos. Na pior das hipóteses, ser
viram pelo menos para revelar ao 
público burguês, desejoso de misti
ficar a realidade, a verdadeira fa
ce de sua ditadura de clasje. As 
analogias entre a sociedade russa 
do comêço do século — retratada, 
em um dos seus aspectos, pela 
peça de Górki — e a sociedade 
brasileira atual são numerosas. 
Daí a importância de que se re
veste a apresentação pelo Teatro 
Oficina de “Os Pequenos Burgué- 
ses” .

mente uma tal luta. Pode fazer 
isto um Ministério de centro-es 
querda obrigado a conciliar as 
mais diversas tendências? Lem
bremo-nos do exemplo da Guerra 
Civil cTa Espanha, na qual o go
vêrno republicano desarmou m i
lícias operárias para acabar fra 
cassando na sua resistência e le
vando o pais ao fascismo.

O êrro básico do programa que 
a FPN pretende levar para o Mi
nistério é uma análise falsa da 
realidade brasileira e sua situação 
de classe. O Brasil já  é um pais 
essencialmente capitalista, onde 
subsiste sòmente elementos de 
uma estrutura pré capitalista. Na
da de definitivo poderá ser feito 
no país, em tèrmos de transfor
mação sodal, que não atinja esta 
estrutura. E a classe capacitada 
a realizá lo é uma só — a classe 
operária contando com o apôio do 
campesinato e da pequena bur
guesia. Igualmente, o capitalismo 
brasileiro está intimamente entre
laçado com o capitalismo inter
nacional e dêle depende básica 
mente para o seu desenvolvimen
to (em têrmos de capitais, máqui
nas, patentes etc). Além disso, a 
burguesia nacional não pode des 
truir o imperialismo e o latijún 
dio porque são seus aliados e por
que liquidá-los seria extinguir a sl 
mesmá, pois a êles está intima
mente associada.

Conclusões: a) É impossivel, nas 
condições atuais do mercado mun
dial, um desenvolvimento capita
lista nacional Independente; b) 
as classes sociais capazes de der
rotar o imperialismo e o latifún
dio são os trabalhadores da cida
de e do campo, apoiados pela cias 
se média, pequena burguesia, es
tudantes e intelectuais; c) só se
rá possível derrotar o imperialis 
mo e o latifúndio derrotando ao 
mesmo tempo o centro da econo-

mia nacional que lhes dá a base 
no país, isto é o grande capital 
monopolista nacional ou interna
cional; d) nenhuma dessas medi 
das pode realizar-se sem destruir 
a máquina burocrático militar do 
Estado burguês-latlfundiário. Por
que nada disso faria, por tudo 
isso fracassaria um Ministério 
centro esquerda ou qualquer Go
vêrno que não surja de uma re
volução social. (

QUE FAZER?

Devemos participar da agitação 
por um govêrno dos trabalhado
res e não por um Ministério de 
centro-esquerda. Caso se concre
tize êste Ministério, devemos lu
tar para que êle leve adiante as 
medidas contra a reação, o impe 
riallsmo e o latifúndio. Devamos 
lutar pela democracia operária, 
para que os Instrumentos de po
der sejam deslocados para os ór
gãos de representação operária e 
camponesa. Devemos lutar para 
que se arme o povo na defesa das 
medidas de encampação, reforma 
agrária, etc. e na sustentação do 
poder popular.

Não alimentamos ilusões no Mi 
nlstério de centro-esquerda, não 
compactuamos nem compactuare
mos com as medidas de concessão 
ao ce|itro. Só acreditamos no go 
vêrno dos trabalhadores da cida
de e do campo. Govêrno de classe 
com representação politlca de 
classe, de trabalhadores da cidade 
e do campo, de estudantes, inte
lectuais e soldados.

Mostraremos sempre que é pre
ciso caminhar para adiante! A re
volução social não pode pa^ar nas 
suas fases Intermediárias, sob pe
na de frustrar se. E não fracassa 
remos! O proletariado brasileiro 
dará um exemplo histórico de 
consciência e organização. Nenhu
ma conciliação o deterá!



D I R I G E N T E  S I N D I C A L  P E D E  Sindicato Rural 

G O V ER N O  D O S  TRA BA LH A D O RES em Brasília
LÍDER CAMPONÊS 
PRÊSO EM BRASÍLIA

BRASÍLIA  — Os operários do Distrito Federal, através de 
moção da COTEB, seu órgão máximo, exigiram a libertação do 
líder camponês Horaci Ferreira Dias, detido quando organizava a 
Associação Agrícola de Taguatinga, às margens do rio Maranhão.

— "Somente um g o v ê r n o 
apoiado nos trabalhadores, e tam
bém nos soldados, cabos e Sargen
tos, pode tomar medidas que re
solvam o problema da carestia. E 
não só êsse problema, como tam
bém as questões relativas à educa, 
ção, indústrias químicas e farma
cêutica reforma agrárira, bancária, 
ria, tributária, judiciária eleitoral e 
outras" — declarou a POLÍT ICA  
O PE R A R IA  o líder sindical Sil
vestre Bozzo Presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Papel e Papelão de São 
Paulo, categoria que apresenta um 
dos mais altos índices de sindica- 
lização entre os trabalhadores 
paulistas.

Antes, o Sr. Silvestre Bozzo ha
via dito que um nôvo Ministério, 
como vem sendo proposto, não se
ria capaz de tomar medidas para 
solucionar a questão da carestia 
de vida.

"O  nosso Parlamento é consti
tuído de banqueiros, industriais e, 
principalmente, de grandes fazen
deiros com enormes áreas de ter
ras improdutivas. Isso mostra a 
quem pode servir êsse govêmo”
— esclareceu.

O  Sr. Silvestre Bozzo acrescen
tou que acredita em outra solução, 
a constituição de um governo de 
nôvo tipo, conquistado pelos tra
balhadores da cidade e do campo 
e apoiado diretamente neles.

ELE IÇÕES N O  DNPS

A respeito das eleições no De
partamento Nacional dc Previdên
cia Social, disse o Sr. Silvestre 
Bozzo:

“O  govêmo federal, que é * o 
principal devedor do DNPS, aliou' 
se aos patrões, que são também 
devedores, para alijar da Direção 
o representante dos trabalhadores, 
que são os mais assíduos pagado
res dos Institutos.

“Os órgãos previdenciários, des
de que foram instituídos — conti
nuou — serviram de cabide de 
empregos do govêmo, que visa 
fins políticos próprios. Só resol
veria a situação o cancelamento 
do emprêgo de todos os nomeados, 
preenchendo-se os cargos com in
divíduos capazes, selecionados pe
los trabalhadores."

REPRESEN T AÇA O  PARITA- 
RIA  E ESCALA M Ó V E L

Na opinião do Sr. Silvestre 
Bozzo, a escala móvel de salários 
interessa profundamente aos ope
rários. Entretanto, é preciso evi
tar que as classes exploradoras a 
utilizem a seu favor.

"Na comissão que apurará a 
taxa do aumento de custo de vida 
o trabalhador deve participar em 
pé de igualdade com os patrões e 
com o govêmo. Isto é, o voto do 
trabalhador deve ter o mesmo pêso 
do voto dos patrões e do govêrno 
juntos” — preconiza o líder ope
rário .

N A O  Ê H OSP IT A L

Já faz alguns anos que o Sr. 
Silvestre Bozzo lidera a equipe 
que vem levando o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Papel" e Papelão a sucessivas vi
tórias. Ainda há pouco, o Sindi
cato contribuiu para o êxito da 
greve do Pacto de Ação Conjun
ta: na grande maioria das fábri
cas da categoria ninguém foi tra
balhar.

Opõe-se o Sr. Silvestre Bozzo 
a um a concepção assistencialista
das- finalidades dos sindicatos, 
órgãos de outra natureza é que 
devem prestar, por exemplo, a as
sistência médica. “Sindicato não 
é hospital. Ê trincheira de luta"
— afirmou, ao encerrar a entre
vista.

BRASÍLIA — Já foi eleita a 
primeira Diretoria do recém-fun- 
dado Sindicato Rural de Sobradi- 
nho, constituída dos Srs. Francis
co Antônio Clementino dos San
tos, Presidente; João Coelho de 
Souza, Secretário, e Pedro Teixei
ra de Assunção, Tesoureiro.

O  principal ponto do programa 
da Diretoria do nôvo Sindicato é 
a luta pela posse das terras do 
Cinturão Verde de Brasília, que 
não vêm sendo aproveitadas para 
a agricultura. Essas terras não 
foram entregues aos camponeses, 
e sim a apadrinhados dos Srs. 
Deputados e Senadores e de altos 
funcionários do Poder Executivo. 
Essa situação beneficia um sem- 
número de exploradores: primei
ro. servem as terras para desen
freada especulação imobiliária, 
ocasionando aumentos pesados no 
preço dos terrenos do Distrito 
Federal: segundo, como. as terras 
do Cinturão não são aproveitadas, 
os comerciantes de gêneros au
mentam livremente os preços, pois 
podein alegar que as mercadorias 
vêm de muito longe.

Só os camponeses e a popula
ção de Brasília é que têm realmen
te interêsse em que as terras se
jam cultivadas. Por isso mesmo, o 
Sindicato Rural de Sobradinho 
contará com o apóio dos operários 
e outros setores populares da nova 
capital em sua luta pela posse do 
Cinturão Verde.

DIVULGUE

P O L IT IC S  
OPERARIA

IN V A SÃ O

A luta dos camponeses de Ta
guatinga teve início em 1961, lo
go após a posse de Jânio Qua
dros na presidência da República. 
Nesse período, em virtude da sus. 
pensão das obras de Brasília, mi
lhares de trabalhadores ficaram 
desempregados. Conseqüentemen
te, suas famílias passaram a 
sentir fome. Naquela época, já 
se encontrava à frente da Asso
ciação Agrícola o líder Horaci, 
que reuniu mil e duzentas famílias 
de desempregados, e com elas 
ocupou as terras devolutas do Ins
tituto Nacional de Imigração e 
Colonização (IN IC ), nas proxi
midades de Taguatinga.

De posse dessas terras, os cam- 
ponêses abriram estradas, medi
ram a área, dividindo em lotes de 
300 por mil metros, entregando a 
cada família o seu lote. Construí
ram a sede da Associação, abri
ram as estradas internas e pon
tes, construíram e puseram em 
funcionamento a primeira escola 
do Núcleo, ao qual deram o no
me de Núcleo Rural Getúlio Var

gas.
SURGE O  IN IC

Quando já havia casas cons
truídas e as primeiras plantações 
estavam surgindo, apareceu o 
IN IC , na pessoa do nôvo diretor,
o integralista Romero Lago. Lo
go. foi exigindo a retirada dos 
camponêses dali, sob alegação de 
subversão e de que eram invaso 
res. Realizou a primeira obra do 
IN IC , nas terras que antes a êle 
tas: foi um barracão para pôsto 
pertenciam e permaneciam incul
tas: pôs um barracão para pôsto 
policial, instalado antes mesmo de 
qualquer obra dei assistência. Te
ve início então uma vida de ter

ror para os trabalhadores, sendo 
até desrespeitadas suas famílias, 
pelos policiais. Eram a tôda hora 
presos e espancados, que, além 
disso, nada faziam a não ser ca
çar e tirar madeira das chácaras 
dos camponêses.

PREPO T ÊN C IA

A sede da Associação foi des
truída a mando do diretor do 
IN IC  e até o nome do Núcleo foi 
mudado de Getúlio Vargas para 
Alexandre Gusmão, a fim de re
vogar as decisões dos camponê
ses organizados e desmoralizar 
sua Associação. Outra ordem da 
direção do IN IC , foi a de dimi
nuição da extensão das chácaras, 
em cem metros cada, para assim 
dar algumas*aos amigos do di

retor.
A SUPRA

\
Muitos camponêses, ̂ pressiona

dos, viram-se obrigados a aban
donar o Núcleo, mas a maioria 
continuou firme na defesa de seus 
direitos e contra a espoliação. Ho. 
rací foi .prêso várias vêzes e sua 
família passou a viver em clima 
de terror. Na entrada do Núcleo 
instalou-se um pôsto fiscal, onde 
os camponêses eram revistados 
pelos policiais. Êstes fizeram uma 
serraria e passaram a invadir as 
terras e retirar a madeira que da
ria para construir casas para to
dos os camponêses, que vivem em 
palhoças construídas sem o me
nor conforto.

Com a criação da Superinten
dência da Reforma Agrária, Ro
mero Lago foi afastado, vindo em

* seu lugar um nôvo diretor. Mas 
até agorà a SUPRA nada reali
zou de concreto; a situação dos 
camponêses continua a mesma de

1 antes. E Horaci continua prêso.

C. N. T. I. 
DERROTA 
GOULART

R IO  — Apenas cinco dias de
pois do seu anunciado rompimento 
como Presidente João Goulart, 
apontado como responsável pela 
derrota do Sr. Dante Pelacane no 
DNPS, o CGT voltou a compro
meter-se com o Govêrno, em tro
ca da reeleição do deputado Çlo- 
dsmith Riani para a presidência 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria.

A vitória do Sr. Clodsmit Ria
ni, a princípio tida como incerta, 
.— devido à influência do Sr. G il
berto Crockatt de Sá, que coor
denou a chapa de oposição — foi 
assegurada em cima da hora, com 
os novos compromissos assumidos 
publicamente, através de um pro
nunciamento do presidente reelei
to da CN T I.

Sôbre os conchavos que antece
deram a eleição, informa-se que o 
Sr. Gilberto Crockatt de Sá, — 
assessor sindical do Presidente — 
já havia convencido vários dele- 
qados eleitores a votar na chapa 
de oposição, quando recebeu or
dens do Sr. João Goulart no sen
tido de sr^spender as articulações.

AMEAÇA DE MASSACRE DE 
CAMPONÊSES EM MINAS
BELO H O R IZ O N T E  — Os camponeses residentes à margem 

da reprêsa de Três Marias, em Minas, estão ameaçados de um 
despejo judicial arbitrário, que deixará na miséria 22 famílias que 
ali vivem do cultivo da terra.

Tudo começou há três anos atrás, quando a pequena faixa de 
terra ocupada pelos camponêses foi reclamada pelo latifundiário Ne
ném da Peleça que os expulsou violentamente, destruindo seus ca
sebres.

Os camponêses reagruparam-se numa Liga Camponêsa (hoje 
Sindicato), constituíram seu advogado o Doutor Antonio Romanelli 
e voltaram a ocupar as terras. Desde então, o latifundiário vem mo- % 
vendo na comarca de São Gonçalo do Abaeté uma ação de despejo 
contra os camponêses de Três Marias, na qual tôda a fôrça política 
dos "coronéis” locais vem sendo utilizada para pressionar , o Poder 
Judiciário, inteiramente submisso à vontade dos fazendeiros.

’ MASSACRE

Tôda sorte de impedimentos foi colocada à ação da defesa dos 
camponêses, tendo sido o próprio advogado ameaçado de agressão.
O  andamento normal do processo foi truncado pelo juiz local que 
se negou ’a receber os recursos e agravos da parte, utilizando os 
mais diversos expedientes para dificultar a atuação do advogado.

A  ameaça de despejo só fêz acender no6 camponêses a maior 
disposição de luta. Afirmam êles que resistirão à execução do des
pejo com tôdas as armas de que dispuserem. O  clima é de grande 
tensão, devido à possibilidade de requisição de tropas da Policia 
Militar em Belo Horizonte, para executar a ordem de despejo, o que 
poderia gerar um massacre generalizado.

SOLIDARIEDADE

As entidades sindicais e estudantis de Minas vêm mobilizando- 
se para impedir que isso aconteça e apoiam a solicitação do Sindi
cato de Camponêses de Três Marias à Superintendência da Reforma

Agrária, para imediata desapropriação das terras, que ficam à mar
gem da rodovia Belo Horizonte-Brasília.

A propósito, o Diretório Central dos Estudantes de Belo Hori
zonte divulgou manifesto à opinião pública em que diz:

“Fruto do despotismo dos “coronéis” e seus serviçais, o despejo 
deixará à fome aquêles que cultivam a terra que por direito lhes 
pertence. Mas os camponêses, hoje unidos em tôrno de seu Sindi
cato, estão dispostos a resistir de tôdas as formas à tentativa de 
expulsão. E devido ao seu valente ânimo de lutp, preparam-se os 
responsáveis pelo despejo para requisitar tropas da Policia Militar 
a fim de efetivá-lo.

“E ’ preciso pois que a opinião pública esteja alerta e consciente 
de que isso poderá significar a repetição dos sangrentos aconteci
mentos de Ipatinga. Será que a Polícia Militar, após massacrar ope
rários irá agora massacrar camponêses?

“Não se pode compreender que tais atos de injustiça e violên
cia contra os trabalhadores da terra, aconteçam no momento em 
que se fala na desapropriação das terras agricultáveis à margem 
das rodovias federais — como é o caso de Três Marias, à margem 
da rodovia Belo Horizonte-Brasília. Seria uma violência inútil e sem 
sentido.

“E ’ preciso que os camponêses sejam garantidos nas suas terras!
“E’ preciso que seja evitado mais um massacre em nosso Estado!
“Exijamos a desapropriação imediata das terras pela SUPRA 

e sua entrega aos camponêses!
“Abaixo o latifúndio!
“Viva o Sindicato de Camponêses de Três Marias!”

EXEM PLO
Apesar da situação difícil em que se encontram, os camponêses 

de Três Marias souberam honrar sua classe e deram um exemplo 
dignificante: ao invés de esperarem não se sabe quanto tempo por 
hipotéticas medidas do govêrno, ocuparam as terras de que neces
sitam para trabalhar, contrariando embora as ordens ilegais da Jus
tiça do regime burguês-latifundiáriro.



O MOVIMENTO GREVISTA DE 1963

UNIDADE E PROLETARIADO
Não apenas os trabalhadores mas principalmente seus 

adversários constataram o vigor dos movimentos grevistas de
flagrados pela classe operária no ano que findou. O General 
Peri, Lacerda, Ademar e muitos outros tiveram de sair à rua 
para bradar contra a fôrça crescente do proletariado brasileiro.

Ainda não existem dados completos sôbre o número de 
greves em 1963, mas as primeiras impressões já  permitem afir
mar sem dúvida que houve um sensível aumento das greves no 
país. Por outro lado, o que é de suma importância para os des
tinos da luta operária no Brasil, as greves conjuntas e de soli
dariedade se desenvolveram em todos os cantos da nação, re
fletindo a unidade crescente da classe e a possibilidade de fu
turas ações coordenadas.

Só para citarmos as principais greves de solidariedade 
apontamos: a dos operários navais que, em número de 40 mil, 
cruzaram os braços por 21 dias, em janeiro, em solidariedade 
aos seus companheiros da Ishokawajima, que despedira 3 de
legados sindicais; a dos ferroviários da Leopoldina que, em mar
ço, paralisaram em solidariedade aos empregados em carris 
urbanos da Guanabara, que pleiteavam aumento salarial; a dos 
portuários de Santos, em junho, acompanhando a greve dos 
carregadores e ensacadores de café; a de njotoristas em Niterói 
no mês de julhrfem solidariedade a seus companheiros de duas 
emprêsas; a grande greve que paralisou tôda a baixada santis- 
ta durante os cinco dias de setembro, nos quais quinhentos mil 
trabalhadores se solidarizaram com os enfermeiros da Santa 
Casa de Misericórdia, que se recusa a cumprir os acordos tra
balhistas; a dos ferroviários, estivadores, motoristas, emprega
dos da Petrobrás e da energia elétrica de Pôrto Alegre em soli
dariedade à greve dos bancários por aumento de salário; a dos 
ferroviários da Santos-Jundiaí em solidariedade à greve geral de 
18 categorias que paralisou importantes setores da indústria 
paulista em novembro.

Também as greves de protestos são uma forma de solida
riedade e união dos trabalhadores e dentre as principais con
tamos: a do pôrto de Santos pelo impedimento à posse dos 
operários eleitos para o Legislativo; da a COSIPA pela demis 
são de operários; a dos estaleiros Verolme pela punição de lír 
deres sindicais e demissão de 90 operários; a que em junho pa
ralisou os aeronautas, ferroviários, aeroviários, portuários, es- 
tivf* lores, arrumadores, contra a demissão do líder sindical co
mandante Melo Bastos; a dos portuários e ferroviários do Rio 
Grande do Sul contra a ida de Lacerda em julho; as paralisa
ções da Leopoldina contra a carestia em agôsto, contra o supe
rintendente em setembro, contra o estado de sítio pedido poi 
Jango em outubro.

Outro fator importante para se avaliar o movimento gre
vista é o do número de novas categorias que passam a apelar 
para o instrumento da greve como forma de evitar a explora
ção diária de seu trabalho. Foi assim que tivemos greves de fun
cionários municipais fluminenses, de enfermeiros de Brasília, 
de radiotelegrafistas, de securitários da Guanabara, de guardas 
de Niterói, de professores, de radialistas, e de soldados, cabos, 
sargentos e subtenentes do Rio Grande do Norte.

É inconteste, pois, o avanço das greves no país. Apenas não 
é possível concordar com as explicações que a grande impren
sa e os ideólogos da burguesia oferecem para o fenômeno. Se 
as greves fôssem, como querem elas, simples produto da “infil
tração de agentes subversivos no meio do pacato trabalhador 
brasileiro”, como explicar a crescente adesão das mais nume
rosas massas trabalhadoras ao instrumento da grevé?

OS MOTIVOS

Se fôrmos aos motivos que 
deram causa aos conflitos tra
balhistas verificaremos que a 
sua grande maioria teve ori
gem nas reivindicações econô
micas, na luta para acompa
nhar a alta desenfreada do 
custo de vida. Assim, tivemos 
um grande número de greves, 
no Início do ano principalmen
te, com a finalidade de obri
gar as emprêsas a cumprir o 
pagamento do 13.° salário. Ti
vemos também, abrande greve 
por 100% de reajuste salarial 
em São Paulo, que atingiu 18 
categorias.

É que a crise econômica do 
capitalismo brasileiro se apro
fundou de maneira inédita em 
1963, ameaçando atingir situa
ções cruciais em 1964. O au
mento do custo de vida, cal
culado em mais de 85% para 
o ano findo é um verdadeiro 
recorde de inflação no país. O 
fantasma da carestia cercou 
com bem maior insistência os 
lares da classe operária no 
Brasil. A média de reajustes 
conseguidos, por volta de 80%, 
não chegou, desta forma, a fa
zer frente, nem para comêço, 
ao aumento do custo de vida.

Que dizer, então, da situação 
de pouco antes do reajuste, 
quando os trabalhadores vi
ram crescer suas contas no ar
mazém, quitanda etc., sem 
possibilidades de- saldá-las? 
Que dizer, então, da situação 
de alguns meses após o rea
juste, quando êsse mesmo re
ajuste é engolido também pe
los novos aumentos de preços, 
que não param em sua subida 
vertiginosa?

E, se a situação já  não era 
boa antes, ela só piorou em 
1963. De 1955 à 1959 os salá
rios reais dos trabalhadores 
subiram em 38% contra um 
aumento de 76% dos lucros da 
produção. O operário desfru
tou, portanto, a metade do que 
desfrutou o patrão do desen- 
volyimertto que então sofreu a 
nação. Mas passávamos nessa 
época por uma fase de relati 
va prosperidade. Já 1963 se 
caracterizou por ser um ano 
de depressão, de desemprêgo, 
de queda geral da produção, 
de diminuição da renda per 
capita da população. Neste 
quadro, claro está que a clas
se operária sentiu mais dura
mente os efeitos da explora
ção capitalista e reagiu como 
pôde, refletindo-se isso no

grande aumento de greves que 
ocorreram.

GREVE ECONÔMICA 
E GREVE POLÍTICA

Numa tal situação de crise 
crônica com perspectivas som 
brias, não é de se admirar que 
as lutas econômicas da classe 
operária tenham uma inevitá
vel tendência a ganharem um 
aspecto político.

fi que, por um lado, vendo 
os trabalhadores que seus sa
lários são diariamente engoli
dos pela inflação, tomam cons
ciência da necesidade de agir 
politicamente para provocar 
mudanças estruturais no regi 
me. Por outro lado,* a própria 
burguesia, não podendo en
frentar a crise e procurando 
fazer com que o proletariado 
paaue por ela, tem-se mobili
zado e unido para enfrentar 
diretamente os movimentos 
trabalhistas, desvendando seu 
caráter de luta de dlasse con
tra classe.

Mas o que se tornou visível 
foi a ausência, na classe ope
rária, de uma direção política 
que a orientasse corretamente 
nas lutas que travou. O que 
se viu .sempre que as greves 
colocaram as classes num con
flito político, foi uma atitude 
esquiva e mesmo reboquista 
da maioria das direções sindi 
cais. Manifestações de confian 
ça no govêrno para que êste 
resolvesse as questões, como na 
greve de Capuava ou na Soro- 
cabana, não disfarçaram um 
receio nas colocações de uma 
política propriamente operá- ‘ 
ria. O recuo de greves quan
do estas adquiririam um ca
ráter político, como na greve 
contra a demissão do coman
dante' Melo Bastos, refletiu 
ainda o caráter vacilante e 
imaturo das direções.

O reformismo reinante nas 
cúpulas sindicais, pretenden
do ficar nas boas graças com 
as classes dominantes, acaba, 
no entanto, por causar uma 
desorientação nos trabalhado
res e, mesmo, o descontenta- 
to generalizado naá classes 
médias.

O que -a população do país 
sentiu foi um aumento acele
rado do custo de vida, ao lado 
de um grande número de gre
ves. A grande imprensa bur
guesa procurou mostrar as

greves e aumentos de salário 
como causadores da inflação. 
É claro que o que cabia aos 
Sindicatos era desmascarar o 
govêrno como responsável, 
era apontar o govêrno e as 
classes dominantes em geral 
como incapazes de solucionar 
a crise, era desfraldar um 
programa próprio dos traba
lhadores para resolver radi
calmente os problemas brasi- , 
leiros. Mas Vínculando-se ao 
govêrno, confiando nêle para a 
realização das reformas, dei
xando de apontar a mudança 
de regime como necessária 
para o bem-estar e a liberta 
ção das classes trabalhadoras, 
as direções sindicais sofreram 
um grande desgaste. Um des
gaste tão grande quanto o que 
fala em reforma e apoiando- 
se nas fôrças conservadoras e 
reacionárias.

O proletariado precisa, por
tanto, nesta situação de crise, 
de uma direção política que 
saiba colhêr todos os frutos de 
sua luta. Só uma política ope
rária própria lhe impedirá de 
ser mero reboque do govêrno.
E ser reboque do govêrno ho
je significa sofrer os prejuí
zos dêle — a desmoralização 
por sua eterna vacilação e in
competência para realizar as 
reformas — sem poder captar 
os lucros — a boa vontade da 
burguesia e do imperialismo.

BALANÇO

1963 deixa, enfim, um sal
do positivo.

O grande número de traba 
Ihadores que tomou parte nos 
movimentos grevistas ganhou 
uma experiência indispensá
vel para enfrentar as decisi
vas lutas futuras. Tôda a re
pressão policial jogada contra 
a classe operária não fêz se- 
pão mostrar que é preciso es
tar preparado para resistir às 
arbitrariedades de que as 
classes ociosas lançam mão.

As grandes greves conjun
tas e de solidariedade mostra-, 
ram o grande avanço do pro
letariado e ensinaram a im
portância da unidade de clas
se. A fôrça dos movimentos 
unitários irá inevitàvelmente 
convencendo outras parcelas 
de trabalhadores a se agluti
nar em tôrno do Comando Ge
ral dos Trabalhadores, supe
rando-lhe os defeitos atuais.

As paralizações imediatas e 
momentâneas foram outra 
forma de greve que mostrou 
resultados positivos, irritando 
os reacionários, mas obtendo 
várias vitórias. Ressalte-se, 
neste ponto, a coesão e dispo
sição de luta que manifesta
ram os operários integrantes 
do Pacto de Unidade e Ação 
pelas inúmeras vêzes em que 
se lançaram à luta com êxito, 
inclusive na paralização da 
Leopoldina assim que o govêi- 
no, pedindo o estado de sítio, 
prenunciou um golpe de Es 
ta do.

O balanço do ano nos ensi
na também a necessidade de 
educar a classe em todos os 
momentos em tôrno de uma 
política própria, livre de ilu
sões em quaisquer governan» 
tes. Apoiar-se nas próprias 
fôrças foi a única regra que 
provou dar bons resultados.

Prevendo-se para 19(54 um 
agravamento da crise econô
mica que as classes governan
tes não sabem enfrentar, o 
fortalecimento das ações gre
vistas é um importante saldo 
que deveremos usar com mais 
vigoç ainda. Do êxito da nos
sa luta resultará a possibilida
de, não só de resistirmos à ca
restia crescente mas de liqui
darmos a carestia e a ex
ploração.
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A 2 d* Janeiro último, o poro 

cubano comtmorou a passa- 

gtm  do y  a n im iir io  do triun

fo d» iu a  Rerolução. Como da* 

outras V lu i>  o Primeiro Minis- 

tfb Fidel Castro pronunciou um 

discurso, que è, ao mssmo tem

po, um balanço das realizações 

da Rerolução •  uma visão d* 

suas perspectiras.

Os problemas que a Rerolu- 

ção enfrentou, no ano paksa- 

dc. sobretudo em decorrincia 

do bloqueio impAsto pelo im

perialismo norte-americano, são 

analisados no discurso d* Fidel. 

assim como as possibilidades 

•  es planos para a economia 

cubana em 1964.

Fidel trata, tambim. dos 

grandes problemas internacio

nais •  da posição de Cuba iace 

a Ales, destacando-se a ques

tão Tenexuelana e a luta pela 

paz mundial.

América
Latina
em marcha

(Página 3)

Burguesia

latino-americana
negocia

com imperialismo
(Página 2)

Camponêses

mobilizam-se

contra

escravidão
(Página central)

A s  lutas 

de classe 

e as

Fôrcas Arm adas*

(Página central)

Leia na última página K3

O outro lado de Brasíl ia

As iarelas onde rirem os operários também têm largas avenidas... (Página 7)

MINISTRO MANDA PRENDER 
DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MARINHEIROS E CABOS

RIO — O ministro da Marinha, almte. 

Silvio Mota. mandou prender diversos di

retores e membros da Associação dos 

Marinheiros, Cabos e Fuzileiros Navais 

do Brasil, contra os quais foi instalado 

um inquérito pclicial-militar.

Até o fechamento desta edição não se 

têm ainda maiores informações sôbre o

número de prisões realizadas, nem a 

respeito do lugar para o qual os presos 

foram transportados.

Sabe-se que a causa que provocou as 

ordens de prisão dos militares foram pro

nunciamentos de solidariedade aos gre

vistas do Arsenal da Marinha prestados 

numa assembléia da Associação durante 

a semana passada.

REFORMAS Sd SAIRÃO COM 60VÍRN0 DOS TRABALHADORES



Será em julho o Congresso 
Operário-Estud antil-Camponês

A Diretoria da União Na 
cional dos Estudantes, reuni
da em Florianópolis no come
ço dêste mês, apresentou ao 
í.° Conselho Ordinário da 
gestão 63/64 o seu programa 
inicial de atividades neste 
ano.

Foram elas divididas em 
quatro setores: atividades po- 
liticas, editoriais, cinemato
gráficas e relacionadas com o 
ensino.

POLÍTICA
•

Pretende a UNE realizar 
em fevereiro o 1.° Seminário 
de Estudos da Amazônia. Em 
março, enviará representantes 
ao 2.® Congresso Latino-Ame- 
ricano da Juventude, que deve 
ser efetuado em Santiago do 
Chile. É também pensamento 
da Diretoria lançar um folhe
to sôbre a desmoralizada Co
missão Parlamentar de Inqué
rito sôbre a UNE. O folhêto 
já está sendo preparado.

Uma iniciativa mais ambi
ciosa e mais importante será 
sem dúvida o Congresso Ope- 
r á r i o-Estudantil-Camponês, 
fadado a alcançar grande re
percussão. Trata-se da pri-

meira tentativa de concretizar 
nacionalmente a aliança ope
rário - estudantil - camponesa. 
0 Congresso, em princípio, foi 
marcado para a primeira se
mana de julho. As reuniões 
preparatórias, nos Estados, 
serão realizadas em abril e 
maio.

LIVROS E IMPRENSA

O jornal “Movimento” tem 
saído em edições regionais. 
A partir de março, será re
lançada a edição nacional, 
que sairá quinzenalmente.

A Editora U n i v e r s i- 
tária lançará “Fala Meu Pa
pagaio”, título provisório de 
uma obra de Ferreira Gullar 
sôbre a arte e a literatura no 
Brasil; “Cinema N ô v o” ; 
“Marxismo no Brasil” ; “Os 
Movimentos de Libertação no 
Brasil” ; “Moral Cristã e Mo
ral Marxista” (tradução de 
original francês).

A Editorial do Centro Po
pular de Cultura lançará em 
fevereiro “Peleja do Zé da 
Mulesta contra Tio Sam”, de 
Ferreira Gullar. A seguir, 
publicará sôbre a cultura do 
Brasil de hoje: cinema nôvo,

teatro, literatura, artes, cultu
ra popular.

CINEMA

Serão rodados em janeiro 
dois filmes de curtametragem 
sôbre a União Nacional dos 
Estudantes. O longa-metra- 
gem “Cabra Marcado para 
Morrer” já está sendo filma
do, em colaboração com o Mo 
vimento de Cultura Popular 
de Pernambuco. Trata-se da 
vida do herói João Pedro Tei
xeira .

ENSINO

Em março, a União Nacio
nal dos Estudantes apresenta
rá à Câmara Federal, um pro
jeto de Reforma Universitária 
a ser sustentado em grande 
campanha nacional.

Todo o programa da UNE 
para 64 merece, a nosso ver, o 
apoio integral dos estudantes, 
operários e camponeses do 
país, pois nos diversos casos se 
trata de tentativas de cumprir 
o papel reservado aos univer
sitários na vida política nacio 
nal — a agitação dos grandes 
problemas.

A lf aiates mostram seu va lor
R IO  — A campanha salarial dos 

operários alfaiutes da Guanabara foi 
rica em ensinamentos para as lide
ranças sindicais e para todos os tra
balhadores que se interessam pela as- 
cençào da classe operária. Ela de 
monstrou que a massa, quando en
contra objetivos definidos, náo mede 
esforços e sacrifícios para melhòrar 
sua sorte e para lutar contra as clas
ses exploradoras. Mostrou também que 
as lideranças que náo procuram acom
panhar o nível político da massa es- 
t&o sujeitas, dentro de um prazo mais 
ou menos curto, a desaparecer da vi
da sindical c política da categoria que 
representam, quando esta se torna 
consciente de que é preciso avançar 
um pouco mais.

A 6 de dezembro do ano passado, 
a primeira Assembléia aprovou uma 
proposta que solicitava a luta pró-au- 
mento de 130%. Essa proposta partiu 
espontaneamente do Plenário e foi 
aprovada com entusiasmo. O Presi
dente do Sindicato chegou a ponderar 
que era multo, pois nenhuma outra 
categoria havia exigido tanto. Mas o 
Plenário decidiu que, levando em con
ta a alta do custo de vida, o aumento 
da produtividade e as crescentes ne
cessidades de cada um, só um aumen
to salarial na base de 130% é que po
deria ser Justo.

MOBILIZAÇAO

A categoria, então, mobillzou-se co
mo nunca tinha feito. Em tòdas as

grandes Indústrias de roupa da Gua 
, nabara, novos quadros operários lam 
surgindo -diáriamente. A organização
dos piquetes, para entrar em ação a 
qualquer momento, foi acompanhada 
de um rápido processo de formação 
política. A massa estava à altura de 
suas necessidades e seus objetivos.

O Plenário da nova Assembléia re
jeitou a contraproposta patronal, que 
sugeria 75% de aumento, mais 15% no 
caso de o nôvo salário-mínimo supe
rar a majoração resultante do nôvo 
acôrdo da categoria. Mais tarde, a 7 
de janeiro, o Plenário aprovou que, 
se até dali a sete dias náo concor
dassem os patrões com o aumento de 
130%, a categoria entraria imediata
mente em greve.

Entretanto, foi Justamente nessa 
Assembléia que a Diretoria do Sindi
cato, que lnegàvelmente não estêve ã 
altura do movimento, resolveu colocar 
obstáculos á luta dos alfaiates. Foi só 
a esta altura que a Diretoria começou 
a levantar o problema do salário pro
fissional. Julgava ela que, se a cate
goria insistisse em lutar por 130%, 
os JiMzes do Trabalho poderiam, em 
troca, rejeitar a cláusula do salário 
profissional (r.a época 24 180 cruzei
ros). Ora, náo tinha cabimento levan
tar ?sse problema, ainda, mais com um 
atraso de um mês, porque na verdade 

é muito mais fácil os juizes decidirem 
em favor do patrão, como preferem,

quando náo há mobilização dos traba 
lhadores, quando os operários não se 
dispõem a lutar.

LIÇÕES

A D'retoria devi»- ter levado em 
conta que, a 7 de janeiro, a categoria 
rejeitor. nova proposta patronal, de 
aumento de 85%, mais 10% se o nôvta 
salé^io mínlmo ultrapassasse o nôvo 
salário profissional de, categoria. Ou 

seja, os patrões, notando a mobiliza

ção da categoria, propunham 95% de 
aumento. Mas os alfaiates, firmes, exi
giam 130%.

Entretanto, na Mesa-redonda, a D i
retoria do Sindicato aceitou discutir 

um aumento na base de 100% sôbre 
24.180 cruzeiros. A nova Assembléia, 
no dia 14, teve de aceitar êsse acôrdo, 
que não a satisfez de forma alguma. 

Com isto, foi perdida, v.ma grande 

oportunidade de ampla mobilização da 
categoria e de um magnífico exemplo 
a tôda a classe operária, pois os al

faiates seriam os primeiros a lutar 
por um aumento realmente Justo.

Mas muitas llçôes restam a tirar do 

movimento. Os quadros que se forma
ram np mobilização para a greve não 
se dispersaram. Ao contrário, desper
tam agora para novas lutas.

Campanha contra a 
carest ia em Brasí l ia

BRASÍLIA — O Sindicato dos Tra
balhadores na Indústria da Constru
ção Civil do Distrito Federal promo
veu grande concentração popular 
contra a  alta do custo de vida, em 
colaboração com estudantes secun- 
daristas. Foi mais um passo da cam
panha contra a carestia, realizada 
atualmente em Brasilia pela aliança 
operário-estudantil-camponêsa

COMERCIARIOS

•  O comércio em Brasília é essen
cialmente realizado por um baçdo de 
aventureiros, que, além de cobrarem 
preços escorchantes' da população, 
exploram ao máximo seus emprega
dos. Ainda agora, muitos dâíes se 
negam a cumprir o acôrdo que fir

maram em setembro do ano passado 
com o Sindicato dos Comerciários. 
A categoria está preparando-se para 
ir à  greve, com o fim de fazer valer 
suas conquistas.

NOVAS ASSOCIAÇÕES
•  Receberam registro novas Asso
ciações Profissionais de Trabalhado
res do Distrito Federal, pertencentes 
às seguintes categorias: Empregados 
em Casas de Diversões, Trabalhado
res na Indústria de Lavanderia e Tin
turaria do Vestuário, Empregados nas 
Emprsêas de Asseio e Conservação, 
Trabalhadores na Indústria do Trigo, 
Milho e Mandioca, Empregados nas 
Emprôsas de Minérios e Combustí
veis. Futuramente, transformar-se-ão 
em Sindicato.

POLÍTICA OPERARIA
Fraça da Sé, 158 — salas 507/9
São Paulo — SP

Diretor-Responsável: Rui Mauro 
Marlnt

SUCURSAIS:

Rio, GB — Av. Almirante Barro
so. 6 — sala 1 1 0 1

F. Horizonte, MG — Ed. Lavalle, 
sala 1 012 — R. Curitiba

CORRESPONDENTES :

Brasília, DF — Waldlr Martins 
SQ 305, BL D, Apto. 406

Salvador, BA — Evandro G. de 
Brito

R. Ciprlano Barata, 71 — Apto. 201

B U R G U E S I A S  

L A T I N O - A M E R I C A N A S  

N E G O C I A M  

N Ô V O  C O M P R O M I S S O  

C O M  O  I M P E R I A L I S M O
Initolou-se, em Brasília, no último dio 20, um seminário 

convocado pela CEPAL, visando a coordenar as posições que os 
govêmos latino-americanos defenderão na próxima Conferência 
sôbre Comércio e Desenvolvimento, que as Nações Unidas, pro
moverão em Genebra. Um dos assuntos mais importantes a serem 
discutidos no conclave é a criação de um Sistema LatiiMrAmerica- 
no Permanente sôbre Comércio e Desenvolvimento.

BURGUESIA E IMPERIALISMO

A questão fundamental que estará em pauta no seminário da 
CEPAL são as relações entre as burguesias latino-americanos e a 
burguesia imperialista das grandes potências, notadomente dos Es
tados Unidos. Uma vista de olhos no ternário mostrenos que o 
primeiro problema em discussão diz respeito às medidas para re-. 
solver os problemas do comércio de produtos de base.

As relações de mercado intemocionol têm sido, com efeito, 
o instrumento mais eficiente de que se utilizo a burguesia im* 
perialista para expropriar suas sócios menores dos países subdesen
volvidos de parte de'mais valio q»e estos arrancam às populações 
locais, baixando constantemente o preço das matérias primas —  
principal item de exportação dêstes países —  e elevando o preço 
dos produtos industriais, que as grandes potências exportam, a 
burguesia imperiolista transfere, parasitàriamente, para si porte 
do capital acumulado nos países subdesenvolvidos, impossibilitando 
o desenvolvimento capitalista autônomo de suas economias.

ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOS

Uma da* soluções tentadas pelai burguesias do« poises sub
desenvolvidos é a estabilização dos preços dai matérias-primas, 
através de acôrdosjpternacionois de comércio. Tais acôrdot vêm 
sendo realizados produto por produto —  café, cacau, estanho, 
etc. —  mas encontram duas sortes de dificuldades. Primeiro, a 
relutância dos próprios países produtores em submeter-se a uma 
disciplina de quotas de exportação, de preços, etc., que os impe
de de explorar vantagem passageiras que o mercado lhes oferece 
de modo desigual. Segundo e principalmente, a atitude da burgue
sia imperialista, que, monopolizando o mercodo consumidor, não 
pretende abrir mão de um dos meios mais eficazes de que dispõe 
para expropriar as burguesias mais fracas.

CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS

Ao lado da estobilizoção dos preços internacionais, a saída 
entrevista pelas burguesias subdesenvolvidas, para romper o mo
nopólio comercial imperialista e melhorar sua posição de concor
rência, i  o  ab e rtu ra  .p a ra  o mercado socialista (que o ternário da  
CEPAL clossifica, pudicamente, de "países de economia central
mente planificada"). Esta é, sem dúvida, a .principal arrria dos 
países subdesenvolvidos contra a espoliação imperialista, tendo em 
visto o complementaridade existente entre o mercado sociolista e 
omercádó subdesenvolvido —  aquêle especializado em industrio 
pesada, êste dispondo sobretudo de matérias-primes e indústria 
leve. •

Situa-se, também, nesta linha, a questão do ccmérclo entre 
os países subdesenvolvidos. As dificuldades, aqui, são, porém, ma
iores que os relativas ao mercodo socialista. Isto porque as econo
mias subdesenvolvidas estão longe de ser complementares; no maior 
parte das vêzes, têm produção similar e se concurrenciam na mes* 
ma área de comércio. Por outro lado, a produção ou, pelo menos, 
a exportação de seu*, produtos principais é, geralmente, controla
da pór grupos imperialistas. Sòmente uma planificoção internacio
nal, racionalmente estabelecida, e o desmonte das posições ocupa
das pelos trustes imperialistas abririam maiores possibilidades de 
aplicação desta medida. . . '

Tol como se colóca, porém, atualmente, o problema do inte
gração regional, entre vários países subdesenvolvidos (como a As' 
soqiação Latino-Americona de Livre Comércio), realiza-se sob co
manda imperialista e seró, antes, um obstáculo, que um fotor de 
exponsão do comércio exterior dêsses países.

FINANCIAMENTO E CREDITO

O financiamento do comércio exterior, que o Seminário pro
põe-te discutir, adquire importância sobretudo para países jé in
dustrializados, como Brasil e México. Na medida em que êstes 
países desenvolvem seu parque industrial, e encontram limites no 
mercado interno, coloca*se para êles o problema da exportação 
dêsses produtos, e, portanto, da concorrência ès exportações pro
venientes dos pais«» imperiailstas tstes, pela massa de capital 
de que dispõem, podem, entretanto, financiar suas exportações, 
vale dizer, podem vendê-las o crédito, ficando em posição mais 
vantajosa na concorrência internacional.

A reivindicação aue os países subdesenvolvidos vêm levantan
do é a de que suas exportações sejam financiadas por agências 
internacionais, através de fundos especiois. A participação que 
tem o imperialismo nessas agências mostra que os resultados que 
poderão ser obtidos, neste particular, não serão mais do que modes* 

tos,

COOPERAÇÃO ANTAGÔNICA

O Seminário latino-americano de Brasília é, assim, um capí
tulo a mais no processo de cooperação antagônica entre as bur
guesias da América Latina e a burguesia imperialista. O problema 
que se coloca aqui, e que se exprimirá sobretudo na Conferência 
de Comércio da ONU, é, para as burguesias subdesenvolvidas, me
lhorar sua posição nas relações com o imperialismo.

0  surgimento do bloco socialista criou maiores condições de 
barganho para as burguesias subdesenvolvidas, que já se valem 
disso em vários países (Egito, fndia, Gana). Mas criou também 
problemas. Primeiro porque forçcu o imperialismo a medidas de
fensivas, qúe repercutiram desfavoràvelmente sôbre os subdesen
volvidos; exemplo disso é o Mercodo Comum Europeu, que fechou 
o continente europeu aos latino-omericanos, ou a retração do mer
cado norte-americano, em virtude dos gastos militares no país e 
no exterior. Depois, porque introduziu um fator de radicalização 
política nos poises subdesenvolvidos, aumentando o receio das bur
guesias nativas em face dos movimentos de massa e levando-as, 
por isto, a estreitar sua aliança —  e, portanto, sua dependência 
—  com o imperialismo.

Impossibilitadas de libertar-se da espoliação imperialista, as 
burguesios latino-americanas estão buscando, e171 Brasília, têmnos 
de compromisso menos desfavoráveis. Mas nem sonham em pôr um 
fim à dependência e à subordinação em que *e encontram frente 
ao imperialismo mundial.



LUTAS DE RUA NO PANAMA

Apesar da timidez com que o Govêrno do Pa
namá reagiu frente aos Estados Unidos, em decov- 
rência da violenta agressão norte americana à ma
nifestação dos estudantes, pedindo que a bandeira 
do Panamá também íôsse desfraldada na Zona do 
Canal, apesar dessa timidez inicial os entendimen
tos entre Thomas Mann, subsecretário de estado 
adjunto para assuntos americanos e o Govêrno pa
namenho cairam num impasse.

O chanceler Galileo Solis declarou, dia 15 úl
timo, que “as divergencias entre o Panamá e os 
E.U .A . só terminarão quando o Govêrno norte- 
americano concordar com a revisão dos tratados 
relativos à Zona do canal” . Antes o Panamá havia- 
se fixado no problema da bandeira, das indeniza
ções às famílias das vítimas e de desculpas do Go 
vêrno norte-americano como suas três primeiras rei
vindicações, colocando a revisão do tratado como 
último ponto.

Vale ressaltar que os conflitos tiveram um 
cunho nitidamente espontâneo e popular. Os estu
dantes, como há 3 anos, reclamaram contra a de
cisão de não permitir o içamento da bandeira pa
namenha na zona do canal e marcharam pela Ave
nida Kennedy em sinal de protesto. Apenas com 
uma diferença: agora, as tropas norte-americanas 
reagiram brutalmente, atirando contra a massa es
tudantil e deixando um saldo de mais de 40 mortos 
e 300 feridos.

A máquina do Departamento de Estado tenta 
desviar o rumo dos acontecimentos, afirmando que 
houve infiltração dos comuno-castristas. Mas, é 
patente, trata-se de uma manobra para mistificar 
a opinião pública, numa tentativa de encobrir os 
verdadeiros motivos da revolta do povo panamenho: 
o ressentimento antinorte-americano contra a se
cular espoliação que êsse povo vem sofrendo na 
própria carne, acrescida da odiosa discriminação 
na Zona do Canal e da transformação do Panamá 
em um verdadeiro quintal dos EUA.

A
América
Latina
em
marcha

REPRESSÃ O  N O  P ER U  /

Revolucionários peruanos, encarcerados pelo 
govêrno dito democrata e reformista de Belaunde 
Terry, iniciaram uma greve de fome, em protesto 
contra a discriminação que os excluiu do decreto 
de anistia, concedida aos políticos burgueses, que 
estavam presos desde o golpe militar dos gorilas. 
Entre as centenas de camponeses, estudantes e 
operários, sôbre os quais se desencadeou a repres
são dos esbirros da oligarquia, encontram-se Hugo 
Blanco, Eduardo Sumlre, André Gonzáles, Justo 
Huallpa, Antônio Cartolín, Cláudio Janco, Abel 
Quiroz, Miguel Tauro, Joel Silva, Alberto Pereyra 
e muitos outros.

O govêrno de Belaunde Terry continua pro
curando esmagar o movimento revolucionário que 
conflagra os campos do Perú, e, segundo notída 
transmitida pelas agências telegráficas, acaba de 
encarcerar o advogado Luiz de la Puente, destaca
do líder do movimento de emancipação nacional 
daquêle país.

A luta revolucionária do povo peruano, entre
tanto, aumenta dia a dia e os camponêses não se 
intimidam ante as violências policiais, ante o terror 
do govêrno, e gritam bem alto o seu lema: “Terra 
ou morte! Venceremos”.

GUERRILHAS NA GUATEMALA

O Comando do Movimento Insurrecional dá 
Guatemala, que dirige as guerrilhas guatemaltecas, 
diíundiu um comunicado, anunciando a criação de 
grupos de resistência e ação, em várias partes do 
país, com o objetivo de impulsionar a luta armada 
contra o terror e a opressão da junta gorila do 
coronel Peralta.

Os guerrilheiros guatemaltecos obtiveram êxi 
tos em suas operações, enquanto a ditadura pró- 
lanque, no seu desespêro, se lança a massacrar o 
povo, queimando 20 casas de camponêses pobres, 
na região de Sina. As companhias norte-america
nas também tomaram medidas de represália con 
tra os simpatizantos dos guerrilheiros, expulsando 
cêrca de 500 famílias camponesas da granja Veinte 
da aldeia das Flôres, e em Puerto Barrios, na pro 
víncia de Izaba.

“DEMOCRACIA REPRESENTATIVA” 
CHILE

NO

O govêrno do presidente Jorge Alessandri deu 
mais uma demonstração de “democracia represen
tativa”, ao empregar mais de mil carabineiros, ar
mados de metralhadoras, revólveres, cassetetes, 
bombas de gás lacrimogêneo, numa verdadeira ope 
ração de guerra, com todos os requisitos estratégi
cos, para desalojar cêrca de 400 famílias da loca 
lldade de Lo Valledor, no Chile. Os operários ape
nas dispunham de pedras e páus, ma$, uns cin- 
auenta resistiram das quatro e mela às sete e meia 
da manhã. As tropas do govêrno tiveram 35 fe
ridos .

O jornal “El Rebelde”, órgão da Vanguarda Re 
volucionária Marxista, denuncia também outra ope 
ração militar contra a população da Nova Palena, 
da aual participaram três mil soldados, atacando 
mulheres e crianças, para arrasar todo o povoado.

São lições de “democracia representativa” .

Panamenhos desfilam psla

Avenida Presidente Kennedy que marca
o limite da Cidade do Panamá
com a Zona do Canal,
cclcntando um mapa do Panamá e um
coYlaz com os dixeres «Gringos Go Home».

TRAfiAUiAOORES DA A. LATINA 
REONEM-SE BUI B. HORIZQNTE 
CONTRA 0 MPER1AUSM0

Durante quatro dias, em Belo 
Horizonte, mais de cem líderes
sindicais da América Latina, 
além de uma numerosa dele
gação brasileira, se reunirão no 
edifício da Secretaria de Saúde, 
para discutir os problemas dos 
trabalhadores de tôda a Améri
ca Latina, num acontecimento, 
qualiíicado pelos observadores, 
como da maior importância pa
ra a classe operária latino-ane- 
ricana e do mundo

Trata-se do Congresso Sindi
cal de Unidade dos Trabalhado
res da América Latina convoca
do pelo Secretariado Executivo 
do Çomitê Coordenador Sindi
cal dos" Trabalhadores da Amé
rica Latina, com sede em San
tiago do Chile.

Em juiho do ano passado, o 
Comitê Coordenador do Con
gresso divulgou a convocatória 
"chamando aos trabalhadores 
do continente latino-americano 
a preparar o Grande Congresso 
de Unidade ao calor das lutas 
reivindicatórias ” O documento 
exorta os trabalhadores a forta
lecerem suas organizações de 
massa e diz: Nossos problemas 
são comuns como nossos dese
jos. Assim, como ontem os forja- 
dores de nossa Ia indepen
dência do jugo colonial de Es
panha e Portugal uniram-se pa
ra elaborar as bases de nossas 
repúblicas, hoje, os trabalhado
res, herdeiros desta gloriosa tra
dição libertadora, nos unimos e 
marchamos juntos com tôdas as 
forças populares, inspirados no 
desejo comum e inadiável de 
conquistar a segunda e defimii- 
va independência da América 
Latina".

A convocatória salienta que 
os males dos trabalhadores são 
os mesmos em todos os países 
latino-americanos além de er 
um denominador comum que é 
a  "opressão imperialista, das oli
garquias feudais e de outras 
classes dominantes, das quais 
Cuba se libertou integralmente 
através da vitoriosa luta de seu 

povo” .

Constata a  seguir que "o im
perialismo não é invencível; ao 
contrário será derrotado se to
dos os trabalhadores unirem-se 
fèrreamente, em uma poderosa 
organização de classe que lute 
por nossos interêsses, os interês- 
ses do povo” e acentua: "A 
América Latina se levanta para 
construir seu próprio destino. 
Esiamos prontos para mudan
ças irreversíveis em todos os 
nossos países, Os trabalhado
res latino-americanos tomam, 
com decisão, a magna emprêsa 
de forjar uma pátria nova".

TEMARIO

Durante os quatro dias de dis
cussão, o Congresso dividido em 
pequenas comissões abordará 
três temas fundamentais

1) — Análise e perspectiva da 
situação dos trabalhadores la- 
tino-americanos e o desenvolvi
mento das lutas reivindicativas 
pela melhoria de suas condições 
de vida e trabalho, pela amplia
ção dos seus direitos sociais e 
dos liberdades sindicais;

2) — Os trabalhadores e a 
luta pela emancipação econômi
ca e social, pelos direitos demo
cráticos, pela soberania e a in
dependência nacional, pela paz

e a defesa da Revolução cuba- 

, na;
3) — Unidade orgânica dos 

trabalhadores da América La
tina em uma Central Sindical 
Unitária.

Apenas o terceiro ponto apre
sentará algumas dificuldades e 
promete debales candentes, 
mas nunca sem perda do ponto 
de vista dç que a  unidade orgâ
nica da classe operária latino- 
americana tem que ser mantida 
a qualquer custo Algumas de
legações, como a do Brasil, con
sideram que a criação da Cen
tral Sindical, nesse momento, vi
ria trazer graves inconvenientes 
pois, segundo dizem, não benefi
ciaria a unidade nacional do sin
dicalismo brasileiro. Por outro la
do, delegações como a do Chile 
acreditam que a Central benefi
ciará enormemente o movimen
to sindical latino-americano, 
porque nela estará inserida o 
grande denominador cpmum 
que une todos os povos da Amé
rica Latina: a luta contra o im
perialismo e o latifúndio. Con
tam as delegações favoráveis à 
criação da Central obter pelo 
menos a criação de um organis
mo intermédio entre o Secreta
riado Executivo e a Central, ca
so os entendimentos falhem.

FLASHS

— Inúmeras delegações já 
chegaram ao Rio e realizam 
reuniões preparativas para o 
Congresso, estudando o ternário, 
intercambiando opiniões e al
guns delegados visitaram Belo 
Horizonte para escolha do local

— Uma das delegações mais 
numerosas será a chilena, com 
mais de 30 delegados, chefiada 
pela Secretário-Geral da Cen
tral Única dos Trabalhadores, 
Luiz Figueroa.

— UmcNfor:e campanha de
sencadeada pelo imperialismo 
colocou várias organizações 
sindicais contra o Congresso, 
cujo objetivo, pela sua impor
tância histórica e ineditismo, é 
estabelecer as bases da unida
de orgânica do movimento sin
dical latino-americano.

— Uma poderosa delegação 
de Cuba estará presente.

— Tôdas as centrais sindicais 
latino-americanas foram convi
dadas e participarão do Con
gresso, c o m o  observadores, 
grande número de países asiá
ticos, africanos e europeus, in
clusive uma delegação da Repú
blica Popular da China.

— O Secretário-Geral da Con
federação Geral dos Trabalha
dores da Argentina, José Alonso, 
dirigiu carta a jornais brasilei
ros criticando o Congresso. Sua 
atitude é atribuída à  grande 
pressão que o imperialismo nor
te-americano vem exercendo sô- 
bre a  CGT, depois que ejjta con
seguiu empréstimos de vários 
organismos internacionais

— Paraguai, Haiti, São Do
mingos, Nicarágua, etc. estarão 
representados por autênticos lí
deres sindicais. Em alguns paí- 
se1;, por outro lado, apesar da 
Central Sindical local recusar se 
a participar, outras organiza
ções, que contam com real e 
efetivo apoio na massa traba
lhadora, estão de acôrdo com o 
objetivo básico do Cçngresso: 
unidade, para derrotar o impe
rialismo no Continente.



R E F O R M A S  SÓ  S A I R Ã O
C O M  G O V Ê R N O
D O S  T R A B A L H A D O R E S

As esquerdas enfrentaram, na semana que 
passou, nova tentativa de envolvimento, promo
vida pelo Sr. João Goulart. A proposta de forma
ção de uma frente ampla, para sustentação de 
uma política de reformas, à  base do documento 
elaborado pelo Sr. San Tiago Dantas, tinha en- 
derêço certo. Tratava-se de manobra claramen
te divisionista. que visava a isolar os setores mais 
agressivos da Frente de Mobilização Popular —  
os sargentos, os estudantes, os parlamentares li
derados pelo Sr. Leonel Brizola — para atrair 
ao redil do Sr. Goulart os setores ditos “modera
dos", "conseqüentes", "positivos" — em uma pa
lavra, a  esquerda reformista. O objetivo indisfar- 
çável do Sr. Goulart «ra obter a base de massa 
que necessita para dar o seu golpe de Estado e 
instaurar o regime bonapartista a  que aspira 
(dentro do qual lhe seria fácil desvencilhar-se 
dos aliados de esquerda da véspera).

A manobra era tão grosseira que não mere
ceria comentários, não fôra a sedução que exer
ceu sôbre aquâles setores da esquerda aos quais 
se dirigia. A hesitação que manifestaram exige 
que analisemos certos ângulos da questão. Na 
verdade, basta-nos analisar um: deixando de 
lado seu caráter golpista, consideremos o aspe
cto mais característico do Plano San Tiago Dan
tas. isto é. a idéia de “frente ampla" em que se 
baseava.

O elemento fundamental do Plano San Tiago 
Dantas era a formação de um govêrno de cola

boração de classes para efetivação de reformas. 

Foi isto que assanhou a esquerda reformista, e 
deixou-a como môsca diante de um prato de mel. 
Mas era isto, precisamente, que deveria ter moti
vado a rejeição imediata da proposta do Govârao.

E por quê ? Pela simples razão de que nenhum  
govêrno de colaboração de classes será capaz 
de proporcionar às massas as reformas de estru
tura que elas reclamam. Se algum dia existiu es

sa possibilidade (e o compromisso da burguesia 
com o imperialismo e o latifúndio toma isso du
vidoso), ela desapareceu. E desapareceu porque, 
promovendo a sua política de desenvolvimento 
nos quadros de uma aliança com o imperialismo 
e o latifúndio, a burguesia descarregou todo o 
ônus nas costas das massas e aguçou as contra
dições que a opõem à classe operária, ao cam
pesinato e às classes médias urbanas. A explo

ração desumana do trabalho no campo, a alta 
alucinada do custo da vida nas cidades provo
caram a radicalização política dos últimos três 
anos. Esta radicalização, aliada à  ascensão do 
movimento revolucionário na América Latina, 
levou o pânico à burguesia e jogou-a definitiva
mente nos braços do imperialismo e do latifún
dio — que ela vê. hoje, como fôrças capazes de

sustentá-la contra o avanço dos movimentos de 

massa.
E' por isto que um golpe, nos têrmos em que 

o colooa o Sr. loão Goulart, isto é, com apoio na 
burguesia, conduzirá necessàriamente à  repres
são do movimento de massa, notadamente do 
movimento operário. E é por isto que se toma 
tão imperioso barrar o golpe bonapartista do Sr. 
Goulart quanto os arreganhos golpistas da rea

ção lacerdista. \
Não barraremos golpe algum, porém, se não 

estivermos apoiados nas massas. E as massas 
não serão mobilizadas sòmente em têrmos de 
luta contra golpes. O que é capaz de mobilizar 
as massas, neste momento, é uma perspectiva 
clara para a  solução de seus problemas — vale 
dizer, uma perspectiva de realização das refor
mas de estrutura, de combate efetivo à alta do 
custo da vida. de liquidação da espoliação im

perialista.
Constitui, entretanto, uma perspectiva atrelá- 

las novamente ao carro da burguesia — e isto 
precisamente quando á burguesia procura con
dições para a repressão violenta do movimento 
de massa ? Evidentemente não. Se a esquerda 
pretende de fato mobilizar as massas terá de 
apontar-lhes. sem outra alternativa, a tomada 
do poder. Terá de dizer-lhes: os problemas do 
custo da vida, das reformas de estrutura, da luta 
antiimperialista só poderão ser resolvidos pelas 
próprias massas, através de um govêrno que as 
represente, de um GOVÊRNO REVOLUCIONA" 
RIO DOS TRABALHADORES DA CIDADE E DO 

CAMPO.
s Que seria um tal Govêrno ? Seria simplesmente 

o Govêrno apoiado pelas massas, através de seus 
organismos representativos (sindicatos operários 
e rurais, ligas campnesas, associações estudantis 
e profissionais, comandos de sargentos, cabos e 
soldados), capaz de expropriar os latifúndios, 
confiscar as propriedades imperialistas, encam
par os setores econômicos monopolísticos ou car- 
telizados. dar o direito de voto às grandes mas
sas, denunciar os tratados internacionais lesivos 
ao país. nacionalizar o sistema bancário, promo
ver uma política de pleno emprego.

Nenhum govêrno poderá tomar tais medidas 
sem desencadear a mais funosa reação interna 
e externa. Para enfrentá-la. há de estar apoiado 
diretamente no povo, e no povo em armas.

Falar-se. portanto, em govêrno de conciliação, 
de colaboração de classes equivale, neste mo-_ 
mento, a desconhecer os interêBses mais vitais da 
massa trabalhadora. E' natural que os Srs. João 
Goulart e San Tiago Dantas se ocupem do proble
ma. À esquerda, só resta enterrá-lo e iniciar a 
luta pelo govêrno revolucionário dos trabalha
dores.

Remessas
Após dezesseis meses de delon

gas, o Sr. João Goulart assinou 
finalmente o decreto que regula 
menta a lei de remessa de lucros 
para o exterior Salvo alguns ele 
mentos mais renitentes, a cúpula 
domli nte aceitou a medida sem 
maiores protestos. A burguesia, 
porque ela lhe convém. Os grupos 
Imperialistas, porque se deram 
ainda por muito satisfeitos por se 
safar com tão pouco.

As emprêsas estrangeiras esta
vam, de fato, conscientes de que 
não poderiam protelar Indefinida
mente a medida. Oritaram bas
tante, para retardá la o mais pos 
sivel. Mas sabiam que, mais cedo 
ou mais tarde, teriam de subme-

Ingenuidade?
Como em tôda frente única, 

existem, na Frente de Mobilização 
Popular, divergências entre as fôr
ças que a compõem. Ninguém ig
nora que as posições do COT não 
são as mesmas dos parlamentares 
radicais, dos sargentos, da UNE ou 
mesmo do PUA. Até hoje, porém, 
as lideranças que se Íntegra i  na 
Frente procuraram sempre i.jjl-  
ver suas diferenças internamente 
e evitaram pronunciamentos que 
enfraquecessem a Frente diante 
das demais fôrças políticas.

O Sr. Osvaldo Pacheco, secre
tário do COT, quebrou lnespera 
damente esta norma de conduta 
Em declarações publicadas por 
um dos Jornais mais reacionários

ter se a uma prática que é adota
da correntemente na generalida 
de dos países capitalistas.

Tal como está, o decreto parece 
satisfazer aos interêsses da bur
guesia. O ponto fundamental foi 
conservado: a não consideração 
dos relnvestlmentos como capital 
estrangeiro. Sòmente o “Estadão” 
queixa-se da Injustiça que se co
meteu com os bondosos inversores 
estrangeiros, que se dignaram a 
reinvestir no país parte dos lucros 
que auferiram aqui mesmo..

A questão que se coloca, de ime- 
diato, é a aplicação rigorosa do 
decreto. Ê evidente que as mais 
diversas burlas e sonegações serão 
tentadas e praticadas. É preciso 
exigir do Govêrno que náo permi

ta que a lei se transforme em le
tra morta.

Mas isto é ainda insuficiente. 
A disciplina das remessas de lu 
cros c uma medida que pode sa 
tisfazer a burguesia brasileira, 
comprometida como se encontra 
com o capital imperialista. Ela 
não pode satisfazer a classe ope- 
rár.a, primeiro porque permite 
que parte da mais-valla que lhe é 
arrancada continue sendo drena 
da para o exterior; segundo, por
que conserva setores inteiros de 
produção sob contrôle Imperialis
ta.

A expropriação das emprêsas 
estrangeiras — esta é a única me
dida capaz de atender realmente 
aos interêsses da classe operária.

do pais, e até agora não desmen 
tidas, criticou duramente a lide
rança da Frente de Mobilização, 
acusandoa de atuação inconse 
qtiente e nociva ao movimento de 
massa.

Não entraremos no mérito das 
declarações do Sr. Osvaldo Pache 
co. Isto nos levaria, necessária 
mente, a indagar se o reformismo 
e a submissão aos Interêsses do 
Govêrno, que caracterizam as po- 
slções do CGT, não Importam em 
prejuízo mais grave para o movi
mento de massa. Limitamonos a 
estranhar que o Sr. Osvaldo Pa
checo tenha assumido tal atitude, 
exatamente no momento em que

o 8 r. João Goulart procurava sub
meter a Frente de Mobilização ao 
esquerda de “frente ampla”, pre
parado pelo Sr. San Tiago Dan
tas.

Seria o Sr. Pacheco tão Ingênuo 
que não percebeu que suas decla
rações enfraqueciam justamente 
aMuêle setor da Frente que tem re
sistido aos propósitos golpistas do 
Sr Goulart? Ou teria pretendido 
justamente desmoralizar êste setor 
e debilitar a resistência que a 
Frente oferecia ao Sr. Goulart?

O movimento de massa, por 
quem o Sr. Pacheco parece inte- 
ressar-se tanto, está a exigir uma 
explicação.

CAMPONESES 
ORGANIZAM SINDICATO 
PARA COMBATER 
REGME
DE ESCRAVDÀO

Reportagem de

Miguel GOMES FILHO

Com 78 anoa d* idada. 4*1« camponlt 
daacobr» a lArça do aindicato.



LACERDA PREPARA REPRESSÃO 
AO MOVIMENTO OPERÁRIO

Êatee camponeses viajaram 950 quilômetro* •  foram a Brasilia exigir justiça.

BRASÍLIA — “Estou com 5 anos de fazenda, 
mas náo tenho nada” — declarou José Otávio, 
de 78 anos de idade, agregado da fazenda Pon
tal de Minas, no município de Iturama. “Só 
queremos terra, para poder produzir — ajuntou. 
O que plantamos náo serve para nós, e sim 
para o fazendeiro que engorda seus bois e os. 
vende aos frigoríficos estrangeiros de São 

Paulo”.
José Otávio veio a Brasília, com 39 compa

nheiros da Fazenda, pedir ao Govêrno provi
dências para a situação de miséria em que 
vivem as 200 famílias que residem na Fazenda 
Pontal de Minai, de propriedade do latifundlá- 
rio Tôrres Homem Rodrigues da Cunha.

— "O  administrador — continua José Otávio
— proibiu nos de sair da fazenda sem sua or
dem, ameaçando de mandar surrar todos, os que 
fizessem isso. Mas se bater em qualquer um 
de nós, vai morrer muita gente lá ”.

A VIDA NA FAZENDA

A maioria dos posseiros da Fazenda Pontal 
encontra-se ali há mais de 5 anos, alguns mes
mo há mais de 10. A fazenda encontra-se na di
visa de Minas Gerais com Sáo Paulo e Mato 
Grosso. A localidade mais próxima situa-se a 
24 quilómetros de distância, já  em São Paulo. 
Quando precisam de comprar na cidade, v&o 
para lá a pé, pois o fazendeiro náo lhes per
mite criar animais de transporte.

Os posseiros trabalham doze horas por dia 
para o fazendeiro, plantando capim. Náo tém 
autorização para plantar mandioca, cana ou 
bananeira. No desmatamento que realizem pa
ra a fazenda, podem plantar arroz durante dois 
anos, pagando arrendamento de vinte por cen
to. Passados os dois anos, a terra é reservada 
ao plantio de capta. O administrador manda 
queimar, freqüentemente, parte das matas e, em 
setembro último, o fogo atingiu vinte barracos 
de camponéses, deixando-os ao desabrigo.

Este ano, perderam tódas as suas plantações, 
passando a viver em situaçáo de extrema m i
séria. Dois camponéses morreram de fome, em 
setembro: Antônio Olvide e Maria Pereira. Es
ta deixou 5 filhos menores, que foram recolhi
dos pelos vizinhos.

Ültlmamente, tòm recebido ameaças de ex
pulsão da terra. O administrador deu-lhes pra
zo até Julho próximo para se mudarem, libe
rando as roças para pastagem de gado.

SINDICATO RURAL

“Nessa situação de desespêro — conta José 
Otávio — resolvemos apelar para as autorida 
des. Saimos, num grupo de 40, e nos dirigimos 
à cidade mais próxima. Mas, ali, como nas ou
tras cidadcs que visitamos, o prefeito limitou- 
se a nos mandar seguir caminho, dizendo que 
nada podlt. fazer. Decidimos, então, vir até 
Brasília” ,

Os camponéses chegaram a Brasília num  do
mingo. sem sfber a quem se dirigir, erraram 
pela cidade um dia inteiro. Já  se dispunham 
a retornar, quando encontraram por acaso um 
dirigente do Sindicato dos Comerciários. O Sin
dicato interessou-se pela sua sorte e levou-os, 
na manhã seguinte, à SUPRA.

A primeira providsncia tomada pelos cam- 
ponêseB, ao entrarem em contato com a SU
PRA, foi organizar o seu Sindicato Rural. A 
diretoria ficou constituída por Pedro Pinheiro 
Prates (presidente), Antônio Coutlnho (secre
tário) e Hilário. Firmino (tesoureiro). A SU
PRA dev, lhes também certa quantidade de se
mentes e lhes assegurou o transporte de volta 
para a Fazenda Pontal, a,lém de prometer en
caminhar o problema à SUPRA mineira. Mas 
deixou claro que os camponéses teriam que so
frer as conseqüências na Fazenda, pois o ór
gão governamental pouco poderei fazer para 
protegê-los.

REFORMA AGRARIA

José Otávio narra que, há algum tempo, os 

camponéses se cotizaram e contrataram um 
professor, para ensinar ás 80 crianças que lá 
existem em idade escolar. Mas o fazendeiro 
mandou derrubar a palhoça que servia de es
cola e expulsou o professor de suas terras.

“Nossos filhos — continuou — morrem por 
falta de remédios, e muitos nunca viram um 
médico. Andam descalços, porque o dinheiro 
náo chega nem para comprar as ferramentas 
de que precisamos".

E conclui:
— “Estamos voltando para a Fazenda. Se o 

Gov*rno não nos auxiliar, vamos fazer a re
forma agrária na marra, e não adianta man
dar policia para nos expulsar. De lá, só sai
remos mortos” .

Correspondência 

das 

fábricas

De Niterói, escreve-nos um 
operário do Vidrobrás (cujo no
me nõo publicamos por motivos 
óbvios), informondo que essa fir
ma, localizada na cidade de Sco 
Gonçalo, Estado do Rio, Vem 
procedendo com os seus operá
rios da seguinte maneira :

Por contrato assinado com 
os operários, fcstes recebiam 
anualmente a gratificação de 
um mês de salário, para os 
mensalistas, e 10 dias de solá
rio, para os horistas. No entan
to, após a regulamentação da 
lei que instituiu o 13.° salário, 
a emprêsa deixou de cumprir o 
contrato e passou a pagar so
mente o 13.°. Mas, sob o maior 
sigilo, a emprêsa paga o grati- 
ficapão anual, além ao 13.° so
lário, exclusivamente aos funcio
nários bunocráricos e engenhei
ros.

RIO  — O sr. Carlos Lacerda 
acabou de tomar, em menos de 48 
horas, duas medidas da maior 
gravidade e que passaram quase 
despercebidas do país, visando a 
completar a sua obra de trans
formação da Guanabara num Es
tado policial, numa demonstração 
da ditadura, que implantaria no 
Brasil, se, por acaso, chegasse à 
Presidência da República.

A primeira' dessa medidas cria 
um Serviço de Atividades Antt- 
extremistas, no qual despenderá, 
anualmente, uma verba de 120 
milhões de cruzeiros, para repri
mir “todo e qualquer excesso de 
pessoas, grupos ou entidades, bem 
como a propaganda ou divulga
ção de idéias consideradas estra
nhas e nocivas ao regime demo
crático".

A outra estabelece a impunlda1- 
de do policial, que matar “em ser
viço”, livrando-o da lavratura do 
ato de prisão em flagrante ou da 
Instauração de inquérito policial. 
Ou seja, o policial poderá exe
cutar, sumàriamente, a pena de 
morte sôbre quem "resistir”, se
gundo afirma o govêrno da Gua
nabara, a uma ordem de prisão.

GESTAPO CARIOCA

As duas medidas violam até 
mesmo as leis e a Constituição 
burguesas, constituindo um atenta
do aos direitos democráticos e às 
liberdades individuais. O sr. Car
los Lacerda avoca o poder de Jul
gar idéias “duvidosas e subversi
vas”, reprimi-las e destruir, fisica
mente, aquêles que lhe convier. As
sim, todos os que se opuserem ao 
seu govêrno, combaterem a sua 
candidatura à Presidência da Re
pública ou as suas pretensões gol
pistas estarão na mira do seu Ser
viço de Atividades Antlextremis- 
tas e quiçá do revólver dos seus 
policiais. Há pouco, por exemplo, 
a polícia, no Rio de Janeiro, pren

deu um grupo de rapazes, que pin
tava a palavra “água” no s muros, 
reclamando uma de suas promes
sas de candidato, até hoje não 
cumprida. Considerou essa idéia 
“subversiva e nociva ao regime de
mocrático” .

O sr. Carlos Lacerda cria, des
sa forma, uma vasta rêde de es
pionagem e provocação. Levantar 
cadastralmente pessoas e associa
ções de “Idéias duvidosas ou sub 
versivas”, estabelecer uma “rêde” 
de informações sôbre essas ativi
dades — são as funções do nôvo 
serviço. Seu campo de ação: os 
sindicatos, as entidades estudan
tis, as organizações políticas, as 
associações culturais e artísticas.

Não se contenta o sr. Carlos 
Lacerda em manter a famigerada 
Divisão de Polícia Política e So
cial, excrescência do Estado Nôvo, 
reconhecidamente Inconstitucio
nal. Cria, agora, a sua políciazl- 
nha ainda mais especializada, es
pécie de Gestapo ou PIDE, para 
combater os seus adversários. 
Pois, certamente, não enquadrará 
êle o IBAD, o IPES, o GAP, o MAC, 
o CONCLAP e outras siglas da rea
ção e das classes conservadoras 
no rol das entidades extremistas, 
pois a elas se encontra publica
mente ligado.

VIOLAÇAO DA LEI

A criação dessa espécie de Ges 
tapo representa uma frontal vio
lação à própria Constituição bur- 
guêsa, que garante a livre e ampla 
manifestação de idéias. Nenhum 
governante pode constltulr-se em 

, juiz de Idéias, para considerá-las 
nocivas ou não ao regime demo
crático Mas, ao sr. Carlos La
cerda, nem mesmo a lei burguêsa 
importa, pois aspira à reação bru
tal e direta, à  ditadura sem más
cara, ao terror policial, à ressur
reição do nazl-fasclsmo, para o es 
magamento físico do todos os ad

versários, principalmente da clas
se operária e das suas organiza
ções.

A Impunidade para os policiais 
que matarem “em serviço” não en
contra fundamento em nenhum 
preceito do Código Penal ou do Có
digo de Processo Penal e, multo 
pelo contrário, fere frontalmente 
os artigos que tratam da legitima 
defesa. Os crimes cometidos pela 
poncia t€m, de agora em diante, 
impunidade assegurada. E se tor
na ainda mais fácil ao sr. Lacer
da liquidar os seus adversários — 
é só dizer que pregam Idéias "sub
versivas e nocivas ao regime de
mocrático”, mandar prendê-los e, 
depois, dizer que resistiram, que 
reagiram.

TERROR POLICIAL

Desde que assumiu o govêrno da 
Guanabara, o sr. Lacerda instau
rou ali um clima de terror poli* 
clal, completando um fluadro de 
escândalos e negociatas: jôgo do 
bicho, perdão dos exportadores de 
café, contas rejeitadas, corrupção 
em tôdas as esferas do govêrno. 
O sevlciamento e o assassinato de 
prêsos políticos e de operários, na 
Invemada de Olaria; os mendigos 
chacinados no Rio da Guarda; as 
torturas que sofrerarh o advogado 
Clodomir Moraes e sua compa
nheira Célia; a criação de campos 
de concentração, — tal foi o clima 
de terror que a Guanabara co
nheceu com o govêrno Lacerda.

Mas o que o Sr. Lacerda está 
agora preparando é multo mais 
grave. E a repressão sistemática, 
fria e sanguinária do movimento 
operário e de todo o movimento 
de massas. Toma-se urgente para 
êstes reagir à altura, mobllizando- 
se para derrotar o plano sinistro 
que está sendo urdido no Palácio 
Guanabara.

A S  LUTAS DE CLASSE E 

A S  FÓRÇAS A R M A D A S

O advento da indústria no Brasil trouxe, no seu bôjo, 
inevitàvelmente, a afirmação da classe operária brasileira. 
Por mais que se queira ocultar, desmerecer, até mesmo 
ignorar, a classe operária brasileira, hoje, é um fato, é 
uma realidade, é uma fôrça política, e, como tal, deve ser 
encarada e analisada.

As freqüentes crises governamentais, por outro lado, 
contribuíram para aumentar o grau de politização do tra
balhador, cada vez mais agressivo nas lutas reivindica 
tórias e nas posições face ao momento político, visando 
a conquistar melhores condições de vida.

De assembléia em assembléia nos sindicatos, de co
mício em comício, de passeata em passeata, de greve em 
greve, o operário vem aumentando sua disposição de luta 
e cristalizando a sua consciência de classe, procurando 
encontrar uma solução para seus problemas, que são ca
da vez mais agravados pela ação conservadora das clas
ses dominantes, que, sem terem clareza da nova reali
dade, pretendem solucionar novos problemas por métodos 
tradicionais. Por métodos tradicionais compreende-se o 
emprêgo de fôrça para reprimir os movimentos grevistas 
sem procurar afastar as causas que gena,m tais m ovi
mentos.

Quase sempre as Fôrças Armadas são chamadas a In
tervir: ora para “proteger os próprios nacionais”, ora 
para “garantir a ordem e a lei”, ora para “assegurar a 
integridade física dos concidadãos”. Esses breves conta
tos com o homem do povo, com o trabalhador, fazem
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surgir perguntas, cujas respostas são responsáveis pela 
participação de setores das Fôrças Armadas no cenário 
político brasileiro.

Dêste modo é que o Sargento, como homem de ação, 
sentiu imperiosa necessidade de estudar e compreender 
um pouco mais os problemas nacionais, o Sargento Ju
rou diante à Bandeira defender o País, até mesmo com 
o sacrifício da própria vida, sem no entanto conhecer sua 
estrutura, seu sistema econômico e, o que é pior, sem 
saber como se desenvolvem suas relações de produção e 
sua dinâmica social.

Começaram, de dentro para fora, com um estudo sé
rio dos regulamentos militares, e, como resultado, desco
briram as injustificáveis diferenças e discriminações en
tre ciclos militares, o que vem corresponder ás diferenças 
e discriminações entre classes sociais. Dltete primeiro pas
so, muitos fenômenos sociais, considerados inexplicáveis, 
foram sendo analisados, foram tomando sentido prático 
e objetivo. As lutas reivlndicatórias dos Sargentos, a par
tir daí, foram-se tomando um instrumento de politização 
e de participação no processo politlco brasileiro, uma vez 
que tudo se relaciona e lnterdepende.

Cumpre, agora, um maior esclarecimento entre os Sar
gentos das Fôrças Armadas e Auxiliares do sentido dessa 
luta e, conseqüentemente, uma tòmada de consciência dos 
problemas que afligem o povo brasileiro, o que evitaria, 
sem dúvida, as interpretações falsas dos fenômenos poll- 
tlco-sócio-econômicos verificados em países subdesenvolvi
dos como o nosso.

O farol
O que a Revolução cubana re

presenta para a América Latina, 
Zanzibar poderá representar para 
a Afrlca. Em melo ao enorme 
atraso econômico e cultural que 
lhes legou o colonialismo europeu- 
e enfrentando dlversldades pro
fundas de língua, tradição e or
ganização tribal, os africanos têm 
palmilhado com dificuldade a 
senda da integração no mundo 
módemo.

O problema malor que a Afrlca 
enfrenta é liquidar o velho colo
nialismo, de que Portugal conti
nua sendo o bastião, assim como 
barrar o caminho ao neo-colonis 
llsmo do Mercado Comum Euro-

peu e dos Estados Unidos. Mas é, 
também, encontrar uma fórmula 
capaz de promover o desenvolvi
mento econômico, alfabetizar e 
elevar o nível cultural das massas, 
proporcionar-lhes profgresso e 
bem-estar.

O capitalismo mostra-se total 
mente inadequado, para atender a 
êste objetivo. Não sômente por
que o ritmo de crescimento que 
proporciona, necessàrlamente li
mitado, não permitiria aos africa
nos cobrir a distância que os sepa
ra do mundo industrial ocidental. 
Mas, sobretudo, porque implica a 
dominação de burguesias locais 

, ávidas de lucro, e que não hesitam 
em assoclar se aos grupos Imperia

listas, integrandose à política 
neo-colonial das grandes potên
cias.

O socialismo surge, dêste modo, 
como a única possibilidade de so 
lução para os problemas dos po 
vos africanos. As tentativas rea
lizadas até agora — como na Gui
né, de Sekou Touré — tiveram, 
porém, alcance limitado, em vir
tude das soluções de compromisso 
em que se basearam.

A pequena República Popular 
de Zanzibar parece querer rasgar 
nôvo caminho para o socialismo 
africano. Seu êxito a converterá 
no farol que guiará os povos da 
Afrlca para uma sociedade de pro
gresso e de liberdade.



"SEMENTE" , UM BOM COMÊÇO

O p e r a r i a d o  
e p r o g r a m a  
o p e r á r i o

REGIS A. D. GONÇALVES

Sem dúvida alguma, o operariado brasileiro assumiu im
portância extraordinária em nossa sociedade, nos últimos anos. 
Desenvolvendo-se paralelamente à  industrialização, seu cres
cimento significou deslocamento de camadas da população 
ativa de outros setores da produção, ampliando-se a área da 
economia de mercado, na medida em que um número cada 
vez maior de pessoas passa a  ter o seu centro vital de inte- 
rêsses localizado no setor capitalista da sociedade.

De tal fato, decorreu que essa parcela da população, im
portante mais pela situação «estratégica» que ocupa na so
ciedade que pelo seu número, passou a questionar sôbre a 
validade e a legitimidade da ordem social, uma vez que esta 
não previra um lugai para si. Ê a partir dêsse ponto, que 
deveremos compreender porque a  classe trabalhadora surgiu 
com ímpeto desconhecido em nossa vida política, postulando 
reivindicações próprias, entrando em conflito com as demais 
classes sociais ao tentar fazer valer suas aspirações, que se 
chocaram contra tôda uma estrutura anterior e na qual lhe 
era dedicada uma posição marginal.

Hoje, o proletariado é trazido ao centro dinâmico da socie
dade pelo próprio desenvolvimento capitalista. E no processo 
de tomada de consciência de sua condição singular como clas
se, diferente das demais e com aspirações próprias, ultrapassa 
o nível das reivindicações imediatas e parciais, para concre
tizar sua aspiração política no mais alto gráu, através de uma 
visão de mundo que lhe é particular. O proletariado brasilei
ro está a caminho dessa consciência e aspira à  reorganização 
da sociedade.

Entretanto, o próprio proletariado, ao longo do processo 
de sua constituição, formou suas organizações e forjou proces
sos de luta correspondentes às suas necessidades nos momen
tos históricos que atravessou. O operariado brasileiro tem uma 
organização e certas tradições. Ocorre, entretanto, que, nos 
dias de hoje, torna-se necessário que essa organização e essas 
tradições sejam utilizadas de maneira que exprimam as rei
vindicações de um operariado moderno, maior e mais impor
tante, em todos os níveis. Necessidade que decorre da condi
ção particular do operariado, classe que tem uma tarefa his
tórica a cumprir num momento em que as grandes massas de 
população do país buscam um nôvo caminho para a sociedade 
brasileira, em conseqüência da profunda crise estrutural em 
curso. O operariado brasileiro reivindicou até agora um lugar 
na sociedade.’ Trata-se hoje de estar preparado para liderar 
a transformação da sociedade.

Exigências de ordem mais ampla e mais profunda se co
locam hoje fundamentalmente no plano ideológico. É a ne
cessidade de que o operariado forje uma vanguarda ativa e 
consciente, capaz de refleür sôbre o momento histórico que 
atravessamos, explicar o justo lugar que corresporlde à  classe 
operária no processo de transformação social, teorizar sua ex
periência e propor-lhe os caminhos adequados para a  tuta 
política.

Deparamo-nos com uma situação histórica na qual, de um 
lado, a burguesia brasileira, também produto das transforma
ções históricas por que atravessou nosso país nas últimas dé
cadas, compreendeu em grande medida o papel que lhe cdbe 
como classe herdeira de uma sociedade mercantil-latifundiáriá 
em evolução, e propõe as bases programáticas de um «rea
justamento» ou «readaptação» d às estruturas institucionais ao 
nível do atual estágio de desenvolvimento das fôrças produti
vas da sociedade. E se a burguesia compreendeu seu papel, 
também forjou sua ideologia, difundiu-a, educou seus ideólogos 
e lhes confiou a tarefa de propor ás demais classes o seu 
projeto de uma sociedade moderna. Contrapondo-se à  essa 
perspfectiva, hoje já històricamente estreita e limitoda, senão 
inviável no plano dos sociedades subdesenvolvidas, que clas
se social proporá outro projeto social, ou seja, de como cons
tituir e organizar a moderna sociedade industrial brasileira?

Acreditamos que êsse papel corresponde ao operariado. 
Papel que na constituição da futura sociedade brasileira é tão 
importante, não sòmente porque é a única classe ca
paz de propor uma alternativa diferente da solução capita
lista para o Brasil, como também porque seu interesse es
pecífico de classe se confunde com o das demais camadas 
de trabalhadores explorados do país, marginalizadas ao centro 
dinâmico da sociedade e submetidas a ignominiosa condição 
Camadas essas, incapazes de superar, por sí próprias, o está
gio de sua inconsciência social, mas que já  reivindicam sur
damente uma nova posição na sociedade e que se constituam 
num potencial revolucionário da mais alta significação.

Eí3 porque cabe urgentemente ao proletariado forjar e 
amadurecer sua vanguarda E eis porque a essa vanguarda, cujo 
amadurecimento se inicia nas lutas ideológicas que hoje se 
travam, deverá voltar sua atenção para a tarefa fundamental 
de dar à classe operária um programa operário, que reflita no 
plano político as aspirações sociais e econômicas de sua classe, 
inicie através dêle a educação revolucionária da3 massas, 
formule de maneira concreta as reivindicações socialistas do 
proletariado brasileiro, dentro de uma justa compreensão da 
realidade histórica de nosso país.

Um programa operário para a classe operária! Eis a 
exigência histórica mais premente do proletariado brasileiro. 
Programa que venha definir de maneira concreta a vocação 
socialista dessa classe na sociedade brasileira moderna. Por
que a ela competirá dar o caráter socialista à  Revolução Bra
sileira em marcha.

Coloquem-se as esquerdas à  altura de compreender e 
equacionar êsse problema, ou estarão por longo tempo com
prometendo irremediàvelmente essa Revolução

Nunca se escreveu e se editou tanto no 
Brasil sôbre marxismo como em nossos dias. 
Apesar do preço cada vez mais caro do papel 
e do custo dos livros, o interêsse pelas obras que 
tratam da superação dos problemas da socieda
de brasileira e, particularmente, do regime capi
talista em seu aspecto total (superestrutura, rela
ções sociais, etc.) e da sua antítese (o socialismo) 
tem sido 3empre maior. A literatura marxista 
possui, hoje, o seu mercado na sociedade bra
sileira, o que corresponde à  progressiva politi- 
zação do povo, destacando-se o pêso sempre 
mais intenso do proletariado. Alia-se a  êsse fato 
o desenvolvimento contínuo da luta de classses 
em escala internacional e o "degêlo" do marxismo 
como teoria, voltando a  crítica a  ocupar o lugar 
fundamental na ideologia do proletariado, tal 
como nos tempos de Marx e Engels. Entretanto, 
as obras marxistas no Brasil têm refletido tôda a 
crise sofrida pelo pensamento proletário interna
cional . O longo período do monolitismo stalinista 
sufocava tôda crítica e tôda pesquisa. O rompi
mento abrupto com aquela fase abriu, de forma 
inesperada, um nôvo campo à  intelectualidade 
marxista dos países capitalistas, o que não im
pediu que inúmeros vícios do subjetivismo sta- 
liniano persistissem como um entrave ao desen
volvimento da ideologia da revolução social.

pilla vares

Assim, a  maioria das obras que hoje produz 
a intelectualidade brasileira, embora possuam o 
aspecto progressista enquanto crítica e pes
quisa independente, ou vem marcada por um 
ecletismo reformista, perdendo, portanto, o ponto 
de vista de classe, ou vem assinalada por res
quícios dos velhos tempos do dogmatismo e dos 
esquemas rígidos.

Nesse sentido, constatamos a importância 
de "SEMENTE", revista dos universitários mar
xistas da Guanabara. Desvinculados do período 
crítico do marxismo, os jovens universitários de 
hoje só podem trilhar um caminho ideológico in
dependente do "socialismo em embalagem". A 
época de hoje é a época do debate, do retorno 
a Marx e a Lênin e do desenvolvimento do mar
xismo em tôda a sua plenitude. Os universitá
rios da Guanabara deram o primeiro passo. 
Nosso movimento estudantil ressentia-se da falta 
de uma literatura capaz de, através da crítica e 
do debate, orientar tôda uma onda de radica
lização que indiscutivelmente está em processo. 
Por outro lado, os jovens comunistas de hoje re
cusam a condição de simples ''crentes", a fim de 
se tornarem revolucionários conscientes, "atores 
e autores da história".

A FUNÇAO DO DEBATE

O movimento estudantil em 
sua essência é ym movimento 
pequeno-burguês, sem condições 
históricas de construir o futuro. 
A participação do estudante no 
processo revolucionário resulta 
de uma opção ideológica e de 
um rompimento com o próprio 
mundo que lhe engendrou a  to
mada de posição, isio é, com a 
classe burguesa. O rompimen
to, entretanto, não é dado de 
uma vez por tôdas. Processa-se 
numa dinâmica que parte da vi
vência revolucionária ao lado 
do progressivo domínio das leis 
do desenvolvimento social e da 
compreensão do sentido da his
tória. Esta é a importância fun
damental da literatura marxista 
no movimento estudantil, elabo
rada pelo próprio movimento. É 
o fator que tornará consciente 
um movimento que participa da 
construção da história ao lado 
do proletariado. Êste é o mçjior 
valor de "SEMENTE".

"SEMENTE" é o resultado de 
todo um esfôrço comum de uni
versitários marxistas, no sentido 
de tornar possível a  concretiza
ção de um veículo através do 
qual pudessem expor s u a s  
idéias a respeito de vários pro
blemas que se vêm colocando 
na ordem do dia e, ao mesmo 
tempo, facilitar a  troca de ex
periências no setor universitá
rio. É uma revista que pretende 
ser, antes de tudo, uma tribuna 
aberta aos debates sôbre os as
suntos mais em evidência ou 
que, por sua importância teóri
ca, se imponham aos marxistas
e, conseqüentemente, à  revolu
ção.

h is t ó r ia  e  d iv e r g ê n c ia s

O conteúdo do primeiro núme
ro é bastante significativo. De- 
paramo-nos, inicialmente, com 
um ensaio sôbre “A Necessida
de do Estudo da História", que, 
infelizmente, apesar da boa 
perspectiva aberta para futuros 
trabalhos, abusa excessivamen
te de citações de Oskar Lange 
( 'Economie Politique”, tomo I, 
"Problèmes Generaux"). A se
guir, outra experiência de entu
siasmar: um trabalho de equipe 
sôbre o "Problema da Mulher 
na Sociedade Burguesa", onde 
se nega que, pelo simples fato 
de o problema referente às mu
lheres ser um problema que 
atinge à sociedade em geral, 
não existe a necessidade de um 
trabalho específico no meio fe
minino. Uma boa análise das 
causas que engendraram, desde 
a sociedade primitiva, a aliena
ção das mulheres do trabalho 
produtivo até à  grande indústria

de nosso tempo, quando apare
cem as premissas para a parti
cipação efetiva das mulheres 
nas lutas sociais e para sua 
completa emancipação, serve de 
ponto de partida para o interes
sante estudo das companheiras 
da Guanabara.

As "Divergências Estratégi
cas" no movimento comunista 
internacional aparecem discuti
das por Wilson Barbosa, que, 
apesar de procurar dar um tom 
de imparcialidade ao seu artigo 
(o que seria impossível, dada 
sua condição de marxista), re
flete claramente suas simpatias 
pela tendência 'chinesa". Muito 
boa a introdução ao trabalho, 
que julgamos cqnveniente re
produzir em parte: "Achamos 
que isto (as acusações de am
bas as partes, chinesa e sovié
tica — nota de FV), como as lon
gas e cansativas transplantações 
mecânicas dos textos dos clássi
cos marxistas, revela que, gra
ças ao' stalinismo, nem os diri
gentes comunistas têm coragem 
de assumirem a responsàbi]jda- 
de pelo que dizem. Daí o cará
ter benéfico e regenerador do 
debate aberto". Cremas que o 
artigo de Wilson Barbosa viu-se 
prejudicado pela falta de espa
ço da revista e pelo' próprio 
cunho que pretendeu dar a  seu 
trabalho, assim como uma visão 
"de fora". Vale dizer que não 
condenamos a independência 
nos debates, pelo contrário, con
denamos o reboquismo e -'o 
bastão do mando”, tantò de 
uma parte como de outra. Para 
o marxista, porém, "não se trata 
sòmente de interpretar o mun
do, mas de transformá-lo"; o 
materialismo dialético é a filoso
fia da "praxis" e como tal não 
basta constatar, mas, fundamen
talmente, através de uma pers
pectiva crítica, procurar superar 
as contradições sociais e isso é 
válido para as contradições que 
hoje transparecem no movimen
to comunista internacional. Cre
mos que se WB salientasse essa 
posição em seu artigo, o movi
mento marxista universitário te
ria muito mais proveito.

ORGANIZAÇAO 
E REFORMISMO

O antigo dirotor de "O  Metro
politano", C é s a r  Guimarães, 
também assina o número inicial 
de “SEMENTE", discutindo o 
"Particular e Geral no Problema 
da Organização". Bastante sig
nificativa a crítica de CG às 
vanguardas marxistas, pois lo
cou num problema de capital 
importância, esquecido desde 
que o reformismo invadiu o mo
vimento operário — a organiza

ção das massas. Realmente, 
muito pouco os PCs têm se pre
ocupado (e nisso, como muito 
bem observou CG, NOVOS RU
MOS tem sido um campeão) 
com a organização e, conse
qüência, com um programa ope
rário independente (já que a 
própria organização do proleta
riado subentende um çrograrna 
de luta). Fazendo uma crítica da 
crítica, pensamos que César 
Guimarães, apesar de constatar 
um fato concreto na atual polí
tica do PC, analisa a conse
qüência e não a causa. Fala em 
organizar o povo, mas não situa 
a necessidade de organizar o 
proletariado, como fôrça e com 
programa independente. Tenta 
combater o reformismo com o 
reformismo e aí está o principal 
defeito de "O Particular e Geral 
no Problema de Organização".

"Grupismo na UNE” de Marly 
Sales é, em nossa opinião, o 
pior artigo dêste primeiro núme
ro de "SEMENTE". O  estudo de 
Marly reune tôdas as deficiên
cias de um movimento estudan
til desligado de um processo de 
radicalização. Tenta aprofundar 
uma política que precisamos 
com urgência transformar. Um 
dos principais defeitos da polí
tica da UNE tem sido justamen
te o que Marly pretende levar 
ao extremo: a  frente única na
cionalista e democrática em 
substituição à  frente das esquer
das. Até quando Marly ignorará 
que o objetivo do proletariado 
(e lutamos no movimento estu
dantil com o objetivo do prole
tariado) sòmente se idenfttica 
com o objetivo das fôrças não 
esquerdistas em momentos pas
sageiros e concretos e como tal 
sua estrategia não pode ter 
como determinante êstes mo
mentos passageiros? Infelizmen
te, Marly Sales destoa de tôda 
a equipe dêste primeiro número 
de "SEMENTE", na medida em 
que defende dentro do marxis
mo uma linha reformista e, como 
tal, alheia aos interêsses da 
classe operária. Mas, longe- de 
criticar a revista dos universitá
rios da Guanabara pela inclu
são do artigo de MS, apoiâmo- 
la, pois será através do debate, 
em que nos propomos colaborar, 
que as posições atuais de Mar
ly encontrarão as condições ne
cessárias para a sua superação.

Uma visão do cinema ameri
cano atual e suas perspectivas 
encerram o primeiro (e estimu
lante) número de "SEMENTE", 
que pagou tributo em seu as
pecto gráfico e técnico a uma 
sociedade onde o intelectual 
revolucionário é obrigado a  fa
zer concessões, no aspecto esté
tico, ao 'fetiche" do dinheiro.

♦
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DF:
operários 
lutam  
contra 
a Prefeitura

BRASÍLIA — Até agora a  Pre
feitura do Distrito Federal não 
cumpriu nenhum ponto do acôr- 
do que firmou com a Associa
ção dos Moradores da Vila do 
IAPI, segundo o qual ela teria 
de urbanizar o bairro, que até 
hoje não tem nem água nem es
gotos. Luz, «só a produzida por 
um gerador pertencente a um 
particular, que cobra preços ex
torsivos.

A Vila, localizada entre a Ci- 
dnfde Livre e o Plano Pilôto, é 
um aglomerado de barracos, on
de água só existe em um córre
go infecto. Nela só havia uma 
esccla, das irmãs Balesianas. 
que êste ano estão cobrando 24 
mil cruzeiros, pagos adiantada- 
mente. Hoje, há também um 
curso gratuito de alfabetização, 
mantido pela Associação dos 
Moradores.

Sem nenhuma assistência ofi
cial, lançados à  própria sorte, os 
moradores da Vila tiveram ini
cialmente de lutar pelo direito 
de ter um lugar em que viver. 
É que a Prefeitura, alegando 
que a Vila não estava previBta 
no Plano Pilôto, resolveu man
dar a Policia para destruir os 
barracos. Muitos dêlefe foram 
realmente destruidoB, quando os 
trabalhadores não estavam em 
casa. A madeira era levada pa
ra o Depósito da PDF é os mó
veis e utensílios jogados ao re
lento. Essas arbitrariedades logo 
deram motivo a choques entre 
os operários e os policiais.

Temendo maiores conseqüên
cias, a Prefeitura teve de recuar 
e firmou um acôrdo com a As
sociação dos Moradores, en
cabeçada pelos Srs. Honori- 
val, Presidente; Diolmiro Nunes, 
(Gaúcho), Secretário; e Louren- 
ço Silva, Tesoureiro. O acôrdo 
previa a fixação dos moradores 
no bairro e a urbanização da 
área. Mas a Prefeitura até agora 
nada realizou.

Ali pertinho da Vila há um 
Hospital do IAPI, que não aten
de os trabalhadores. Quando 
estão doentes, não podem nem 
ficar em casa — têm de dirigir- 
se até a cidade, onde passam 
horas e até dias procurando um 
médico.

A Associação dos Moradores 
está agora mobilizando-se para 
exigir das autoridades o cum
primento das suas obrigações.

C. L. A. J. intensificará a luta 
da juventude latino-americana

RIO — Çeallzar-se-á, de 9 a 14 de março próximo, na cidade de 
Santiago do Chile, o I I  Congresso Latino-Americano da Juventude, 
reunindo organizações representativas da juventude estudantil, sin 
dical e camponêsa no hemisfério. O objetivo do conclave é proporcio- 
narnar o diálogo e uma aproximação mais estreita entre as fôrças de 
vanguarda da juventude latino-americana, visando a uma intensifi
cação de sua luta pela libertação e pelo progresso dos povos latino- 
americanos.

NO BRASIL

O Comitê Nacional da Juventude Brasileira Pró-II CLAJ preocupa- 
se, neste momento, com a preparação da dglegação que participará 
do Congresso, assim como a obtenção de fundos para financiar viagem 
e estadia. As contribuições dos Comitês e Organizações nacionais são 
enviadas ao Comitê Preparatório Latino Americano, ficando a cargo 
dêste o custeio das delegações participantes.

T E M A R  I  O

O temário do I I  CLAJ está assim constituído:
1. Análise da situação da América Latina

a) Problemas econômicos
b) Problemas sóciais e culturais
c) Conseqüências da penetração imperialista nas condições 

de vida da juventude.
2. Análise da situação política

a) A luta da juventude latino-americana oontra o imperia
lismo e seus aliados nativos, oontra as tiranias, pela li
bertação e melhores níveis de vida.

b) A luta da juventude pela^ autodeterminação e pela não- 
intervenção.

3. O mundo contemporâneo e a juventude
a) A juventude da América Latina ante a realidade do mun

do contemporâneo
b) Formas de colaboração, unidade e solidariedade entre a 

Juventude da América Latina e do mundo.

RAUL SCHWINDEN 
APÓIA ENCAMPAÇÃO 
DO ENSINO

—  “A luta pela encampação do ensino, iniciada 
pelos professores da Guanabara, contará com todo 
o apõio dos professores paulistas, no caso de serem 
mesmo majoradas as anuidades escolares” — de
clarou o Professor Raul Schwlnden, Deputado Es 
tadual pelo Partido Socialista Brasileiro e Presi 
dente há pouco reeleito (144 votos a 21) da Asso
ciação dos Professores do Ensino Secundário e Nor
mal Oficial do Estado de São Paulo, que no ano 
passado comandou a greve dos professores contra 
o govêrno do sr. Ademar de Barros, que não pre
tendia conceder lhes aumento de salários.

Encontrase agora a APESNOESP também em
penhada em outra luta — a campanha contra os 
desmandos da Secretaria da Educação, órgão que 
parece existir sòmente para beneficiar os donos de 
“arapucas”, especialmente amigos pessoais do atual 
Secretário, o nacionalmente famoso Padre Januá
rio Baleeiro.

COLÉGIOS FECHADOS

Antigamente, o Padre limitava-se a entregar 
verbas governamentais aos colégios particulares, 
na forma de "bôlsas de estudos” . Com isso, o di
nheiro do povo era usado em beneficio de aventu
reiros, que em troca ministravam um ensino de 
nível inqualificável. Agora, porém, o Padre mudou 
de tática e está fechando colégios estaduais, pela 
manutenção dos quais é responsável a Secretaria, 
para que não façam concorrência às escolas parti
culares .

— “Em São Paulo, na Mooca — disse o Pro
fessor Raul Schwínden — funcionam, nos três pe
ríodos, apenas vinte das 48 salas de um Ginásio 
Estadual. Isso tem o objetivo de beneficiar as es
colas partdculares do bairro, que, de outra forma, 
não encontrariam alunos. Não é preciso dizer que 
essas escolas receberam inúmeras bôlsas de estu
dos da Secretaria da Educação.

"Na velha Escola Normal ,o atual Instituto de 
Educação Caetano de Campos, na Praça da Repú
blica, em pleno Centro da cidade, as vagas são, 
como se sabe, disputadissimas. Entretanto, apenas 
cinco salas são ocupadas à noite. Todo o resto do 
enorme edifício fica completamente vazio, sem que 
haja razão para isso. a não ser o interêsse do Se
cretário em proteger o ensino particular.

“Na cidade de Valparaíso, a Secretaria da Edu
cação chega ao cúmulo de manter totalmente fe

chado o recémconcluído prédio do Colégio Esta
dual, construído com o dinheiro público. O Colégio 
devia estar funcionando já no ano passado, mas 
ainda está fechado, porque sua abertura causaria 
praticamente o fechamento do Colégio São José, 
particular. Êste, além de ser beneficiado com a 
falta de concorrência, ainda recebeu da Secretaria 
cinqüenta milhões de cruzeiros.

"Como êsses, poderíamos citar muitos casos 
mais — acrescentou o Presidente da APESNOESP. 
Tanto na Capital como no Interior, a regra é o 
abuso.”

NAO ADIANTA MUDAR

— “Até agora — prosseguiu — o Padre Januá
rio Baleeiro não conseguiu explicar o destino que 
deu a enormes verbas destinadas à Escola Pública, 
que desviou para escolas particulares, principal
mente pertencentes à Liga das Senhoras Católicas. 
E muito menos conseguirá explicar o fechamento 
de colégios públicos.

“Assim, o atual Secretário da Educação está 
cada vez mais desmoralizado, tanto que o próprio 
Governador Ademar de Barros já começa a com
preender que terá de substituí-lo. Mas mudar de 
Secretário não sigríifica mudar de política, pois 
todos sabem que o Governador é francamente fa
vorável à majoração das taxas de anuidade es>- 
colar. A luta. da APESNOESP terá de continuar a 
mesma, enquanto o ensino não fôr programado em 
benefício do povo” — concluiu o Deputado e Pro
fessor Raul Schwinden.

APÔIO A LUTA

Igualmente, a União dos Estudantes Secundá
rios vem mobilizando os alunos dos ginásios e co
légios, para que as unidades não sejam aumenta
das. "Estabelecimento de ensino não é estabele
cimento comercial” — êste é o lema da diretoria 
da UPES, segundo a qual os estudantes vão recorrer 
a todos os meios pacíficos, mas, se não fôr resol
vido o problema, "sairemos às ruas em defesa de 
nossos legítimos direitos’, frisa manifesto ao povo 
lançado pela entidade na última semana.

A campanha da APESNOESP e da UPES já 
está recebendo apôio de importantes sindicatos de 
trabalhadores e das entidades representativas dos 
estudantes universitários de São Paulo.

Burguesia descarrega 
sôbre pequenas f irmas 
o ônus da crise

O recente aumento do Impos
to de Vendas e Consignações, 
realizado no Estado da Guana
bara e em São Paulo, represen
ta bem mais do que "o impôsto 
da fome" como alguns jornais e 
políticos a serviço do janguismo 
andam dizendo.

LACERDA E ADEMAR

Como não poderia deixar de 
ser, tratando-se de uma medida 
antipopular, passa pelos Cam
pos Elasios e pelo Palácio da 
Guanabara. Mas, depois de 
anotar a presença da dupla, fi
car apenas nisto é típico daque
les que pretendem apresentar 
po povo a  falsa solução de re
formas de bases em que as ba
ses (o povo) não são consulta
das. Assinalar a parceirada de 
Laçerda e Ademar deve corres
ponder à  imediata denúncia dos 
verdadeiros propósitos de mais 
êste aumento.

GOVERNAR É ASSALTAR

Poderia não ser o Lacerda, 
nem o Ademar. Poderia ser o 
loão. Basta qualquer Presidente 
ser nomeado — e não é mais do 

que isto qualquer eleição (Jus- 
celino ou Lacerda, Jango ou Ma
galhães Pinto, Ademar ou Tâ- 
nio) — para que a máquina es- 

total continue a funcionar sem

interrupções, cumprindo s e u  
destino: a manutenção dos pri
vilégios de classe. £  neste qua
dro que se apresenta o aumen
to do IVC.

A META É 1965

Na luta diária do povo, os 
constantes assaltos que os do
nos do poder fazem à bôlsa po
pular, correspondem, entretan
to, S  necessidade objetivas. A 
tradução disto em têrmos dos 
governadores de São Paulo e da 
Guanabara, significa a próxima 
eleição presidencial de 1965. Ao 
que parece, inventaram o moto 
contínuo: tiram dinheiro do po
vo para que êste povo, corrom
pido pela constante propaganda 
que buscar infundir-lhe falsa 
visão de realizações e obras, ve
nha a elegê-los para que êles 
tirem mais dinheiro dêste povo.

NADA DE FISCALEAÇAO

Faltaria explicar algumas de
clarações de líderes do co
mércio e da indústria contra o 
aumento de impostos. Em pri
meiro lugar, vem a vontade de 
ganhar mais, que é permanente 

nos atos e idéias da burguesia. 
Em segundo lugar — e esta é a 
razão mais importante :— está o 
problema da fiscalização. En
quanto foi de interêsse manter

sem capacidade de trabalho as 
seções de fiscalização — "sem 
nos fiscalizarem, não pagaremos 
nem imposto, nem multas”, pa
recia ser o lema da burguesia
— isto foi feito. A conseqüência 
foi de que muitas pequends fir
mas conseguiram reduzir seus 
custos de fabricação ou de ven
das a níveis insustentáveis para 
as grandes organizações. Em 
épocas normais, o fato passava 
despercebido. Hoje, perante o 
agravamento da crise econômi
ca, perder mercado, clientes ou 
vendas, não é mais possível,

QUEM PERDE É O POVO

Diante do aumento, eis as re
clamações surgindo por parte 
de setores que sabem que o pre
cário aparelho de fiscalização 
se preocupará (e terá mais opor
tunidade de arrecadar) com as 
grandes emprêsas. Não é sem 
razão que o insuspeito "Esta
dão," (jornal que nem publica o 
nome Ademar de Barros por in
teiro) firmou o principio de que 
"o aumento seria aceito sem 
problemas, ‘ desde que fôsse 
acomDanhado de . um melhor 
trabalho da fiscalização". Em 
resumo: a burguesia, diante de 
novas situaçãões, toma novas 

medidas. Apena« não vai mu
dar sua maneira de viver: atra
vés da exploração do povo.



Fidel Castro:

revolução 
cubana

*e
indestrutível

A 2 d* janeiro do corrente ano, comemorou-se em 
Cuba o 5- aniversário do triunfo da Revolução. Nessa 
oportunidade, o líder máximo do povo cubano, Fidel 
Castro, dirigindo-se à enorme ma«ssa presente na Praça 
da Revolução, pronunciou extenso discurso. Os discursos 
de Fidel, porém, não são discurso*: são diálogos que 
êle mantém com o povo cubano, longamente, e em que 
discute, de modo direto e franco, os problemas que di
zem respeito ao país. A luta contra o imperialismo nor
te-americano, as relações com os países socialistas, a. 
questão do preço do açúcar, o plano económico para 
1964, a Revolução venezuelana — todos esses assuntos 
foram abordados por Fidel, no discurso do dia 2, na 
linguagem sincera qu>2 usa para com o povo.

Transcrevemos, a seguir, algumas passagens dèsse dis
curso.

* »  *
íPífc-

BLOQUEIO IANQUE

• A política imperialista de bloqueio comercial constitui 
por si só uma posição odiosa, uma posição repudiada por todo 
o mundo, uma posição que vai contra um principio defen
dido por tódas as nações, sejam socialistas ou capitalistas: a 
liberdade de comércio. Por ser de conveniência universal, a 
liberdade de comércio é um principio universalmente respei
tado, com a única exceção dos imperialistas ianques.

Acontece que, por trás dessas posições assumidas pelos 
Estados Unidos, há outras coisas ocultas: o desejo imperialis
ta de defender seus interésses, suas linhas marítimas, tirando 
da concorrência os navios da Noruega, da Inglaterra, da Fran
ça, da Espanha, do Japão, da Orécia, da Suécia e de outros 
patsea. Porque há mais de mela dúzia de países que ganham 
muito com os transportes marítimos e os imperialistas anu. 
ram fazendo planos contra os interésses dêsses paises, ao mes
mo tempo que defendiam os interêeses de sua própria frota.

Desde que pratica o comércio livre, desde o momento em 
que se libertou do Fundo Monetário Internacional, Cuba é 
um pais que tem facilidades para comerciar com todos os 
paises do mundo. Os imperialistas não querem que êsses paí
ses comerciem conosco t  pressionam os tanto quanto podem. 
Mas acontece que ésses paises fatal também os seus lnterês- 
ses — que não são sòmente os interésses dos monopólios norte- 
americanos. Eles precisam de nossos produtos e, ao mesmo tem
po, precisam de mercados para os seus. Não estão dispostos a 
ceder ãs pressões imperialistas.

E assim vai fracassando cada dia mais a política- dos 
Estados Unidos com respeito a Ouba. Cada dia têm menos 
eficácia as suas pressões e cada vèz se desenvolve mais o nos
so comércio

PROGRESSO CUBANO

. . ,  Nossa situação económica está melhorando extraordi- 
nàriamente. Para que tenham uma idéia, dou-lhes os seguin
tes dados:

Quando a Revolução chegou ao poder, havia menos de 
70 milhões de divisas; neste momento nossa reserva de di
visas está acima de 100 milhões. O . ano de1 1963 não foi me
lhor que o de 1964? Pois eu lhes digo que, no ano de 1964, o 
valor de nossas exportações ultrápassará em, pelo menos, 200 
milhões de pesos o de 1963. O valor de nossas exportações em
1964 será de mais de 750 milhões de pesos. Para dar uma 
idéia do que isso significa, basta dizer que, por exemplo, 
alguns grandes paises da América Latina, como o Brasil, te
rão uma exportação escassamente su.perior a essa!

Está claro que êles têm uma economia mais desenvolvida, 
está claro que t,*m indústrias. Mas, de qualquer maneira, nos
so pais, com uma ptopulação de pouco mais de 7 milhões de 
habitantes, exportará valor acima de 750 milhões de pesos.

INFLAÇAO

Tivemos, até agora, um processo inflacionário. No ano 
que vem, será o inverso: já não aumentará o dinheiro em 
circulação, se começará a recolher dinheiro e não haverá no
vas emissões em 1964. Pelo contrário, o Banco Nacional pen 
áa recolher da circulação c*rca de 70 milhões de pesos. Nossa 
economia vai-se saneando extraordinàriamente. E é por êsse 
caminho que se vai conseguir acabar com as filas, é por êsse 
caminho que se irá melhorando o nosso padrão de vida.

Que país da, América Latina tem essa situação econômica? 
A maior parte <jaes acha-se em uma corrida inflacionista tre- 

' menda, insolúvel. E Cuba inicia o caminho inverso: aumenta 
suas reservas, já dá combate à inflação, já põe em funciona
mento um processo anti-inflacionário.

Que significa, para nós, possuir mais reservas? Se êste 
país fôsse capitalista e burguês significaria que essas reser
vas seriam invertidas em cadillacs, em automóveis, em passeios 
a Miami, a Paris, a tôda parte Que significa o aumento de 
divisas sob o socialismo? Significa que essas reservas não 
vão ser invertidas em luxo, mas sim em instrumentos de 
trabalho, em tratores, em máquinas agricolas, em fábricas, 
em matérias primas e nos artigos essenciais ao consumo do 
povo.

O PROBLEMA DA PAZ

Quais são as perspectivas de paz em nosso país? Bem: 
no mundo há, neste momento, uma corrente universal de paz, 
um anseio universal pela paz. uma corrente universal de oti
mismo, porque a humanidade sabe que a paz significa bem- 
estar e que a paz significa desenvolvimento, melhoramento 
da economia e progresso para os povos. Para os países so
cialistas mais do que para ninguém, porque os países so
cialistas não temos contradições Internas, não temos contra
dições em nossa economia, não temos crises de super-produ- 
ç5o, porque a economia se desenvolve de acôrdo com um 
planejamento. Mas a paz para 08 capitalistas significa mais 
mercado, mais oportunidades de negociar, menos possibilida

des de crises.
Em suma: a paz, a coexistência pacífica, beneficia tanto 

os países do campo scfcialista, como os países do campo ca
pitalista.

Queremos paz, aspiramos à paz, mas tem que haver paz

também aqui em Cuba, e paz também no Vietnam do Sul, 
onde 15 m il soldados Ianques, onde milhares de mercenários 
Ianques bombardeiam a população, assassinam camponês es, 
trabalhadores e patriotas vietnamitas. E que estão fazendo lá 
os soldados do imperialismo ianque, com que direito se em
penham nessa guerra covarde, estúpida e criminosa?

Que o direito à paz se estenda a todos os povos, que 
nenhum povo fique dêle excluído. Que -Ssse direito à paz, tão 
reivindicado por tódas as nações, tão legitimamente reclamado 
e pelo qual com tanto ardor se luta, não seja negado a ne
nhuma nação e a nenhum povo do mundo. Porque não sei 
que paz será eása, que os imperialistas acreditam que possa 
haver, agredindo paises pequenos, derramando sangue cubano 
e de outros povos. Não pode haver paz enquanto êles se in 
trometerem nos assuntos internos de outros paises. Porque 
cada país deve poder decidir livremente de seu próprio des
tino, seguindo seus próprios caminhos. Esta, é a condição ín 
dispensável para a paz universal.

AMÉRICA LATINA
• Os governos da América Latina devem compreender que
conspirar contra a Revolução é conspirar contra seus pró
prios interesses e contra seus próprios povos. Os governos da 
América Latina devem compreender que, ajudando os Impe 
riallstas contra Cuba, estariam cavando sua própria sepultura. 
E, no dia em que não existisse mais a Revolução cubana, 
ter-se-la acabado o susto dos imperialistas, ter-se-ta acabado 
o seu mêdo. E então .. seria a hora dos governos da Américt 
Latina dizerem adeus às moedinhas que estão recebendo pa
ra fazer uma ou outra estradazinha, ou 'Jlgum hospitalzlnho, 
ou alguma êscolinha. Nem sequer essas moedinhas receberiam 
mais. E estaria enterrada a esperança de obter melhores pre 
ços para seus produtos.

A Presença da Revolução Cubana, assustando os impe 
rialistas e tirando-lhes o sono, trouxe os maiores benefícios 
para os povos da América Latina, sem que, para conseguf-io, 
precisassem realizar uma revolução. Nessas condições, fazer 
o jôgo dos-imperialistas seria rematada tolice.

A REVOLUÇÃO VENEZUELANA

O povo da Venezuela tem direito a fazer sua revo
lução. Nós não temos direito de intervir nos assuntos inter
nos da Venezuela, mas os imperialistas tampouco tfín êsse d i
reito de enviar armas à Venezuela para assassinar patriotas 
venezuelanos. Nós não temos direito de enviar armas à Gua
temala ou a qualquer outro país, mas os imperialistas também 
não têm êsse direito, não têm o direito de fazer nesses P&í' 
ses o que estão fazendo r.o Vietnam. Os Imperialistas dos Es
tados Unidos não têm direito algum de realizar êsse tipo de 
violação da soberania dos demais países.

Nós, sóbre a base de uma política de respeito irrestrito 
à soberania de todos os países, por parte de todos os países, 
podemos viver em perfeita e absoluta paz com qualquer go- 
vêrno da América Latina, inclusive com os próprios Estados 
Unidos, independentemente do regime social que exista nesses 
países.

A REVOLUÇÃO EM MARCHA

.. A Revolução cubana é indestrutível, porque para des
truí-la, seria preciso destruir todo um povo, e um povo inteiro 
não se pode destruir impunemente.

A Revolução cubana marcha para a frente. Surgiu num 
minuto da história da humanidade em que os povos se liber
tam, surgiu num dos minutos mais gloriosos e mais promis
sores dos povos da humanidade, em que os povos avassalados 
durante séculos na Africa, na Asia, na América, Latina, com
preenderam o direito e, sobretudo, a oportunidade de fazer se 
independentes, de fazer-se livres, de deixar de ser vassalos 
dos exploradores; nesse momento, surgiu a Revolução cubana, 
®, Revolução que íêz conhecido o nome de nosso país em to
dos os cantos do mundo, onde o consideravam nada mais que 
um apêndice. da Flórida; a Revolução que concitou esperan
ças, nôvo alento para centenas de milhões de oprimidos, ami
gos em tódas as partes do mundo, emoções, simpatias; a Re
volução que tirou a máscara dos imperialistas; a Revolução 
que serviu de exemplo tanto para os explorados como para 
os exploradores.

POLÍTICA
OPERARIA
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Agrava-se a crise causada 

pela prisão dos diretores da 

Associação dos Marinheiros 

— Ministro pretende fechar 

a Associação — Apêlo à 

solidariedade dos operários
(Pág. central)

Nos super-mercados, nas feiras,

Hos armazéns, é onde a popula

ção í;nte mais duramente os 

efeitos da alta do custo da viaa 

Através de.sta se evidencia a 

exploraç&o brutal a que as mas

sas trabalhadores brasileiras es

tão sendo submetidas.

(Pág. central)

As comunas populares foram a 

contribuição mais original que o 

socialismo chinês trouxe à expe

riência do proletariado mundial. 

A. Capita, que vem de passar 

dois meses na China, conta-nos 

em que consiste êsse magnífico 

empreendimento.

Leia na última página

As eleições 

de abril

no Chile
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A s  lutas

de classe 

e as 

Forças Arm adas .
, (Pág. 6)

Cruz das Almas: 

retrato de 

uma sociedade 

de exploração
(Pág. 3)

Reação mostra 

que Govêrno dos 

Trabalhadores

é a solução
(Pág. 3)

A Semana Popular em Defesa do Minério, 
que se realizou em Belo Horizonte, de 13 a 
18 do último, alcançou grande êxito e se 
constituiu em importante fator de mobiliza

ção das massas contra a pilhagem a que as 
empresas imperialistas, como a lhanna e a 
Dema, submetem o país. "Minério não dá 

duas safras" —  esta frase está hoje grava
da na consciência popular com letras de 
fogo.

A Semana foi patrocinada pelos sindica
tos operários e as entidades estudantis de 
Belo Horizonte, em colaboração com o Gru

po Popular-do Minério. Sua característica 
fundamental foi a de se haver dirigido às 

massas trabalhadoras, que responderam ao 

apêlo com entusiasmo e determinação, numa 

demonstração de que são elas, de fato, que 
podem garantir a liquidação definitiva do 
jugo imperia^sta.

n o v a ' cr ise n a  petro brá s  lev a n ta

PROBLEMA DA CO-GESTÃO OPERÁRIA

0 Hf E BffiBO M SOBRE A M U  S IL H0MÏE



CUTAL :
Trabalhadores condenam imperialismo 
e discutem Central Latino-Americana

. BRASÍLIA — Instalou-se, no dia 24 
último, o I  Congressto Unitário dos 
Trabalhadores da América Latina. As 
sessões, que se realizaram inicialmen
te no Sindicato dos Bancários, sendo 
depois transferidas para o Hotel Na
cional, c -ntam com 328 delegados, re
presentando cérca de 30 milhões de tra
balhadores e 16 países da América La
tina. Encontram-se, também, presentes 
delegações fraternais da França, Itá 
lia, Tchecoslováquia, Portugal, Unlüo 
Soviética e Iugoslávia. As delegações 
da China, Coréia e Vietnam, que eram 
esperadas, atrasaram se em caminho.

Panamá

O Congresso foi aberto pelo delega

do brasileiro Dante Pelacan« falando 

em nome da CNTI, falando também 

o deputado Almino Afonso, pela Fren

te de Mobilização Popular, e represen

tantes dos trabalhadores de Brasília, 

Cuba e Venezuela. A secretaria do Co- 

mifcè organizador do Congresso apre
sentou, para discussão, o seu informe.

A sessão inaugural foi marcada pela

proposta de pedido de silêncio em ho
menagem aos mártires do Panamá, 
unânimemente aprovadas. O  Panamá 
predominou, de resto, na primeira ses
são do Congresso, suscitando várias ma- 
nifetações de solidariedade.

O presidente da Central dos Traba
lhadores do Panamá, Domingos Barria, 
tomando a palavra, frisou “a necessi
dade de uma luta mais conseqüente, a 
fim de possibilitar não apenas a ex
pulsão dos ianques, mas para assestar 
um golpe mortal no imperialismo, des
truindo sua bases de treinamento de 
gorilas para os exércitos de tôdai a 
América Latina” .

AntllmperiaUsmo e socialismo

Falando em nome dos trabalhadores 
da primeira República Socialista da 
América Latina, o representante cuba
no, Lázaro Pena, declarou:

—“Cuba constrói a sociedade socia
lista para que amanhã possamos viver 
sob o comunismo".

— “Destruímos a fatalidade geográ
fica nas barbas do imperialismo e ins

talamos .o socialismo” — proclamou 
Peõa, acrescentando: — “Se Cuba foi 

capaz de V zer a Revolução, todos os 
povos que quiserem também Bi farão"

O problema da Central

O ponto fundamental que o Con
gresso deveria abordar seria o da cria- 
çlo  de uma Central dos Trabalhadores 
Lr.tino-americanos. J í esta altura, en 
tretanto, já  se tornou claro que a Cen
tral não será criada, pelo menos desta 
vez. O problema continua, porém, de 
pé e cogita-se de uma medida que po
derá encaminhar sua soluçáo. Trata- 
se de declarar o Congresso reunido etn 
caráter permanente, ficando seu secre- 
tari?do autorizado a adotar as provi

dências necessárias à criação da 

Central.
Uma das razões fundamentais ale

gadas para a náo-criação da Central 

é a situação especifica dos sindicatos 

fcrtsíleiros, que não dispõem ainda de 

ivna central nacional. Ê evidente, po

rém, que se encontram implicadas aí 

questões políticas de maior alcance.

Trabalhadores paulistas defendem Cuba
O Comitê de Solidariedade à Revo

lução Cubana de São Paulo, está cole
tando milhares de assinaturas de ope
rários e camponeses, apostas em mani
festo a ser enviado ao Presidente da 
República. O documento demonstra a 
preocupação dos trabalhadores quanto

ás “atuais ocorrências no seio da OEA, 

que vêm colocando em perigo as boas 
e normais relações de nosso país com a 
República de Cuba” . Em  seguida, ex
prime o apôio “à manutenção e am
pliação de relações diplomáticas, cul

turais e comerciais” com aquêle pais e

finaliza manifestando sua oposição ao 
Tratado do Rio de Janeiro ‘‘por ser 
contrário aos conceitos de independrn- 
cia nacional de nosso povo e atentató
rio aos nosso. Interesses e aos Interês - 
pis dos países irmãos da América La
tina” ,

UNE propõe ext inção 

do vest ibu lar e 

da cátedra v ita l íc ia
No projeto de Emenda Constitucio

nal e no substitutivo à Lei de Diretri
zes e Bases — que a União Nacional 
dos Estudantes vai apresentar ao Con
gresso Nacional em março, em meio 
a intensa campanha popular pela Re
forma Universitária — são levantados 
quatro pontos principais: cátedra vi- 
talicla, vestibular, verbas, participação 
dos alunos na direção das Universi
dades.

Segundo o projeto, o regime de vi
taliciedade de cátedra seria substituí
do pelo de carreira d* professor. A 
principal novidade seria a aferição pe
riódica das capacidades do professor.

A programação da matéria não seria 
elaborada apenas pelo catedrático, mas 
pelo Departamento da seção respecti
va. Advoga ainda a UNE a extinção 
do vestibular; apenas, quando neces
sários,. seriam realizados exames de 
classificação, não eliminatórios. De
termina também o projeto que cada 
Universidade terá de apresentar ao 
Tribunal de Contas da União o orça
mento que programar e, após o fim do 
exercício financeiro, prestar contas da 
destinação das verbas recebidas. Fi
nalmente, o projeto repõe na ordem 
do dia uma velha questão do movi
mento pró-Reforma Universitária: a 
participação de, pelo menos, um têr- 
ço de alunos nos órgãos colegiados 
das Universidades e Faculdades.

POLÍTICA OPERARIA apresentará, 
em breve, um exame mais aprofunda
do da iniciativa da UNE que de fato 
se presta, já no comêço do ano letivo, 
a uma vasta mobilização do meio es

tudantil .

DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA

Prossegue em São Paulo a campa
nha da escola pública, que desta vez 
se dirige contra os comerciantes do 
ensino, que pretendem aumentar as 
anuidades escolares em 10O, 200 e .. 
300%, e contra a Secretaria da Edu
cação do Estado, que mandou supri
mir 40% das vagas dos estabelecimen
tos oficiais, para que as escolas par
ticulares possam ter alunos. Passea
tas de protesto, organizadas peia 
APENOESP, UPES e Sindicatos de 
Trabalhadores, com o apoio dos uni
versitários, têm sido realizadas em vá
rios pontos da cidade, em especial na 
Zona Norte. Semanalmente, pontos

da campanha são discutidas na 
APENOESP, entidade que julga que o 
Ministério da Educação deve encam
par as escolas que abusarem na co

brança das taxas.

VESTIBULAR É BOM NEGÓCIO

RIO — A extinção do vestibular, le
vantada pela UNE, vai atingir muita 
gente boa. Diz o no caso insuspeito 
«Jornal do ■ Brasil» (19-1-64) que os 
cursinhos já estão cobrando 15 a 20 
jnil cruzeiros mensais. Por outro la
do, o material didático sofre aumen
tos diários. Livros importados custam 
cada vez mais caro, por causa da des
valorização da moeda. Conclui o JB: 
de cada 100 alunos do primário, 16 
matriculam-se no curso médio; de ca 
da 100 ginasianos, 30 atingem o se
gundo ciclo; de cada 100 colegiais, 4 
conseguem entrar na Universidade. 
Resultado: no Brasil há 4 médicos, 
para cada 10.000 habitantes.

REFORMA NO NORTE 
E NORDESTE *

A União. Brasileira de Estudantes 
Secundários promoveu êste mês, em 
Belém do Pará, O I Encontro Regional 
de Eeforma Educacional das Regiões 
Norfè e Nordeste do Brasil. Ao ato 
público que encerrou a reunião, que 
faz parte de uma série de medidas da 
UBES para descentralizar o movimen
to secundarista, comoareceram várias 
centenas de estudantes e pessoas, entre 
estudantes, operários e r>té camponê- 
ses, oue se locomoveram de grandes 
distâncias para prestigiar mais essa 
manifestação concreta da aliança ope- 
rário-estudantil-camponêsa.

POLÍTICA OPERARIA
Praça da Sé, 158 — salas 507/9
São Paulo — gp

Diretor-Responsável: Rui Mauro 
Marini

SUCURSAIS:

Rio, GB — Av. Almirante Barro
so, 6 —  sala 1 1 0 1

P. Horizonte, M G — Ed. Lavalle, 
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sala 408
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O que é preciso saber 

sôbre a capitulação 

de Belo Horizonte
Os trabalhadores da América Latina não puderam realizar 

seu Congresso em Belo Horizonte, noa dias 24 a 28 d* janeiro. 
Este é um íato nôvo na vida política do nosso pais. que de
monstra uma radicalização sem precedentes. Para esclarecer 
melhor à opinião pública e, principalmente, a classe operária, 
a mais interessada nos acontecimento, narramos todos os iaio6 
significativos, que culminaram com a transferência para Brz- 
eilia do Congresso dos trabalhadores latino-americanos.

1. O QUE É O CONGRESSO (CUTAL)?

Ê um Congresso de Trabalhadores, para tratar de todoó 
os problemas da classe e conseqüentemente, de problemas 
dos países da América Latina. Déle participam, como delega 
dos, com direito a voz e voto, as delegações operárias dos paí 
ses latino-americanos com direito a voz, mas sem direito a 
voto, as delegações convidadas de outros países

O objetivo básico do Congresso é conseguir a unidade dos 
operários latino-americanos para um programa de luta comum, 
baseado nos interêsses da classe, onde se ressaltaria a  neces
sidade da deíesa da Revolução cubana, a maior conquista Jos 
operários do Continente

2. Ê UM CONGRESSO COMUNISTA?

Como ficou colocado, é um congresso de trabalhadores, 
representados por suas organizações nacionais. Não é, por
tanto. um congresso comunista. Dêle participam organizações 
c trabalhadores não comunistas. Mas ó natural, e até mesmo 
necessário, que dêle participem operários comunistas. £  normal 
que haja operários comunistas. O que não é normal é quo 
haja operários eternamente conformados com a exploração ca- 
pitalista.

3. COMO FOI PROGRAMADO O CONGRESSO?

Os organizadores em Belo Horizonte conseguiram a per
missão do governador Magalhães Pinto para a realização dc 
Congresso. Pensaram que isso lhes bastaria. Não fizeram a 
propaganda do Congresso como se fazia necessário para um 
acontecimento de tamanha importância, alegando que não con
vinha desviar a atenção da Semana de Defesa do Minério 
(realizada, em Belo Horizonte entre 13 e 18 de janeiro). S6 se 
preocuparam com a organização do mesmo uma semana antes 
de sua instalação. Diziam: «Não podemos despertar a reação». 
Aos operários mineiros, não se comunicou a realização do 
Congresso. Os organizadores pensavam não precisar da classe 
operária, pois tinham o apoio do Governador.

4. PORQUE O CONGRESSO NAO PODE SEB REALIZADO?

Os organizadores cairam no mais grave dos erros. Ao in
vés de se apoiar na classe operária organizada, e nos traba
lhadores em geral, sustentáculo natural da luta dos trabalha
dores. foram apoiar-se num pretenso aliado, o banqueiro e 
governador Magalhães Pinto. Êsse êrro provém da formação 
REFORMISTA e OPORTUNISTA da cúpula política e sindical, 
responsável pela realização do Congresso. Deixaram de con
fiar no operariado para confiar num banqueiro, inimigo de 
classe do operariado.

5. COMO AGIRAM AS VARIAS FORÇAS?

a) O Governador permitiu o Congresso porque tem inte
rêsses politicos, particularmente eleitorais. Quer ser candidato 
das fôrças populares em 65. e para isso pretende conquistar 
estas fôrças. Quer aparecer como o anti-Lacerda. Mas quando 
a reação escudada na Igreja, pôs os dentes pára fora, recuou;

b) O Prefeito lorge Caroni apoiou ostensivamente as ma
nifestações da direita, liderando a passeata ao Palácio da Li
berdade, procurando assim o beneplácito de Lacerda à  sua 
candidatura ao govêrno do Estado;

c) O Partido Comunista Brasileiro, representado por sua 
cúpula em Minas, foi o principal responsável pela transferên
cia do Congresso, porque foi quem inspirou tôda a tática polí
tica posta em prática na preparação do Congresso. Cometeu 
sério êrro ao impedir a procura de um apoio operário para o 
Congresso, trocando êsse apoio pelo do Governador. Quando 
o Governador recuou, o Congresso ficou à  mercê da reação;

d) Representantes da Ação Popular tiveram posição mais 
radical Queriam que o Congresso se realizasse em Belo Ho
rizonte, apesar da reação. Note-se que o grande instrumento 
usado pela reação foi o telegrama do Arcebispo de Belo Ho
rizonte ao Governador, condenando o Congresso;

e) A POLOP, setores do PCB e da AP sustentavam a  po
sição de apoiar o Congresso na classe operária, através dá

'mobilização desta nos sindicatos, nas fábricas, nos bairros e 
favelas.

6. POR QUE A REAÇAO PÔS A CABEÇA DE FORA?

Há uma classe média radicalizando-se para a direita. Por 
que? O Govêrno que aí está, incapaz de resolver os problemas 
mais prementes do pais. é por ela considerado um govêrno 
de esquerda, ou o único que a esquerda é capaz de dar. A tal 
govêrno, ela se opõe. A oposição de direita capitaliza a seu 
favor êsse descontentamento da classe. Apesar disso, a di
reita não tem prestigio para mobilizá-la em luta de rua. Mas 
coube aproveitar o prestigio da Igreja Católica, mobilizando a 
massa em nome do manifesto do Arcebispo. Os promotores da 
agitação contra o Congresso foram os lacerdistas 0 o PRP sob 
a capa da proteção da Igreja.

7. QUE CUMPRE FAZER?

Antes de tudo. mostrar até onde nos levarão os erros dos 
reformistas Seu oportunismo está a amarrar a classe operária 
à  sua inimiga de classe: a burguesia. Sua covardia, incons- 
ciê. Ha e falta de disposição revolucionária estão a  levá-lo3 
à  capitulação, arrastando atrás de si a classe operária. Não 
fôra isto, e a classe operária teria vencido mais esta luta, rea
lizando o Congresso em Belo Horizonte. No momento em que 
o Arcebispo, temendo um. choque entre esquerda e direita, 
recuou, pedindo «moderação», a classe operária, se estive339 
organizada e preparada para a luta, teria esmagado a  reação, 
desbaratando os gorilas

Venceremos a reação, de uma vez por tôdas, quando orien
tarmos nosso luta no sentido de nos apoiarmos em nossas pró
prias fôrças, organizando as massas numa Frente dos Traba
lhadores da Cidade e do Campo, para a conquista de um 
govêrno de trabalhadores



CRUZ DAS ALMAS:

RETRATO 
DE UMA SOCIEDADE 
DE EXPLORAÇÃO

SALVADOR — 0 município de Cruz das Almas, situa
do na região fumageira do Recôncavo baiano, é um per
feito exemplo da situação de miséria e opressão em que 
vivem as massas do campo. Contando com área agricultá- 
vel superior a 100 quilômetros quadrados, dispõe de tôdas 
as condições necessárias para úm alto nível de desen
volvimento econômico. O que se observa, porém, ali, é 
a concentração cad'a vez mais acentuada da riqueza em 
mãos da classe latifundiária, em detrimento das demais 
camadas que compõem a população.

O instrumento de que se serve o senhor de terras para 
impedir o progresso dos pequenos cultivadores de fumo
— cultura predominante na região — é dos mais simples: 
reserva a maior parte de suas terras para a plantação 
de laranjas e pastagens de gado, forçando os fnmiculto- 
res a permanecerem em suas pequenas propriedades. 
Instala, por outro lad‘o, armazéns de compra e exportação 
de fumo, convertendo-se em intermediário entre o pe
queno produtor e o mercado consumidor.

Além disso, a preocupação maior do latifundiário é 
obstar a criação de cooperativas, que encaminhem a es
trutura minifundiária por êle engendrada para uma eta
pa superior de produção.

TRCS CLASSES

ftste tipo de organização econômica que descrevemos, 
em que o latifúndio gera necessariamente o minifúndio, é 
responsável pela existência de três classes exploradas em 
Cruz das Almas. A primeira é constituída pelos campo
neses minifundiários, cuja situação de penúria é cada vez 
mais acentuada. Isto porque o camponês é obrigado a 
endividar-se para plantar fumo, sendo o resgate da dívida 
feito in natura. Mancomunados entre |i, os donos de 
armazém controlam separadamente determinado número 
de camponeses, de tal forma que êstes só podem vender 
a um só comprador, sob pena de ver encalhar a produ
ção e não encontrar quem lhes financie a compra de ví
veres e sementes.

A segunda classe explorada, em Cruz das Almas, é a 
dos assalariados, cujo salário diário dificilmente excede 
de 300 cruzeiros, e que trabalham nas piores condições 
possíveis.

Citemos, finalmente, os operários, que trabalham em 
armazéns de beneficiamento de fumo, e não percebem, 
em sua maioria, nem o salário mínimo, pois os emprega
dores forçam a baixa de seus salários admitindo mulhe
res e crianças.

As operárias em beneficiamento de fumo proporcionara 
um dos quadros mais tristes que se possa assistir. Sen
tadas no chão, trabalham ininterruptamente de dez a do
ze heras por dia, sem o direito siquer de satisfazer suas 
necessidades fisiológicas durante o serviço. Possuem o 
característico odor da nicotixa tóxica e, além da explo
ração que sofrem no trabalho, têm de submeter-se tam
bém, para conservar o emprêgo, à insaciável avidez de 
sexo do empregador ou de seus filhos.

Dêsse quadro brutal de exploração do trabalho hu
mano, decorrem índices elevados de atraso e de miséria. 
A mortalidade infantil atinge a 340 de cada 1.000 crian
ças que nascem. 65% da população do município são 
constituídos de analfabetos.

ARREGIMENTAÇAO E LUTA

Movidos pelo irresistível desejo de superar essa situa
ção, as massas exploradas de Cruz das Almas vêm-se ar
regimentando progressivamente. Surgiram, assim, a asso
ciações de classe, cujas metas principais são a proteção 
ao trabalho, assistência médica, alfabetização e politização. 
Destacam-se, entre elas, a União dos Trabalhadores de 
Cruz das Almas, a Associação dos Trabalhadores Agríco
las da Escola Agronômica, a Associação Beneficente de 
Mães Pobres, o Sindicato dos Trabalhadores do Fumo.

Ao movimento d“as massas associam-se os estudantes da 
Escola Agronômica de Cruz das Almas. Enquanto, nos fins 

de semana, os filhos de papai rico vão-sè divertir em So- 

terópolis, os estudantes da Escola Agronômica, organiza

dos em «brigadas revolucionárias», partem para o campo, 

lugarejos e vilas próximas, a fim de transmitir às mas

sas exploradas o saber que uma estrutura social de pri

vilégios quis reservar sòmente a êles. É a maneira prá

tica que encontram de fazer avançar a aliança operário- 

estudantil camponesa, base social das transformações re

volucionárias que atingirão um dia a sociedade brasileira.

Reação 

mostra os dentes 

e deixa claro

que Govêrno 

dos Trabalhadores 

é a solução
A acusação recém-formulada nelo presidente da UDN, Sr. Bllac 

Pinto, de que o Govêrno estaria armando os sindicatos rurais e da 
orla marítima, ests dando mirnem a orande exploração Explora 
ção que s» estende * denúncia feita pelo qovêrno do Rio Grande 
do Sul, relativa a um movimento insurrecional que estaria sendo 
preparado pelo Sr. Loanel Brizola. A insistência com rue a rea
ção levanta êstes temas, «  o estardalhaço que realiza em tôrno dêles, 
merecem uma explicação.

INSURREIÇÃO FARDADA

Não é necessário mostrsr o absurdo das acusações do Sr. Bllac 
Pinto e lido Menegheti. Êle sslta aos olhos. No caso do Rio Grande 
do Sul, uma das provas mais evidentes que se apresentavam sôbre 
o pretenso movimento revolucionário era o desaparecimento de far
damentos da Brigada Militar. Fardamentos, note-se bem, e não ar
mamentos. Estaria, por acaso o Sr Brizola preparando não uma 
insurreição armada, mas uma insurreição fardada?

A denuncia da UDN, por sua vez, raia ao ridículo. Misturando 
Che Guevara, Mio Tse Tung e autores menos recomendáveis, o 
Sr. Bilac Pinto apresenta à nação tôda uma série de etapas de 
subversão, constantes do plano revolucionário do Govêrno. As pro 
vas, naturalmente, não existem. O Sr. Bilac Pinto limita-se a falar 
em «provas circunstanciais»...

Para o homem do povo, o que caracteriza essa agitação rea 
cionáris é uma falta total de seriedade. L* os jornais, ouve o 
rádio, e dá de ombros. Seu bom senso o adverte de que sòmente 
na imaginação do Sr. Bilac Pinto êste Govêrno burguês-latifundiá- 
rlo se atreveria a armar os op-srários e os camponeses. Cuba lhe 
ensinou que há, de fato, governos que fazem isso. Mas são aquêles 
governos que representam o proletariado no poder.

PORTA ARROMBADA?

E, entretanto, há um aspecto das declarações do Sr. Bllac 
Pinto que merece atenção. É seu apêlo para que a reação se arme 
para enfrentar a subversão da ordem que êle anuncia. A desfa 
çatez com que um presidente de partido político e deputado federal 
conclama á guerra civil é de pasmar. Mais surpreendente ainda é 
a passividade, e mesmo a cumplicidade, com que a imprensa bur
guesa acolhe êsse apêlo e as expressões respeitosas com que o Con
selho de Segurança Nacional refere-se a êsse reacionário desordeiro 
Fica-se a imaginar a atitude que teriam, a Imprensa e o CSN, se se 
tratasse, não do Sr. Bilac Pinto, mas de um dirigente sindical ou 
de um parlamentar como o Sr. Brizola...

O que há de nôvo, porém, nesse chamamento da reação às 
armas? Ninguém ignora, no pais, que há muito a reação vem-se 
armando. Os preparativos guerreiros do MAC, dos Vigilantes do 
Brasil, do IBAD, dos latifundiários do Nordeste, Minas e São Paulo 
são conhecidos não só do povo, mas do Govêrno. Como se sabe 
também d» participação que têm nisso os Srs. Carlos Lacerda e 
Ademar de Barros, assim como a Embaixada norte-americana

Poder-se-ia crer, assim, que o Sr. Bllac Pinto estaria forçando 
uma porta arrombada. Mas isto não se dá. Porque as declarações 
do presidente da UDN visaram muito menos ao armamento da 
reação civil/ que à mobilização da reação militar. Colocada, pela 
burguesia industrial, diante da opção reformista, a reação quer 
evitá-la partindo para o golpe de fôrça, para a violência fascista 
contra os movimentos de massa. Por esta razão, na semana pas
sada, enquanto o Sr. Bilac Pinto reagia contra os sindicatos ope
rários e rurais, o Sr. Lacerda preparava o seu Serviço de Ativida
des Anti-extremistas (no que foi forçado a recuar pela mobilização 
popular que suscitou^ e a facção do Almirante Sílvio Heck levava
o Ministro da Marinha a agredir a Associação de Marinheiras e 
Fuzileiros, prendendo seus diretores.

VIT6 RIA DE PIRRO

Tôdas essas provocaçfcs têm uma razão de ser: a nova arre
metida reformista do Sr. João Goulart, concretizada no decreto 
de regulamentação das remessas de lucros, no anunciado decreto 
da SUPRA ci no chamado Plano San Tiago Dantas. A reação arre
ganha os dentes, para assustar o Sr. João Goulart. E, forjando 
conspirações, procura galvanizar as Fôrças Armadas, a fim de le
vá-las a agir. Ê possível que atinja um de seus objetivos: forçar, 
mais uma vez, o recuo do Sr. Goulart. Mas será uma vitória de 
Plrro.

Pois o que a reação está evidenciando, neste momento, é que, 
perante qualquer retforma burguesa um pouco mais ousada, res
ponderá com a violência e a luta armada. Mais do que isso: vol
tará essa violência contra o movimento operário organizado, contra 
as entidades camponesas, contra as associações dos sargentos, cabos 
e soldados.

A LIÇAO

A lição que o movimenta do massas tem a tirar disto tudo 
i, pois, muito clara. Confiar em que o atual Govêrno tenha con
dições para realizar qualquer reforma mais profunda, que aproveite 
de fato às grandes massas, é admitir que êle esteja disposto a mo
ver à reação uma guerra sem quartel. E para Isto seria necessá
rio que não se apoiasse nas fôrças em que se apóla, e qi*e não 
tivesse à frente um homem como o Sr. João Goulart.

As reformas, para serem realizadas, exigem um govêrno apoia
do nas massas organizadas e armadas. Um Govêrno Revolucioná
rio dos Trabalhadoree da Cidade e do Campo. Isto é o que está 
mostrando, claramente, de um lado, as hesitações e compromissos 
do Sr. João Goulart; de outro, as manifestações histéricas de 
uma reação enraivecida.



Reformismo e Fascismo
O t  acontecimento» de Belo Horixonte, que 

culminaram com a transferência do I Congres
so Unitário dos Trabalhadores da América La
tina para Brasília, merecem profunda reflexão. 
Sua importância maior não está apenas na der
rota que representaram para a esquerda. Mas 
nas circunstâncias especiais de que se revestiu 
esta derrota.

Pela primeira vez. desde os dias agitados de 
1954, a direita conseguiu mobilizar massa para 
enfrentar a esquerda. Esta, a grande significa
ção do que ocorreu em Belo Horizonte, na se
mana passada. E a. direita o féz, abertamente, 
para barrar uma manifestação do movimento 
operário organizado- A  transferência do C U T  AL  
para Brasília não representa, pois, sòmente uma 
jornada infeliz do sindicalismo brasileiro. Nas 
condições em que se deu, ela coloca, concre- 
tamente, a ameaça do fascismo.

Fala-se muito, e há já algum tempo, de fas
cismo no Brasil. M as o fascismo não tem pas
sado, entre nós, de tendência embrionária, que 
constitui mais uma sombra no futuro que uma 
realidade imediata a enfrentar. Lacerda é, por 
exemplo, um fíder fascista, mas apenas poten
cialmente. Porque lhe faltou até hoie o movi
mento fascista efetivo, isto é, a base de massa 
necessária para sustentar seus projetos fascis- 
tizantes.

O  que caracteriza, fundamentalmente, o fas
cismo é a mobilização da pequena burguesia 
contra a classe operária. Nos momentos em que 
a atuação desta aparece como ameaça á ma
nutenção da dominação da burguesia, tor- 
na-se necessário para a classe dominante des
truir a organização política e sindical do pro
letariado. A burguesia precisa, para isto, apoiar- 
se nas massas não operárias, pequeno-burgue- 
sas, e utilizá-las como tropa de choque contra 
o movimento operário organizado. Esta é a 
essência do fascismo.

E é por isto que a manifestação anti-CUTAL  
de Belo Horizonte foi tipicamente fascista* E' 
inútil tentarmos nos iludir quanto ao que se 
passou ali. Não imitemos a reação, que, pe
rante qualquer ação de massa, põe-se a bradar 
contra as «minorias extremistas». O  que se viu, 
em Belo Horizonte, foi realmente uma manifes
tação de massa. O  que se viu foram massas 
enraivecidas da pequena burguesia, açuladas pe
la direita e pelos padres, sair às ruas para im
pedir a realização do CUTAL.

A  constatação dêste fato impõe que nos in
terroguemos quanto ás suas causas. E a res
posta está nas condições objetivas do país e 
na orientação política que tem sido dada à 
classe operária. Com  efeito, a pequena burgue
sia é classe intermediária na sociedade e, co
mo tal, destituída de perspectiva política pró
pria. Quando se dá um processo de radicali
zação, com base no aguçamento das contradi
ções entre a burguesia e a classe operária, a 
pequena burguesia forma ao lado de uma ou 
de outra dessas duas classes, mas é incapaz de 
desenvolver ume política independente.

Foi o que se verificou entre nós, nos três 
lítimos anos. A  radicalização política que en- 
índraram os sacrifícios impostos pela inflação 
'ingiu, também, a pequena burguesia, atraindo 

< maior parte de seus setores para a esquer- 
o,‘, para o lado da classe operária.

Para que a classe operária possa, entretanto, 
conservar sua liderança sôbre a pequena bur
guesia, é necessário que ela abra, realmente, 
uma perspectiva de solução para os problemas 
que a pequena burguesia enfrenta, e que são 
responsáveis por sua adesão à classe operária. 
Se a pequena burguesia, proletarizada pela in
flação, confia na classe operária para que esta 
resolva os problemas de alimentação, moradia, 
educação dos filhos, que a esmagam, é neces
sário que a classe operária seja capaz de lhe 
apresentar uma fórmula social capaz de solu
cionar êsses problemas. Se isto não se dá, se 
a classe operária . ão cumpre seu papel, a pe
quena burguesia to.na-se presa fácil de qual
quer outra força política que lhe acene com a 
promessa de melhores dias. Vale dizer que, 
quando a esquerda, como direção política da 
ciasse operária, falha è sua missão junto á pe

quena burguesia, entrega-a necessáriamente à  

direita.
E' o que se está passando no Brasil- A s di

reções reformistas da esquerda, que detêm ain
da o controle do movimento de massa, têm-se 
mostrado incapazes de proporcionar ès massas
—  tanto operárias como pequeno-burguesas —  
uma perspectiva de solução concreta para a 
alta do custo de vida, para a espoliação impe
rialista, para a questão agrária, e tantos outros 
problemas que afligem os trabalhadores brasi
leiros. As composições e compromissos da es
querda reformista com o govêrno burguês têm 
ido de fracasso em fracasso. Lembremos, tão 
sòmente, o movimento pela legalidade, de 1961, 
frustrado com o parlamentarismo; e a campa
nha pelo plebiscito, de 1962, que conduziu ao 
presidencialismo, cujo primeiro ano viu dobrar 
o ritmo inflacionário.

Desde junho do ano passado, a posição da 
pequena burguesia começa a mudar. O  fenô
meno tornou-se, sobretudo, evidente na Gua- 
rabara, com o crescimento de Lacerda. Mas 
não se restringiu sòmente àquele Estado.

Esta mudança da pequena burguesia traduz- 
se, num primeiro momento, pela apatia, pela 
frustração, pelo desânimo. Mas é sôbre esta 
base que a direita vai trabalhar para pôr de 
pé as massas pequeno-burguesas e jogá-las 
contra a classe operária. Culpar as reivindica
ções salariais pela alta do custo de vida, apre
sentar as greves como baderna, intensificar a 
campanha anticomunista —  todos os meios são 
utilizados pela direita. O s erros que cometem 
diàriamente as direções reformistas facilitam a 
sua tarefa.

A  política dos reformistas não contribui, as
sim, sòmente para amortecer o 4spírito de lu
ta da classe operária e atrelá-la ao carro da 
burguesia. Ela afasta da classe operária as fôr
ças auxiliares de que necessita para enfrentar 
a burguesia. Pior do que isso: ela joga essas 
fôrças nos braços da burguesia, e permite que 
os setores, mais reacionários desta se valham de 
tais fôrças para combater a classe operária.

E' por esta razão que a manifestação fascista 
de Belo Horizonte deriva, em linha reta, da po
lítica reformista. E' evidente que os reformistas 
não querem o fascismo- M as estão criando, com 
seus erros, as condições para a ascenção de 
um formidável movimento fascista no Brasil.

Êste movimento apenas se esboça. Há tem
po, ainda, para detê-lo. Há tempo para recupe
rar as posições perdidas junto à pequena bur
guesia, atraí-la de nôvo para o lado da classe 
operária, ligar a ambas as classes exploradas do 
campo e dar, assim, o sinal de partida pera a 
liquidação dos fatôres responsáveis pela atual 
crise brasileira.

Mas, para que isto se dê, é necessário uma 
pá de cal nas ilusões e nos métodos reformistas.
E' preciso deixar de ter receio de «assustar a 
burguesia». Assustada, a burguesia est$ há mui
to tempo. Para que a burguesia não se atreva 
a aliviar-se de seu susto atacando o movimento 
operário organizado é .mistér retirar-lhe as con
dições que lhe permitiriam fazê-lo. Em outras 
palavras, é mistér impedir que ela venha a con
tar com a base de massa que o fascismo lhe 
daria para isso

Tudo se resume, afinal, para a burguesia, nu
ma questão de relações de fôrça. Um movi
mento fascista poderoso contará necessàriamen_ 
te com sua adesão. Mas se a alternativa fôr.um 
movimento de esquerda capaz de se impor no 
conjunto das fôrças políticas, a burguesia não 
terá como resistir-lhe. Por intermédio de uma 
política revolucionária, çom base numa Fronte 
dos Trabalhadores da Cidade e do Campo, a 
esquerda se converteria na grande fôrça polí
tica do país, capaz de esmagar no nascedouro 
a ameaça fascista e guiar as massas para a 
tomada do poder. À  burguesia não restaria ou
tra alternativa Senão a de submeter-se a êsso 
nôvo poder

Uma frente de dasse, que realize uma polí
tica de classe —  é a única alternativa de que 
a esquerda dispõe para impedir que tome cor
po a ameaça esboçada em Belo Horizonte.

Custo da vida:

NA EXPANSÃO OU NA CRISE 
QUEM PAGA É O OPERÁRIO

Reportagem de EDER S. SAOER

N ã o  há dúv ida  que o traba lhador está p a g a n d o  caro 
pelo desenvolvim ento industrial que está produzindo. 
Basta dizer que, para o que uma nota de  C r$  100,00 

com prava  em 1953, são  precisos hoje C r$  2.030,00. 
Sup e ran d o  todos os núm eros passados, a alta d o  custo 

de v id a  ultrapassou, em 1963, a casa dos 8 0 % .  O  
D epartam en to  Intersin-dical de  Estatística e Estudos S o 
cia is (D IE E S E )  calcula em 8 6 ,7 %  o aum ento em São  
Paulo, os dados para a G u a n a b a ra  estimam em cer
ca de 8 1 % .

Por outro lado, a crise econôm ica  engend rada  pelo 

regim e cap ita lista, féz com  que  a taxa de crescim ento 
econôm ico  baixasse para 2 ,9 % .  E êsse núm ero é im
portante porque, sabendo  que a popu lação  cresceu o 
ano passad o  por vplta de 3 ,3 % ,  verificam os que o 
aumento de riquezas produzidas foi menor que o au
mento da população, o que sign ificará  mais bôcas sem 
alim ento, mais fam ílias sem teto, etc.

Lem brem os que  entre 1957 e 1961 a taxa anual de 
crescim ento foi de 7 % ,  com  um crescim ento d e m o g rá 

fico  por volta de 3 ,1 % .  Isto que r dizer que, naquela 

fase de desenvolvim ento, as riquezas nacionais aum en
taram  mais que a popu lação, aum entou a renda per 
capita. M a s, com o todos nós sentimos, o ap rove ita 
m ento rfèssas riquezas foi e scandalosam ente desigual. 

N esta  soc iedade  d iv id id a  em proprietários e traba lha 

dores, m esmo q uan d o  há prosperidade, os traba lhadores 
não desfrutam  m etade d o  que  desfrutam  os que vivem  
d o  traba lho  alheio. A liá s, as p róprias estatísticas do 
govê rno  denunciam  isso: entre 1955 e 1959 os lucros 
patronais cresceram  o d ôb ro  do  que cresceram  os 

salários é nós sabem os com o são feitas essas estatís

ticas. . .

CO M O  O GOVÊRNO ENFRENTOU A CRISE

Mofe os cap ita listas e os seus técnicos, e assessores, 
e m inistros parecem  em penhados em esquecer o Plano 
Trienal. Q uerem  sepultá-lo  sem a grand iloqüênc ia  com  
que  anunciaram  seu surgim ento, para que o p ovo  não 
se lembre d o  que lhes foi prom etid 'o. M a s  é preciso 
que o p ovo  p egue  o P lano Trienal, com  todos os nú
meros e frases com plicadas, e faça os técn icos da bur
guesia engo lir  o que disseram  ontem , com  tanta sa

b e d o ra  e pedantism o.

Sem  tocar na estrutura econôm ica  d o  pa ís  e no  re
gim e de* exploração v igente, o  G o vê rn o  a ssegurava  que:
I ) teríam os «um a taxa de crescim ento da rénd'a nacio
nal com patíve l com  as expectativas de m elhoria de  con 
d ições de v ida que m otivam, na época  presente, o 
povo  brasile iro»; 2) consegu iria  «reduzir p rogre ssiva 

mente a pressão  inflac ionária»; 3) criaria  cond içõe s pa 
ra q ue  «os frutos d o  desenvolv im ento se d istribuam  de 
m aneira cada  vez mais am pla pela popu lação, cujos 
salários reais deve rão crescer com  taxa pelo m enos 
idêntica à d o  aum ento da p rodutiv idade».

Q u a n d o  d iz íam os que  um govê rn d  ap o iad o  nos g ran 
des proprietários industriais, bancários e fazendeiros, e 
que, portanto, não se d ispusesse  a liqu idar rad ica l
mente o m onopólio  da terra e a exploração d o  im pe
rialismo, só poderia  a g ra va r  a situação, acertávam os 
pois. N ã o  faltou, é claro, quem  —  defensores abertos 
ou vela-dos do  G o vê rn o  e d o  regim e —  nos acusasse 
de «sectários», «negativ istas», e outros adjetivos. Hoje, 

a í está a realidade: I —  o ritmo de crescim ento que 
o P lano Trienal previa em 7 % ,  3 , 9 %  m aior que o  au-

Os dizeres do cartaz 
“exigimos contenção do custo 

de vida” — 
constituem a grande 

reivindicação 
das massas urbanas, 

nos dias que correm.

m ento da popu lação, foi de 2 .9 % ,  m enor em 0 , 4 %  
que o aum ento da popu lação; 2 —  a inflação, que o 

Plano dizia que cairia para 2 5 % .  aum entou para 8 5 % ;
Isto, o que prom eteu e o que fêz o govê rno  da 

burguesia  que se fantasia de trabalhista. Isto, o que 

p ode  e tem que fazer tod o  e qua lque r govêrr.o que 
não derrube o poder dos grandes m onopólios e pro
prietários de  terra que sug fm  as nossas riquezas, g o 

zam À larga sôbre  os frutos do  nosso traba lho  e ffi~ 
legam  m etade do  povo  brasilefao à fom e e á miséria.

POR QUE AUMENTAM OS PREÇOS?

«Porque os salários aum entam  desabusadament-.*, por* 

que há muitas greves, porque  os traba lhadore s não se 
contentam  com  nenhum aum ento salarial», etc. etc. Es

ta é a ladainha que os bons burgueses procu ram  in
c u t 'r na . mente de tod o  m undo, através do  jornal, rá
dio, tv, esco las e o que estiver ao seu alcance.

, M a s  é justamente por esconder as verdade ira s cou 
sas da inflação, por não atacar as verdade ira s causas 
d os aum entos desenfreados dos preços, que as classes 
dom inantes não resolvem  a crise brasileira.

C o m o  é possíve l acreditar pa cantilena de que os 
aum entos salariais é que determ inam os aum entos dos 
preços, se os reajustes de salário nem sequer a lcançam  
a alta dos p re ço s?  Pcuco antes de conqu istarem  seus 
reajustes, no fim d o  ar)o passado, a m aioria das ca 
tego ria s  econôm icas Já via o custo de v id a  u ltrapas
sand o  seus ganho s em cêrca de 8 0 % .  N essa  corrida 
atrás dos preços, os trabalhadores consegu iram  apenas 
tem porèriam ente, e apenas em alguns setores, igu a 'a r  

segs salários aos preços. O n d e  está, então, o « au 
m ento de sabusado  dos sa lá rio s» ?

São  outras, pois, as causas da inflação:

•  Um a estrutura agrá ria  arcaica, que não ap ro 

veita a m aior parte da terra nacional, que d im inu i m es
m o a p rodutiv idade  dos p rodutos alimentares, que  ex

plora e m arg ina 'iza  mais da m etade da p op u lação  ru
ral, que depende  íios g rande s especuladores para fa

zer ch ega r os alimentos às cidades.
#  U m a subord inação  ao capital estrange iro, quo, 

com  sua> rem essas d!e juros, lucros, royalties, p rovoca 

uma sangria  de cap ita is e deixa o pa ís em perm anente 

e crescente defic it externo.
'#  Um a grand e  indústria, que reduz seu ritm o da 

produção, porque  não haja quem precise de p rodutos 
industriais, mas porque não se satisfaz com  a otuai 

m argem  de lucros.
Eis o que o G o vê rn o  deveria atacar, se quisesse 

m esm o resolver a crise, elim inar a inflação, prom over 

o desenvolvim ento e aprovo itor nossas riquezas em be

nefíc io  de tod o  o povo.

SALÁRIO MÓVEL É SOLUÇÃO?

O s  gasto s a que um traba lhador pod ia  fazer frenre, 
com  um salário de C r$  40 .000,00  em janeiro de  !963, 
exigiriam , em janeiro de 1964, um salário  de  C r$  

75.000,00. M a s  nem m esmo só os reajustes anuais ou 
sem estrais resolvem, porque  os preços aum entam  tod^ 
o mçs, tôda  a semana, todos os d ias mesmo. A té  c h e - '  

ga r  o aum ento, as contas no armazém sobem  e o tra 
ba lhador se end iv ida. O  aum ento mensal d o  custo de 
v ida  está por volta de 7 % ,  cada mês que  passa o 

sa lário  se desvaloriza em 7 % .

M as, q uan d o  os governantes e d ep u tad o s talam  em 
salário móvel, devem os ficar atentos para evitar novos 

engodos.

' •  Em prim eiro lugar, é preciso que  os reajustes 
sejam pouco  esp açad o s para, de fato, acom panha* o 
aum ento dos preços.

•  Em segu nd o  lugar, é preciso que os ó rgão s  fin- 
d ica is controlem  as estatísticas governam entais, evitan

d o  falsos índ ice s d-e custo de vida. *
#  Em terce iro lugar, é preciso que  o  salário m ó

vel não seja um sim ples reajuste, mas que oum ente 
tam bém  de acô rd o  com  o aum ento da p rodutiv idade. 
O u  seja, que os traba lhadore s desfrutem  d o  p róp rio  
desenvolvim ento, p a rtic ipando  das riquezas que p ro 
duzem. Isto não vem  acontecendo, po is a p a rtic ip a 
ção dos salários na Despesa G lob a l caiu  do  19,5'%» 
em 1955, para 1 6 ,2 % ,  em 1959: de 1955 a 1959, en
quanto  o lucro industrial» fo i de ^ 6 %  e a p rodutiv idade  
de  3 7 % ,  o sa lário  crescdu em apenas 1 5 % .

Está clnro que  o sa lário  móvel, m esm o se ap licad o  
integralm ente, não resolverá o prob lem a central d s  
crise brasileira. Êle não atacará» as causas básicas da 

exploração. Procurará, apenas, ç in o ra r  os afe itos d a 
nosos da inflação, sendo portanto uma m ed ida  neces
sária, a inda que parcia l e limitada.

3 —  o salário real caiu  em 1963, sem sequer se pensar 
na «p artic ipação  no aum ento d« produtividiade».



COMANDO GERAL DOS SARGENTOS 
SOLIDÁRIO COM OS MARINHEIROS

R IO  — A ameaça de fecha 
mento da Associação dos Mari
nheiros, Cabos e Fuzileiros navais 
está causando uma profunda in
tranqüilidade entre os seus mem
bros, que estão dispostos a não 
se conformar cóm semelhante me
dida e apelam para a opinião pú
blica em busca de um movimento 
de solidariedade contra a política 
de perseguições do ministro da 

Marinha e do Almirantado.
O  apêlo foi atendido, primeiro, 

pelo Comando Geral dos Sargen
tos do Brasil, que, em reunião rea
lizada durante a semana passada, 
assegurou aos marinheiros e fuzi
leiros navais o seu irrestrito apoio 
na luta pela defesa dos seus direi
tos e salientou, em sua resolução, 
que tõda a responsabilidade pelo 
futuro desenrolar dos aconteci
mentos cabe, doravante, ao minis
tro da Marinha.

Agrava-se a crise

Agrava-se dêsse modo a crise 

politico-militar, provocada pela 

prisão de diretores e membros da 

Associação.

Conforme noticias divulgadas 
pelo Ministério da Marinha, seis 
dos marinheiros e fuzileiros navais 
presos disciplinarmente serão sol
tos no dia 30 de janeiro. Simul- 
tãneamente, soube-se pela mesma 
fonte, que o inquérito policial-mili- 
tar visa enquadrar 16 cabos, mari
nheiros e fuzileiros no artigo 114 
do Código de Processo Penal, e 
fechar em seguida a Associação.

A Associação, por sua vez, 
convocou uma Assembléia Geral 
para o dia 1 de fevereiro, para de
liberar sôbre a situação criada.

]ango procura evquivar-se

Logo ao estourar a crise, círcu
los políticos e militares tentaram 
gestões junto a Jango, em Petró- 
polis. O  Presidente da República 
não teve coragem de receber uma 
delegação de 15 sargentos da M a
rinha, do Corpo dos Fuzileiros 
Navais, do Exército e da Aero
náutica. Encarregou o Gal. Assis 
Brasil da tarefa de atender a vi
sita numa ante-sala do Palácio. A 
fin: . decisão com que os gradua
dos das Fôrças Armadas defende
ram o seu ponto de vista, todavia, 
não deixou de impressionar no Pa 
lácio. fango autorizou o Almirante 
Cândido Aragão a procurar o M i
nistro da Marinha, para "expres
sar-lhe a satisfação que teria o Pre
sidente em ver solucionado o pro
blema de outra maneira, talvez 

mais diplomática” . Segundo o 
"Jornal do Brasil”, o Ministro, 
que havia-se declarado disposto a 
recuar, tendo mesmo prometido 
que o inquérito policial-militar se
ria formal, abandonou posterior
mente a idéia, declarando-se alvo 
de pressõe: do Almirantado e con
siderando que não poderia desmo
ralizar-se perante a tropa

Os dirigentes da Associação, 
que visitam as redações numa ten
tativa de romper o silêncio que a 
imprensa burguesa conserva a res
peito do assunto, já deixaram cla
ro que não têm mais esperanças 
nas gestões oficiais.

E  a solidariedade do proletariado?

A solidariedade declarada do 
Comando Geral dos Sargefitos, 
que reúne os graduados do Exér
cito, da Marinha, da Aeronáutica

e do Corpo dos Fuzileiros Navais, 
reforçou decisivamente a posição 

da Associação. Simultâneamente, 
endureceu as frentes e aguçou as 

contradições. O  que falta, até ago

ra, aos marinheiros e fuzileiros na

vais é o apoio e a solidariedade 

declarada das entidades trabalhis

tas do país. Sabemos que qualquer 

operário de fábrica sente-se liga

do, por laços indestrutíveis, aos 
seus irmãos que servem nas Fôr

ças Armadas e que lutam contra 
os privilégios das classes domi

nantes. Acontece, todavia, que as 

massas proletárias não estão sen

do informadas da luta que está-se 

travando atualmente na Marinha. 

As entidades oficiais juntam-se ao 
silêncio da imprensa burguesa. 

Até agora, nenhum sindicato, ne

nhuma Federação ou Confedera
ção, e muito meços o CGT, se 
pronunciaram.

Essa omissão torna-se mais gra

ve ainda, considerando que todo o 

conflito surgiu em virtude do 
apoio e solidariedade prestados 
pela Associação dos Cabos, M a
rinheiros e fuzileiros a grevistas 
civis.

Apelamos para os operários 
para que tomem a iniciativa de 
manifestar, em moções e resolu

ções, nas fábricas, nos sindicatos 
e nos bairros, a sua solidariedade 
e o seu apoio aos marinheiros e 
fuzileiros presos, para que protes
tem contra a ameaça da dissolu
ção da Associação, para que 
apoiem a luta dos nossos irmãos 
fardados.

A solidariedade da classe ope
rária é indivisível.

CRISE NA PETROBRAS LEVANTA 

PROBLEMA DA CO-GESTÃO OPERÁRIA
A crise qu.s abalou a Petrobrâs, 

na semana que passou, teve coma 
conseqüência o afastamento dos prin
cipais Implicados (o presidente da em. 
prêsa, General Albino Silva, e dois di
retores, Srs. Jalro Farias e Hugo Régls 
dos Reis), a fim de se submeterem a 
uma comissão de inquérito, e a no
meação do General Osvino Alves para 
presidente. O motivo principal da 
crise foi um acôrdo para fornecimento 
de petróleo pela Esso, realizado pelo 
presidente afastado, acôrdo que, como 
ficou provado, é lesivo aos interêsses 
da emprêsa e do pa.is. A questão prin
cipal que ela levantou foi a da fragi
lidade do monopólio estatal do petró
leo, quando sua execução não se en
contra garantida pelas fôrças realmen
te interessadas na emancipação eco
nômica do Brasil.

O acôrdo com a Esso

A Esso encaminhou, há tempos, à 
Petrobrâs, proposta de fornecimento 
de 20 milhões de barris de petróleo, 
proveniente do Oriente Médio, pelo 
prazo de 5 anos e ao preço unitário de 
2.08 dólares. A proposta foi recusada 
pelo órgão técnico competente da em. 
présa — o ECOPE (Escritório de Com
pra de Petróleo e Derivados) — assim 
como pelos diretores responsáveis e pelo 
General Albino Silva. Motivos: o pre- 
çu da mercadoria era desvantajoso, 
fEce às condições oferecidas pelo mer
cado mundial para contratos de tama
nha envergadura,; a emprêsa passaria 
a depender^ substancialmente, do for
necimento de petróleo de regiões mul
to distantes, e se enfeudaria, pràtica- 
mente, à Esso para atender parte de 
suas necessidade de refino.

Pessoalmente, entretanto, e não por 
intermédio dos canais normais da em- 
présa, o General Albino Silva entrou 
em entendimentos com o truste estran
geiro, contrapropondo redução do pra
zo para 2 anos, reservando-se a Petro- 
brás direito de prorrogação por 1 ano, 
a preço levemente reduzido. Nestas ba
ses, firmou o General Albino Silva um 
acôrdo com a Esso, que esta pode ago
ra utilizar para forçar a Petrobrâs a 
cumprir o contratado.

Reação interna

Conhecida a transação, desencadeou- 
se dentro da emprêsa forte reação, que

opô3 os diretores dos órgãos responsa, 
veis por êste tipo de operação ao Gene
ral Albino Silva. Tal oposição féz com 
que êste levasse ao presidente da Re
pública sua intenção de demitir os di
retores Hugo Rés is dos Reis e Jalro 
Farias, assim como de mudar 15 che
fes de órgãos da emprêsa. Tanto os di
retores quanto êstes chefes foram ir 
dlcados para os cargos que exerceir 
pela Asociação dos Engenheiros da pe 
trobrás nos Estados do Rio de Janeiro 
e da Guanatara, (AEPERG), com apoio 
do Sindicato dos Trabalhadores da In  
dústria de Refinação e Destilação dês 
ses Estados. A decisão tomada pela 
General Albino Silva deflagrou, por
tanto, a luta aberta, dentro da emprêsa.

Prolongamento

Em tòrno do incidente principal, o 
acôrdo com a Esso, cristalizaram se 
novos motivos de oposição ao General 
Albino Silva Um dos mais relevantes 
foi o fato de se haver cercado de uma 
còrte de elementos incompetentes, o 
começar por seu filho, Tenente Pimpão, 
a quem entregou a chefia do setor d<» 
relf.çóes públicas (ARPUBi. Desde en
tão, o setor de relações públicas da Pe- 
trobrás deixou de tratar úa promoção 
da emprêsa, para dediearse a promo
ver o General Albino. Em meio à to- 
tf>l Ineficiência do órgão, o Tenente 
pimpão marcou sua presença com uma 
iniciativa: a instituição de um curso de 
beleza para as funcionárias. Paralela
mente, aproveitou-se da posição que 
ocupavp. para dedlcar-se a negócios e»- 
cusos, que culminaram com a negocia
ta com a Esso.

Posição do Sindicato
Dentro do clima de acusações e con_ 

tra-acusações que se implantou, apôs 
a revelação do1 escândalo, o Presidente 
da República decidiu afastar *os princi
p a l  Implicados, submetendo a questão 
a uma comissão de inquérito, composta 
por técnicos de alto nivel e represen
tantes dos órgãos de classe da emprê. 
sa. A proposta, foi aceita por êstes. » 
correçar pelo Sindicato des Trabalha
dores, c u j o  presidente, Fernando 
Autran, declarou, na assembléia con
vocada para tete fim, no dia 24, não 
estar em condições de julgar as denún
cias apresentadas pelo General Albino 
contra os diretores da Petrobrâs,

A assembléia sindical aceitou tontra. 
riada a proposta do Sr. Autran, no stn- 
tido de serem afastados os diretores, 
para pleno funcionamento da comis
são de inquérito, e apresentou algumas 
medidas a serem incorporadas à. deci- 
Eão final do Sindicato. Tais medidas 
consistiam em delegar poderes à dire
toria do Sindicato para deflagTar gre
ve, no momento em' que julgar conve
niente: recomendar distribuição de 
cópias da ata daquela sessão aos de
mais organismos de classe; e bater-se 
pela sustaçSo do contrato com a Esso, 
até a apuração final das responsabili
dades .

Corrupção e Co-gestão

Encontram-se as coisas neste pé. A 
nomeação do Marechal Osvino Alves 
foi bem recebido na emprêsa e, de 
modo geral, pelos setores esquerdistas
— que constituem, de fato, o surtentá- 
culo politico do monopólio estatal. Tor
na-se necessário compreender, porém, 
que isto não é solução. Como if&o cons
tituirá solução a inculpação definitiva 
do General Albino Silva e a denúncia 
oficial do contrato com a Esso.

O problema é mais grave. Não é 
esta a primeira crise da emprêsa, não 
é a primeira vez que negociatas e em- 
preguismo oferecem pasto farto aos 
setores reacionários e pró-imperlallstas, 
interessado em destruir o monopólio. 
A dependência em que se encontra êste 
em relação aos governos burgueses-la- 
tifundiários que se sucedem no país 
deixa-o sempre ameaçado. A simples 
nomeação do General Albino, negocis- 
ta notório (vide caso do arroz) e ex- 
chefe de policia de Lupion, já  era um 
ataque ao monopólio. E o Sr. João 
Goulart, que cometeu êste ato, conti
nua na Presidência da República.

Os fatos atuais encerram uma lição: 
a de que o monopólio só está garantido 
pelo apoio dos setores de esquerda e 
dos trabalhadores, ê  necessário insti
tucionalizar, porém, o contrôle que es
tas fôrças pociem exercer sôbre a Pe- 
trobrás, a fim de neutralizar futuras 
“alblnadas” . A solução é a instituição 
da co-gestão operária na emprêsa, atra
vés da qual os trabalhadores em petró
leo poderão sustentar de fato o mono 
pólio estatal, assegurar sua plena 
execução e dar um basta às arremeti
das dos trustes imperialistas que dese
jam destrui-lo.
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— —  A QUESTÃO 
DAS REFORMAS 

NA PERSPECTIVA 
REVOLUCIONÁRIA

Relatório da Comissão de Assuntos Nacionais — Congresso da União dos Estudantes 
da Bahia, novembro de 10-33.

O Brasil hoje é uma nação em de
senvolvimento, onde a burguesia indus 
trial que ascendeu ao poder em 1930. 
se fortalece cada vez mais, desenvol
vendo uma política de aliciamento da 
classe operária, a qual é utilizada, 
como arma, para conter aqueles seto
res mais atrasados o latifúndio e o 
comércio exportador — nas suas inves
tidas para retomar as rédeas do poder. 
Os choques ocorridos no país, desde 
1922, giraram em tórr.o da disputa 
pela poder político, problema central 
de qualquer revolução.

Burguesia e Imperialismo

Farte das características do estágio 
superior do desenvolvimento capitalis
ta é encontrada quando se examina 
a s tuação objetiva da burguesia bra
sileira: a) — concentração da produ
ção e do capital, e a conseqüente for
mação dos monopólios:

b) — fusão do capital bancário com 
o industrial e e f armação sôbre esta 
base do capital financeiro e da oligar
quia financeira;

c) — formação’ das uniões monopo
listas internacionais.

O censo industrial de |9S0 (IBGE) 
nos informa que os grandes estabeleci
mentos industriais, senda 2,1% do to
tal, abrangem 54% das operários e 
51% da produção. Ao mesmo tempo, 
grandes grupos industriais estão inte
grados com grandes bancos ou socie
dades de financiamento, enquanto se 
formam uniões monopolistas interna
cionais, com participação dos capita
listas brasileiros.

Burguesia e Latifúndio

A burguesia brasileira desenvolveu- 
se utilizando o apôio do próprio 'm- 
perialismo, em associação com êle. 
Em conseqüência, o setor latifundiário 
exportador foi sendo cada vez mais ali
jado do poder, tomando-se assim o 
sustentáculo dos grupos de extrema 
direita.

O receio da radicalização das massas 
camponesa, e a possível perda do con- 
trôle de um movimento pela reforma 
agrária fazem com que a burguesia 
rocure ora comor-se com os latifundiá
rios, ora empregar a fôrça contra êles, 
numa manabra a longo prazo de avan
ços e recuos, no decoçrer da qual uti
liza-se da classe operárias pera reforçai 
sv.ís posições. Contudo, esta situação 
não poderá perdurar, uma vez que o 
crescimento do proletariado urbano, o 
ascenso das lutas camonesas, numa 
época em que se acentua o descrédito 
no regime — e a questão dos sargentos 
é prova disso — colocam objetivamente 
o problema da mudança das classes no 
peder

A questão das reformas

A urgénc a de uma reforma agrária 
que resolva o roblema de mercado para 
a burguesia, e afaste a perspectiva de 
radicalização do campesinato, e a re
sistência oposta pelo latifúndio levam 
a burguesia a tentar resolver seus pro
blemas através da instalação de um 
govêrno forte, e outro significado não 
teve a tentativa de impor o estado de 
sítio: o fracasso desta manobra deveu- 
se ao amadurecimento da classe ope
rária. Fracassou, assim, a tentativa de 
utilizá-la como massa de manobra. 
Êste é, aliás, seu objetivo, ao dar alen
to à campanha par reformas de base: 
leva-se o pavo a apoiar uma facção da 
classe dominante, para que ela faça 
reformas que não serão senão ajusta
mentos no sistema de exploração capi
talista, no sentida de consolidá-lo.

Sendo assim, a luta pelas reformasède 
base deve ser conduzida de tal modo 
a deixar claro que as reformas que in
teressam ao povo ultrapassam qualita
tiva e quantitativamente o âmbito das 
reformas programadas pela burguesia. 
Desta maneira, será fácil desmascarar
o engôdo das reformas que a burgue
sia venha a realizar, acelerando-se, 
sem solução de continuidade, o pro
cesso revolucionário, é  necessário exi
gir as medidas que interessam ao povo,

sem consideração ao fato de a burgue
sia estar ou não em condições de aten
dê-las: o povo no poder realizará aqui
lo que ela não pôde fazer por constituir 
ato de auto-destruiçãa.

A reforma agrária que atenda aos in 
terêsses do povo, assim como as demais 
reformas, não poderá ser tipo capita-
1 ista: impõe-se uma mudança das clas
ses no poder, a  fim de que se garanta 
a efetivação de uma refarma que inicie 
a implantação da propriedade coletiva 
no campo. Evidentemente, fatõres como 
tipo de cultura, a concentração da pro
priedade territorial, entre outros, con
dicionarão, acelerando ou. retardando, 
a socialização da propriedade da terra.

Uma aliança ds classe

Quando se tem em mira fazer refor
mas que melhorem o regime empregam 
se meios adequados a tais fins. ê  o 
que tem acontecido no nosso país: a 
mabilização popular tem caráter ime- 
diatista e superficial. Em conseqüên
cia, o povo é utilizado como massa de 
manotra de uma das facções da classe 
dominante, a burguesia industrial. Ao 
se colocar como objetivo a revolução 
que conduza ao socialismo, o movimen
to estudantil terá que empenhar se na 
emprégo dos meios adequados a tal 
fim: a realização efetiva da aliança 
operário-camponesa-estudantil é o ins

trumento pera o aceleramento do pro. 
cesso revolucionário.

É tempo de realizar um trabalho pla
nificado constante e regular no sentido 
de conquistar para as fôrças de esquer

da os sindicatos, as ligas camponesas, 

as sociedades de bairro. Nesses locais, 

está a massa que fará a revolução: o 
papel do estudante, aí, será educar re- 

vclucionàriamente. A maior parte do 

estudantado é perdida para a revolução 

quando, após a formatura, encontra seu 

lugar na estrutura vigente. Contudo, o* 

trabalho realizado Junto às massas 

permanece, pois elas nunca recebem o 

sinal distintivo de uma situação privi
legiada.

As Lutas de Classe e as Fôrças Armadas-li
Sgt. M ÁRC IO  PERES

A classe operária, como já  vimos, é, de fato, aquela que possuí maiores 
condições de liderar e sustentar uma luta conseqüente dentro do processo 
revolucionário em marcha. E ’ certo, porém, que os camponeses têm, e devem 
ter, uma participação valiosa; sem êles  ̂ seria pràticamente impossível obter- 
se ôxlto total na luta revolucionária autêntica. Contudo, os camponeses ne
cessitam de uma aliança com os operários, para se libertar do jugo do 
latifúndio.

Cumpre aqui saliente r que o papel histórico da classe operária, nesta 
luta, só poderá ser concretizado se fôr bem condueido, se suas lideranças 
forem capazes, autênticas e, principalmente, honestas. A incapacidade e a 
incoerência das lideranças operárias determinam, quase sempre, uma estag
nação, quando não um retrocessa do processo revolucionário, sem se querer 
dizer que haja cumplicidade ou subôrno dessas lideranças, por meio de 
rendosos empregos nos diversos órgãos do Govêrno. A existência de lideran
ças com essas características constitui-se no maior obstáculo ao avanço da 

classe operária.
A luta de classes, tenda por meta final a transformação do atual Estado 

em outro com estrutura, características, relações sociais e de produção com
pletamente diferentes, exige posições claras, bem definidas e, principalmen
te, uma diretriz, um programa, uma linha de atuação que corresponda, real
mente, a seus objetivos finais. Êsses objetivos finais, em última análise, re
sumem-se na extinção das classes sociais, propiciando uma participação di
reta ou indireta de todos os membros da sociedade nasi atividades do Estado.

Na sociedade brasileira atual, divididai em classes, com interêsses anta
gónicos, verifica-se que o Estado é dominado por apenas uma das classes; a 
burguesia, que o emprega camo instrumento de defesa de seus privilégios, 
de seus interêsses, e como órgão de opressão contra as outras classes. Vive
mos, portanto, sob a égide de um Estada Burguês, com tôdas as injustiças 
e discriminações que lhe são inerentes. A classe burguesa, por sua própria 
natureza, não pode subsistir sem as outras classes e, no entanto, cobra delas 
um preço muito alto pela sua existência, traduzido, muitas vêzes, na elimi
nação física daqueles que discordam do statu quo por elas criado.

Aqu!, cabe uma pergunta: como pode a burguesia manter-se no poder, 
com todos os malefícios que traz, sendo uma classe numèricamente Inferior 
às demais? Não é preciso muito esfôrço para se chegar à conclusão de que, 
a titulo de defender as instituições, a: ordem e a lei, garantir próprios nacio
nais, defender a constituição e os poderes legitimamente constituídos, não se 
faz mais da que garantir a permanência da burguesia no poder. E ’ em nome 
disso que as Fôrças Armadas são empregadas pela burguesia contra as ou
tras classes, contra o povo, contra o direito humano de viver condlgnamente 
dos trabalhadores.

Quando as Fôrças Armadas entram em açãa para cumprir êsses mis- 
téres, é através de seus escalões interiores, como Sargentos, cabos, soldados, 
marinheiros, fuzileiros navais, que as ordens dos altos comandos são exe
cutadas. Êsses militares desconhecem, ou conhecem pouco, da realidade do 
país, das suas estruturas e dos problemas criminosamente gerados pelai pró
pria classe burguesa e, em canseqüência, quase sempre cumprem disciplina
damente tôdas es missões. Mas estas, em essência, trazem uma enorme con
tradição, quando verificamos que os próprios filhos do povo, de origem pro
letária e camponesa, são, inconscientemente, em nome da Pátria, lançados 
contra seus irmãos, pais, amigos e companheiros, para defender e garantir, 
sem o saberem, a permanência da classe burguesa no poder, e, vale dizer, 

lutar contra si próprios.
Ocorre, porém, que, devido às tremendas diferenças e discriminações en

tre os ciclos militares, principalmente entre oficiais e praças de um modo 
geral, êles vão criando, aos poucos, uma consciência de classe e começam 
a lutar por suas reivindicações. Isto, de certo modo, contribui para aumentar 
seu grau de pelitização e, conseqüentemente, de compreensão progressiva 
do papel que representam dentro de uma sociedade como a nossa, dividida 
em classes.

As lutas reivindicatórias dos trabalhadores identificam-se, por isto mes
mo, com as lutas reivindicatórias dos graduadas das Fôrças Armadas e Au

xiliares. Tendo êles as mesmas origens, têm os mesmos objetivos finais, den
tro da dinâmica político-sócio-econômica da sociedade — e não poderia ser 
de modo diferente.

Dentro dêste raciocínio, não há porque desvincular os trabalhadores das 
reivindicações das Sargentos, cabos, soldados e marinheiros, tornando-os apá
ticos e indiferentes; por outro lado, não há porque afastar êsses militares 
das reivindicações dos trabalhadore, uma vez que tanto as lutas reivindica
tórias dêsses militares, como as lutas dos trabalhadores, resumem as fases de 
um processo revolucionário que culminará, inevitàvelmente, com a emanci
pação do povo pela revolução social.

E ’ exatamente nestes aspectos que se precisa ter uma noção clara do 
significado das lutas reivindicatórias das camadas inferiores das Fôrças Ar
madas e Auxiliares, que, automàticamente, se transformam em lutas de clas
se — uma vez que não são mais do que elementos das classes trabalhadoras 
deslocados para servir' à burguesia no setor de sua segurança, através das 
armas, assim como os trabalhadores servem à burguesia através do trabalho.

(continua)

I -  AS ELEIÇÕES DE ABRIL NO CHILE 1
iFernando Valdez, da Vanguardia Revolucionária Marxista

O Chile foi o país escolhido pelos revisionistas da 
América Latina para experimentar a possibilidade do ca 
minho pacífico de conquista do poder. Espera-se a mu
dança do regime para êste ano, quando se realizarão 
eleições para Presidente da República. Em tôrno do 
pleito, concentram se todos os esforços, a fim de popu
larizar entre as massas a idéia de que é viável conquis
tar o poder pacificamente.

Pajpa pôr em execução essa política revisionista, foi 
preciso frear os 'impulsos espontâneos das massas, que 
desejam tuna vez ou outra lançar-se à luta violenta pelo 
poder. Foi preciso acusar, delatar e desprestigiar os re
volucionários que impulsionam a linha Insurrecional nas 
mansas e foi preciso esconder do povo os ensinamentos 
da, Re,vql'w;aQ Cubana e a experiência das grandes re
voluções russa e cWnesa.

Ora, esta política revisionista já teve esmagadora 
detoòta nás eleições municipais de 7 de abril do ano 
paáifcdo e sâõ multo poucos os que se iludem e ainda 
crêém^êm um triunfo eleitoral para 1964. Naquelas elei- 
çõW uttv nóvO partido da burguesia, a Democracia Cristã
— f6íça'$e reserva do Imperialismo na América Latina
— 1 bbtev^*‘ retumbante triunfo, ao se converter na le
genda mais votada, com 22%’ de tcxào o eleitorado .........
(452.080 votos-sôbre um total de 2 .000 .000 de votos vá
lido«) O» três partidos que formam a Frente de Ação 
Popular 4FRAP) o Partido Comunista, o Partido So
cialista e o Partido Democrático Nacional (PADENA) ^  
obtiveram, em oonjwito, 29% da votação, mantendo as 
sim, escassamente, a proporção alcançada na passada 
eleição presidencial (195B> e nas últimas eleições para o 
parlamento ílô& l). A frente oligárquica e pró-imperla- 
listo, formada pelo Partido Radical, o Partido Liberal e 
o Partido Conservador, obteve 45% da votação, perdendo 
8%v que a DenapGrSQia Cristã absorveu integralmente.

E’ preciso levar em consideração que dentro da FRAP 
há um partido da pequena burguesia — o PADENA — 
fortemente lnellftado a ahir>se eowi a Democracia Cristá 
e que controla 5% do eleitorado, podendo-se assim che
gar à conclusão que o P .S . e o P C. contam com apenas

24% do eleitorado, enquanto os partidos da reação lati- 
fundista e da burguesia representam 76% do eleitorado. 
(Há 4% de votos dispersos em vários partidos pequenos 
e grupos independentes.)

Está claro que,_ se separarmos as fôrças em Oposição 
e Govêrno — divisão que é sempre muito utilizada pelos 
revisionistas de todos os países — poderemos dizer que 
a Oposição tem 51% do eleitorado, enquanto o Govêrno 
só tem 45%. Mas esta divisão à margem da luta de 
classes não significa nada, é um puro malabarismo com 
números, sem sentido político sério. Os conceitos de Opo
sição e Govêrno só valem para os problemas mais se- 
cundájjos do regime burguês, só valem para os assuntos 
que não comprometem a estabilidade do Estado capita
lista, pois, nos problemas decisivos, são as relações de 
classes que prevalecem. Assim é que, no Chile, se viu 
muitas vêzes a Democracia Cristã votar leis repressivas 
de Faculdades Extraordinárias contra o povo (1957) ou, 
então, votar, no Parlamento, leis tributárias em favor 
das companhias norte-americanas.

CAUSAS POLÍTICAS PROFUNDAS

Para uma compreensão cabai da importância po
lítica que têm as eleições realizadas em abril de 63, é 
necessário aclarar que elas se realizaram dentro das 
condições mais democráticas que pode conceder uma 
constituição burguesa a um Partido Comunista. Tanto 
o P.S . como o P.C. gozam de legalidade absoluta e 
amplas prerrogativas; em conjunto, têm mais de 40 aar- 
lamentares gozando de imunidades e cada um dêles com 
uma remuneração equivalente a 30 salários mínimos de 
um operário industrial, além de passagens gratuitas em 
trens e ayiões, que lhes possibilitam percorrer fàcilmen- 
te todo o país. A difusão e propaganda da FRAP estão 
asseguradas por um jornal matutino, um vespertino e 
pelo menos em igualdade de condições com qualquer 
partido da burguesia. tJma série de modificações das 
um semanário, todos de circulação nacional, pondose 
leis eleitorais, efetuadas nos últimos tempos, proporcio

naram maiores garantias aos partidos populares: vota- 
se com cédula única impressa pelo Govêrno, sendo o 
voto obrigatório e secreto.

Não resta dúvida, portanto, de que o resultado das 
eleições de abril foi uma decorrência de causas políti
cas profundas e não de fatos circunstanciais que se puL 
dessem superar com mais esta ou aquela modificação do 
sistema eleitoral burguês em vigor.

A burguesia, que demonstrava temor ante a perspec
tiva da eleição presidencial de 1964, saiu fortalecida das 
eleições municipais e com sua confiança restaurada pois 
constata que, mesmo disputando o pleito dividida em 
duas facções, pode obter o triunfo com um homem saído 
de suas fileiras. Os jornais burguêses proclamam aos 
quatro ventos que “o povo do Chile votou contra o mar 
xismo".

Por sua vez os revisionistas, encerrados em suas pró
prias plataformas políticas, que não oferecem solução 
alguma para o povo, começam a cair em desespêro, ao 
comprovar que o caminho eleitoral não lhes consegue 
fornecer um apôio majoritário das massas. Se, como 
veremos mais adiante, insistem no atual caminho, é sim
plesmente porque carecem da honradez política necessá 
ria para reconhecer, perante as massas, os seus erros 
e para assumir um papel dirigente, com uma linha po
lítica nova, uma linha insurrecional.

As eleições de abril demonstraram visivelmente que 
o caminho das urnas não permite aos marxistas alcan
çar, dentro das condições burguesas, mais de um têrço 
da votação, pois há grandes massas de trabalhadores e 
de pequena burguesia que são mais permeáveis à pro 
paganda demagógica dos partidos de oposição burguesa 
do que às promessas de socialistas e comunistas confina
das dentro do esquema eleitoral. Em outras palavras, 
restringindo-se a luta aos limites da linguagem eleitoral, 
os partidos burgueses e pequeno-burgueses — com abun
dância de caudilhos regionais, com uma máquina nacio
nal para fazer favores à custa dos cofres públicos, etc.
— têm mais atrativos para a massa pouco politizada dò 
que uma aliança socialista-comunlsta, que fala quase que 
a mesma linguagem de oposição e promessas.



Securitários 
encerram greve 
mas querem 
Segurobrás

BELO HORIZONTE — Securitários mineiros, após 16 dias de greve, encer
raram uma dura campanha salarial, voltando ao trabalho dia 20 P  dissídio 
entre patrões e empregados lei resolvido na Justiça do Trabalho que concedeu 
aumento salarial à  classe da ordem de 80%,, mais qüinqüênio e abono. Essa 
decisão satisfez aos securitários que, entretanto, estavam dispostos a continuar 
seu movimento grevista caso a lustiça não atendesse de maneira satisfatória 
às reivindicações da classe Apesar de considerarem-se atendidos em seus 
reclamos, os securitários ressalvam a possibilidade de deflagrar nova greve, 
cqso os patrões — que se mostraram intransigentes no decorrer da campanha 
salarial — recorram da decisão em instância superior

AVANÇO
O movimento salarial dos securitários nesse ano marcou-se por um ex

pressivo avanço da consciência sindica! e política dessa categoria de traba
lhadores Particularmente em Minas, onde a greve foi total, paralisando tôdas 
as empresas seguradoras e de capitalização do Estado, sendo sustentada com 
o mesmo ânimo de luta mesmo depois que os securitários da Guanabara — 
aue estavam em greve como os mineiros — assinaram acõrdo em separado e 
voltaram ao trabalho.

PROLETARIZAÇAO
Os securitários são uma dás categorias mais exploradas. As emprêsas 

pagam salários baixíssimos: a média em Belo Horizonte era, até agora, 30.000 
cruzeiros. Essa proletanzação galopante levou os securitários a se radicali
zarem em tôrno de suas reivindicações, colocadas que foram em têrmos de 
sovrevivência dos empregados em seguros Essas radicalização, aliás, é hoje 
generalizada às categorias profissionais cujos componentes se encontram na 
«classe média», como bancários, funcionários públicos, etc. São setores pro
fissionais que se integram a cada dia na luta emancipadora dos trabalhadores 
da cidade e do campo.

ENCAMPAÇÃO
Fato significatjvo foi a campanha desenvolvida paralelamente às reivin- 

dipações salariai3 para a encampação das companhias particulares de seguros 
e pela criação da «Segurobrás» Sofrendo diretamente a exploração impiedosa 
que exercem as emprêsas seguradoras, as quais operam de maneira alta
mente lesiva à  economia do país, puderam os securitários e capitalizários 
denunciar à  opinião pública e aos demais trabalhadores o caráter espoliativo 
das emprêsas de seguros e de capitalização, propondo uma solução correta 
para o término dos privilégios dessa categoria de tubarões — o monopólio 
estatal. As emprêsas seguradoras, controladas por poderosos grupos capita
listas, nacionais e estrangeiros, têm detido, entre outros, o privilégio de operar 
até em ramos de seguros afetos a atividades da Previdência Social e que já 
deveriam, de há muito, encontrar-se nas mãos do Estado.

Estão de parabéns os securitáriot pela brilhante conquista, fruto do em
penho e da decisão de luta. demonstrados, À base de-tais posições, susten
tadas com o mesmo vigor, novas vitórias virão, certamente

Portuários 
de S. Francisco 
do Sul defendem 
sindicalização

FLORIANÓPOLIS — Por mais de 30 dias. os portuários de São Francisco 
do Sul mantiveram-se em greve pela exigência de cumprimento do contTato 
de trabalho assinado com os patrões, firmados em 14/9/59, por todos os em
pregadores e sindicatos operários, bem como pelo representante da Delegacia 
do Trabalho Marítimo (DTM). Esse contrato concede ao Sindicato dos Arruma
dores de São Francisco do Sul a exclusividade na execução dos trabalhos 
concernentes a essa categoria, fixados pela Lei 2.196 de 1954, do Congresso 
Nacional, e regulamentado pelo Decreto 36.025/54 Portanto, sómente os ele
mentos sindicalizados podem, por essa lei, executar êsses trabalhos Isso é 
uma garantia dos direitos legais dos arrumadores locais, uma vez que só êstes 
encontram-se registrados devidamente nos canais competentes

Ocorre porém que, a partir de 1955, algumas firmas começaram a contratar 
pessoal por fora, deixando de lado os operários sindicalizados. Isto lhes 
pannii» pagar ordenado que bem er.tendam, com os direitos legais que lhes 
aprouverem. Enquanto isso, ficam os operários sindicalizados sem emprêgo. 
Em 1956 começaram as reações por parte dos operários, com protestos e al
gumas greves Mas sem nunca levar até últimas conseqüências as suas rei
vindicações

AMPLIAÇÃO DA GREVE
Até que, em fins do ano passado, quando os patrões já haviam contra

tado 44 operários por fora, decidiram, após vários entendimentos frustrados, 
declararem-se em greve, até que a lei fôsse cumprida, uma \èz que a sua 
reivindicação reduz-se a isso. Sincronizaram seu movimento com o dos 
marítimos, que reivindicam pagamente integral dos seus salários, já que ter
minam por receber apenas 17 mil cruzeiros, quando deveriam recebei por 
volta de 35 m» cruzeiros mensais uma vez ligados através do Pacto de Uni
dade e Ação (PUA), partiram conjuntamente para a greve

Logo após recdbiam a solidariedade dos estivadores e conferentes locais, 
s que entravam em greve. Posteriormente, a greve de solidariedade estendeu-se 

a Antonina, Paranaguá, Itajaí, Guanabara, com Curitiba prestes a  deflagrar 
também a sua greve

ATITUDE DO GOVÊRNO

O govêrno do Estado mostrou-se totalmente omisso na questão, fazendo 
o jôgo dos patrões, uma vez que, no próprio contrato coletivo de trabalho, 
havia uma cláusula que fixa penalidades para os violadores do afcôrdo. Estas 
firmas são as seguintes: Imaribo S/A Indústria e Comércio, Marcantonio & 
Cia., Indústria e Comércio de Madeiras Zarling e Madeiras Marcelinense Ltda. 
Não punindo-as, mas procurando tergiversar sôbre o problema, o govêrno do 
sr. Celso Ramos defendeu um dos setores da oligarquia que domina Santa 
Catarina, sob a tutela da dinastia Ro.mcs-Konder-Bornhausen.

Ao contrário, por ordem do Governador, na último dia 31. às 11,45 hs. da 
noite, o Secretário da Segurança Pública, sr. Jairo de Magalhães, represen
tante do PRP no govêrno, acompanhado do diretor do DOPS e de um major 
dc Polícia, invadiu o Sindicato dos Arrumadores, . agredindo um dos dire
tores, maltratando a outros e ameaçando a vida do presidente do Sindicat > 
e do representante da Federação Nacional dos Marítimos que encontravam-se 
ali. Estes tiveram que homiziar-se, passando assim três dias, até que 
aquelas «autoridades» decidiram retirar-se do Sindicato. O presidente do Sin
dicato, sr. Romualdo Pereira de Deus faz questão sempre de frisar as pro
vocações de que tem sido vítima o Sindicato, inclusive, no episódio relatado, 
com metralhadoras apontadas para o prédio,

SOLIDARIEDADE
Os operários receberam o maior apoio das entidades estudantis locais, a 

União Catarinense dos Estudantes, a União Catarinense dos Estudantes Se
cundários e a Federação dos Estudantes Universitários de Santa Catarina 
(FEUSC), que procuraram suprir, através de diversas campanhas, as neces
sidades de sustento dos grevistas

Trabalhador
P O L ÍT IC A  
OPERARIA

é o seu jornal
Colaborar com “POLÍTICA OPERARIA” é garantir 

a existência de um órgão independente,

voltado para as necessidades e aspirações da classe operária. 

Participe de nossa CAMPANHA DE ASSINATURAS 

e receberá, por cada 4 assinaturas obtidas, uma 

assinatura gratuita para V. ou para uma pessoa que V. indicar. 

Uma assinatura« anual de “POLÍTICA OPERARIA” 

custa Cr$ 2.00C,00 (dois mil cruzeiros) .

N . B . :  As importâncias arrecadadas, juntamente

cem o nome dos assinantes, podem ser entregues á redação,

ás sucursais ou aos correspondentes locais.

ou remetidas diretamente à redação.

Vitoriosa 

primeira greve 

dos gráficos
BELO HORIZONTE — Na 1° greve que fazem em 27 anos, os gráficos de Belo 

Horizonte paralisaram,o trabalho por dois dias reivindicando aumento salarial. 
Após tentar estabelecer conversações com os patrões, através do sindicato, os 
operários em tipografias da capital mineira apelaram para o instrumento gre
vista, que levaram a bom têrmo, conseguindo melhoria da ordem de 90% a 
partir de janeiro, mais 90% em julho, sendo ainda donstituída comissão pa- 
ritária para examinar a adoção do qüinqüênio dentro de 45 dias.

A greve começou dia 20 passado e contou com a  adesão e o entusiasmo 
totais da classe, paralisando inteiramente as emprêsas dp ramo. O comando 
grevista, instalado no Sindicato dos Bancários, recebeu a solidariedade de 
todo o movimento sindical.

Esta vitória, obtida através do grande entusiasmo e determinação da ca
tegoria, abriu caminho para novas conquistas dos operários gráficos, hoje 
mais confiantes nas próprias fôrças.

Correspondência

Recebemos o n. 1 de TM (Tribuna dos Moços), de Santo 
Amaro, Ii.-,hia, dedicado à luta salarial dos metalúrgicos da Si
derúrgica e da Cobrac daquele Estado. Após explicar a pro
posta patronal e a reivindicação dos operários, TM apresenta 
uma série de ponderações, de que transcrevemos as mats rele
vantes .

"É  vergonhoso para indústrias pesadas como de chumbo e 
aço, por exemplo, não possuírem siquer quadro da pessoal pa
dronizado e, por outro lado, manter salários de 15 mil cruzeiros. 
O que representam para um pal de família ou mesmo solteiro, 
nos tempos atuais, (em que o charqu; custa 900 cruzeiros o quilo, 
a carne 550. o açúcar 130, o litro d j ielte 100, o quilo de arroz 
200, o aluguel de casa à  mercê dos proprietários), que repre
sentam 15, 20 ou 25 mil cruzeiros para um trabalhador catego
rizado, com profissão definida, quando se sabe que é de seu 
trabalho, dos seus braços, qu i saem o chumbo a 240 cruzeiros 
e o aço a 4C0 cruzeiros por quilo? Quando se sabe que a CO
BRAC chega a faturar por dia, até 10 milhões de cruzeiros, e 
sua fôlha de pagamentos não atinge aos 13 milhões mensais? 
Quando se sabe quj, sòmente em medicamentos, os vales for. 
necldos às farmácias locais pelos operários chegam até a as
sombrosa quantia de 200 mil cruzeiros mensais?” E mais adian
te: “O que representa para as empresas èsse aumento, que a 
despeito de suas áreas serem terrivelmente insalubres, não pagam 
ao operário o adicional de insalubridade prevlita na legislação 
competente (Port. n. 262, de agósto de 1962)?”

Recebemos manifesto da Frente Operário-Estudanti! de Flo
rianópolis, protestando junto ao Govêrno de Santa Catarina 
quanto ao fato de a polícia colocar-4e sempre “contra o povo, 
em favor de grupos econômicos e marginais da Lei". O ma
nifesto menciona a repressão policial realizada “nos diversos 
movimentos d : reivindicação de salário dos trabalhadores, no 
caso dos espancamentos de estndantes em comemoração de for
matara, no caso ainda do seqüestro de 3 operários da fábrica 
Meson em Blumenau, e em tantos outros casos” . Firmam o 
documento Vldalvino da Rosa, Presidente do Sindicato dos Tra
balhadores em Construção Civil; Deputado Evilásio Gaon, pre
sidente da FMP; estudantes José AdU de Lima, Orlando Pe
reira, Rogério Queirós; e outros.

Floriano Dezen:

ESCALA
MÓVEL
NÃO
EXCLUI
GREVE

"Ainda que seja aprovada a 
Lei do Salário Móvel, os operá
rios deverão estar sempre prepa
rados para a greve por aumento 
de salários, mesmo porque, cm 
nosso país, geralmente, as leis não 
são respeitadas pelos empregado
res, que as interpretam como bem 
entendem . A máquina do Estado, 
burocratizada, não tem condições 
para enfrentar os patrões. Só os 
operários, realmente, é que podem 
defender os seus interêsses” — 
declarou a POLÍT ICA  O PERA 
R IA  o Sr. Floriano Dezen, Presi
dente da Federação dos Trabalha
dores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas do Estado de São 
Paulo e um dos princioais lideres 
do Pacto de Ação Conjunta.

Julga o Sr. Floriano Dezen evi 
dente que a instituição do salário 
móvel constitui agora uma das me
tas mais importantes do movimen
to operário. Entretanto, os diver
sos projetos apresentados não sa
tisfazem os interêsses da classe, 
inclusive o substitutivo aprovado 
em primeira discussão pela Câma
ra Federal, de autoria do Depu

tado Almino Afonso.

A U M E N T O  IN SU FIC IEN T E

“Por exemplo — esclareceu — 
o substitutivo, além dos reajustes 
em cada quatro meses, para com
pensar a alta do custo de vida —» 
reivindicação aliás levantada na 
recente greve geral do PAC <— 
prevê um auménto efetivo, de dois 
em dois anos, na base de 33% do 
aumento da renda nacional. Essa 
percentagem nos parece insufici
ente, porque não corresponde à 
participação do trabalhador na 
construção da riqueza nacional.

“Além disso, não é justo o cri
tério do substitutivo para fixação 
do salário-base que serviria ao 
cálculo do salário móvel. O  salá
rio-base deveria ser o resultante 
do último acórdo normativo, nos 
diversos pontos do território na
cional, acrescido da taxa de ele
vação do custo de vida verificada 
até a data de entrada em vigor da 
lei” .

CALCU LO  D O  A U M EN T O

“A comissão que apurará a taxa 
de aumento do custo de vida e, 
conseqüentemente, fixará a taxa 
de aumento dos salários, deverá 
ser composta de trabalhadores e de 
técnicos idôneos e capacitados, in
dicados pelos órgãos sindicais. 
Temos no Departamento Intersin- 
dical de Estatística e Estudos Só- 
cio-econômicos (D IEESE) um ór
gão dêsse tipo, capaz de levantar 
dados estatísticos de maneira ci
entificamente correta.

“É preciso ainda que os itens 
a serem levados em conta nos cál
culos, sejam reduzidos àqueles 
previstos na Consolidação das 
Leis do Trabalho. O  que em ge
ral acontece é que se introduzem 
na pauta dos artigos consumidos 
pelos trabalhadores itens que con
tribuem para que o aumento cal
culado do custo de vida seja me
nor do que o realmente ocorrido”
— concluiu o Sr. Floriano Dezen, 
líder sindical de grande responsa
bilidade, pois a categoria que pre
side conta 20 sindicatos e 100.000 
trabalhadores,



China:

COMUNAS POPULARES SEGUEM
VITORIOSAS Reportagem de Armandio CAPITA

NA EDIFICAÇÃO SOCIALISTA
Mais d* SOO 000 000 d« campon«>«i Tiram organizados «m 

74 000 comunoi populares na China, abarcando 90% das Ur

ras cultivadas •  80% da população total do pais. Satisfazendo 
as necessidades imediatas das massas camponesas, das exi~ 
gências do comércio de cereais e de matéria prima para a 
industrialização, auxiliando a economia nacional em seu con
junto. apesar dos três anos consecutico de calamidades ntf- 
turais. iniciadas um ano após o seu estabelecimento (em 1958), 
as comunas populares seguem vitoriosas no caminho da cons
trução socialista da China.

Graças às comuna« populares ioi possivel unir esiorços e 
mobilizar a população camponisa, com o objetivo de realizar 
grandes obras hidráulicas, de irrigação e de drenagem. Isto 
possibilitou o estabelecimento de emprêsas encarregadas de 
elaborar alimentos e de reparação ou fabricação de instrumen
tos, abraçando o cultivo, a silvicultura, a criação de gado. 
ocupações auxiliares e a pesca. Além disiso fortaleceu e de
senvolveu a consciência política dos camponéses. tornando-os 
mais coesos é decididos na luta pela transformação da agri
cultura e da sociedade, na atual etapa da construção socialista.

A existência dessa poderosa organização, nos terrenos po
lítico, ideológico e econômico, deve-se a sucessivas canipanhas 
pela retificação do estilo de trabalho; à consolidação da orga
nização e da educação socialista; ao estabelecimento da enti
dade de classe dos camponéses pobres e da camada inferior 
dos camponéses médios, como ifirças dignas de confiança; à 
participação constante dos quadros no trabalho coletivo; ao 
principio de regerse por normas democráticas, trabalhar com 
ardor e praticar economias na comuna popular.

As comunas ampliaram, de muito 
as possibilidades de desenvolvimento da agricultura

e das condições materiais 
das grandes massas camponesas.

OS TRÊS ESTÁGIOS DA AGRICULTURA

A socialização encontrou nos camponenses, 
não só apoio e confiança, 

mas também seu principal executor.

O que nos causa estranheza é que, a éste c&ro de mentiras, 
juntem-se pessoas que, pela sua atividade e organização, estão 
ligados à  luta do proletariado e ao principio do internaciona- 
lismo proletário O que será isto? Estão desempenhando o seu 
papel histórico ou é ignorância? Ou será que estão *mal» 
informadas ?

A ambos o glorioso povo chinês responde com a realidado 
das Comunas Populares, mais sólidas e firmos do que nunca
— e seguirá sendo para o futuro! A ambos a realidade informa 
que a transformação socialista da agricultura na China não 
®e abalou rem um pouco com estas manobras claras cu excusas.

UMA AGRICULTURA SOCIALISTA

Após a primeira etapa da transformação socialista da agri
cultura, cabe vencer a segunda, a da mecanização e eletrifi
cação. Esta, sóbre a base da coletivização da agricultura.

Devido a condições especificas da China, à sua indústria 
pouco desenvolvida,, o coletivização antecedeu a revolução 
da técnica na agricultura Mas era necessário que assim fôsse 
feito. Era correto esperar que a indústria tivesse condições 
para fabricar máquinas para a agricultura? Ou era necessário 
satisfazer as exigências da industrialização do país na me
dida cm que os camponéses se o ganizassem para aumentar 
a produtividade do trabalho, para desenvolver a produção agrí
cola e abastecer de pereais o comércio e de matérias primas 
a indústria ? - Dever-pe-ia relegar para segundo plano a  imi 
nência do desenvolvimento de tendências capitalistas no campo 
(sabemos que onde o socialistc não se impõe, deixa caminho 
aberto ao capitalismo)? E o melhoramento das condições de 
vida das massas camponéses?

Mais uma vez, os dirgentes do Partido Comunista da China 
e seu líder, Mao Tse-Tung, souberam conduzir o povo, em per
feita consonância, com os anseios dos camponeses e de todos os 
setores sociais da China pelo caminho justo e revolucionário. 
Na prática foi comprovada tôda a conseqüência da linha se 
guida-,

Hojeidiversos raijios da indústria se adaptam de acôrdo com 
a política de fazer da agricultura a base da economia nacional 
E f>speram que, dentro de duas dezenas de anos terão atingidr 
uma agricultura socialista, modernizada e grandiosa.

P O L ÍT IC A  
OPERARIA

Essas primeiras comunas alcançaram imediatamente os êxitos 
esperados De tal maneira foi evidenciada á superioridade 
desta organização sóbre a anterior que, no mesmo ano, /á 
havia cêrca de 70 000 comunas, estendendo-se pela quase to
talidade da população camponêsa

Geralmente as comunas populares se dividem em briga
das, que, por sua vez, se subdividem em equipes d produção; 
outras, mnores, dividem-se diretamente em equipes. Na maioria 
dos casos, os meios de produção pertencem às equipes, em 
cutras, menores, dividem-se diretamente em equipes. Na maioria 
populares Paralelamente, a direção das atividades e distri
buição dos ingressos cabem às equipes, às vêzes às brigadas
e, em casos isolados, às comunas £ permitido aos membros 
das comunas populares cultivar certa quantidade de terra para 
utilização pessoal, criar porcos, galinhas, etc., exercer ocupa
ções auxiliares, na medida em que seja um complemento da 
economia coletiva e que não a entorpeça

A existência das comunas ampliou de muito as possibili
dades de desenvolvimento da agricultura e das condições ma
teriais das grandes massas camponesas Possibilitou a plani
ficação do trabalho e organização da mão de obra pa<tr fazer 
trabalhos de grande envergadura, organizar a cooperação 
entre brigadas ou equipes, estabelecer e manter emprêsas que 
estejam fora do alcance material das brigadas ou equipes. 
Juntamente com a coletivização da agricultura estimulou-se a 
criação de cooperativas de abastecimento, venda e crédito, 
impedindo assim o desenvolvimento das fórças espontâneas de 
tendência capitalista, -manifestas na especulação comercial e 
atividades usurárias

Os imperialistas e reacionários vêm desencadeando, lan
çando mão de todos os meios, desde a formação das comunas, 
uma campanha mentirosa, tentando desacreditar a significação 
da estrondosa vitória das oomunas p°Pu 'are3, hoje firmemente 
defendida pela bagatela de 500 000 000 de camponéses da 
China e por tôda suò população Não há porque nos espan
tarmos Ê o papel histórico do imperialismo e de todos os rea
cionários
reção do Presidente Mao Tse-Tung. Em 1958, começou-se com 
alguns exemplos isolados, a título de experiência, a colocar 
em práticas nova forma de organização coletiva da agricultura.

A coletivização da agricultura na China se deu de maneira 
gradual. Sóbre os princípios da ajuda mútua e do proveito 
recíproco, aliados à  constante sintetização das experiências e 
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, e sob a direção do 
Partido Comunista da China, a  socialização da agricultura en
controu nos camponéses, não só apoio e confiança, como tam- 
béir:, S3u principal executor Partindo do nível de consciência 
das massas e dos seus anseios, junto aos interêsses de tôda 
a nação, paseo a pqsso, por meio das organizações transitó
rias, a!i«igiu-se a fase atual — da Comuna Popular.

Utilizando a consigna do voluntariado e procurando não 
substituir as atividades das massas por meio de decretos oa 
coação, ao contrário, com elas, e sòmente com elas, conse- 
guiuse destruir a propriedade privado da terra e dos meios 
de produção, isolando os renitentes senhores feudais e contra- 
revolucionários, mantendo a produção numa linha ascendente 
e revolucionando a forma de organização.

Foi assim que, durante seis anos — anos da coletivização —, 
a forma de organização da agricultura sofreu três estágios

Em 1952, após. o período de restauração da economia na
cional e do movimento de «terra para quem. trabalha» iniciou- 
se o processo de coletivização da agricultura. O grupo de 
ajuda mútua — criado sôbre uma antigo costume dos campo- 
nêses, que se uniam temporàriamente para efetuar certas ta
refas — conseguiu uma certa divisão do trabalho e alguma 
coletivização da terra Mas, no fundamental, ainda se basea/a 
na pequena propriedade e na exploração individual, embora 
já possuísse algumas sementes de socialismo

Em 1953, a coletivização da agricultura sofre um nôvo im
pulso como início do estabelecimento das cooperativas de pro
dução agrícola de tipo inferior. Nestas, já se consegue cen
tralizar a exploração e distribuição, na medida que as terras 
eram integradas na cooperativa. Na distribuição, parte do 
ingresso líquido da cooperativa era distribuído segundo a  terra 
possuida e, a parte maior, entre os membros da cooperativa, 
conforme a quantidade e qualidade do trabalho. Nesta fase, 
conseguiu-se superar a contradição entre, o trabalho coletivo 
e o trabalho individual O aproveitamento nacional dos meios 
de produção proporcionnu um aumento da produção. Esta or
ganização se caracteriza pela sua patureza semi-socialistas, 
indo de 1953 a 1955.

Em 1956, em consonância com' o avanço ideológico e ma
terial, proporcionado pela cooperativa de produção agrícola 
de tipo inferior, passou-se a outra fase de coletivização — a 
cooperativa de produção agrícola de tipo superior Com esta 
organização, é abolida a retribuição pela exftensão da terra 
possuldd. Os meio» de produção são taxados, e o valor dêstes 
(segundo preço de custo), parceladamente amortizarão a quota 
de ingresso na cooperativa, sendo assim tornados propriedade 
coletiva. Descontados o custo de produção, os gastos de admi
nistração, o fundo da reserva, o fundo de bem-estar público e 
o impôsto agrícola, os ingressos da cooperativa são distribuídos 
segundo o principio socialista de «a cada um segundo seu 
trabalho; a mais trabalho, maior remuneração» A subsistên
cia dos desamparados, inválidos ou carentes de fôrça de ira- 
balho é assegurada pelo fundo de bem-estar público. Ainda 
por êste mepmo fundo, é distribuído subsídio aos que tinham 
responsabilidade com a família, quando estas nãp tinham mui
tas pessoas com capacidade de trabalho Tal fase da trans
formação socialista da agricultura encontrou pleno apoio dos 
camponéses e de todos os setores sociais, caracterizando-se 
por sua natureza socialista

SURGEM AS COMUNAS

Já há algum tempo, vinha-se observando que certas coope
rativas de tipo superior uniam seus esforços para realizar obras 
de grande vulto, como reprêsas, canais de irrigação e drena
gem, bem como emprêsas dedicadas a atividades de grande 
monta e à  diversificação da economia Essas experiências das 
massas foram genialmente sintetizadas pelo PCCh, sob a di-
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P O L ÍT IC A REUNDOS EM ASSEMBLEIA 
E OPERÁRIOS SELAM 

AUANQA COHTRA OPRESSÃO
(Página 3)

A N O  IU Sio Paulo, 5 * IS de fevereiro d* 1964

Relações com a China Popular
„ ♦ »

R IO  — A  crise na Ma

rinha, aguçada com, a reali

zação da assembléia da As

sociação dos Marinheiros e 

Fuzileiros Navais (ver pág..

3), agravou-se com o desen

volvimento de violenta re

pressão aos marinheiros, 

pot parte do Alto Comando. 

Várias prisões foram efetua

das, entre as quais as do pre

sidente da Associação, An

selmo José dos Santos, pelo 

discurso que pronunciou na 

Assembléia; e de um de seus 

diretores, José Alipio, que 

recolhia contribuições para a 

entidade, a bordo do cruza

dor "Barroso".

Por outro lado, ç Ministro 

da Marinha, através dos ór

gãos competentes, pediu o 

enquadramento' de dezesseis 

líderes da categoria no Có

digo Penal Militar, revelan

do sua disposição de levar 

avante sua ofensiva para o 

fechamento da entidade dos 

marinheiros e fuzileiros.

Em virtude dos fes
tejos do Carnaval

T r o b a l h o  
e sc ra vo  
na  f á b r i c a  
C o q u e i r o s

(Página 7)

Aliança 
promove
corrupção
sindical

(Página 2)

A S  E L E I Ç Õ E S  

D E  A B R I L  

N O  C H IL E  -  II
(Página 6)

Luta 
de classes 
e Fôrças 
Armadas

(Página 6)

POLÍTICA OPERÁRIA 
não circulará na pró
xima semana, voltan
do normalmente às 
bancas a partir do 
dia 19 .do corrente.

CAMPONESES DE POÇOS DE CALDAS 
PARTEM PARA COLEIMZAÇAO

(Página 2)

O I Congresso de Unidade Sindical dos Traba

lhadores da América Latina, que se realizou, em 

Brasília, de 24 a  28 últimos, representou um pas

so à  frente no caminho da unidade revolucioná

ria dos sindicatos latino-americanos. A Central 

Única, que correspondia ao objetivo final do Con

gresso, não pôjie ser criada, para o que contri

buiu a atitude da própria cúpula sindical brasi

leira. Mas a formação de um Conselho Sindical, 

encarregado de faxer avançar o processo de cria

ção da Central, e o estabelecimento de um pro

grama de ação comum constituíram-se em con

quistas expressivas da classe operária latino 

americana.



CGT recomenda união do Brasil 
aos países subdesenvo lv idos 
para defender seus interêsses

BRASÍLIA — O Comando Geral dos 
Trabalhadores apresentou o seu pon
to de vista sôbre a posição que o 
Brasil deverá adotar na próxima Con
ferência Mundial de Comércio, que a 
ONU realizará em março próximo, em 
Genebra. Em documento que fêz cir
cular no Congresso Unitário dos Tra
balhadores da América-Latina, que te
ve lugar, recentemente, nesta Capital, 
e que fôra prèviamente apresentado 
ao Presidente da República, o CGT ali
nha uma série de medidas, por cuja 
efetivação deveria bater-se a delega
ção brasileira.

Destacam-ze, dentre as medidas rei
vindicadas pelo CGT, <o contrôle in
ternacional, pelas Nações Unidas, dos 
programas de colocação de exceden
tes agrícolas de paises desenvolvidos»,

assim como «a alteração dos princi- 
pios que regem a política financeira 
internacional, de modo que os em
préstimos e financiamentos deixem de 
ser instrumentos de intecvenção na 
vida das nações que recebem tais 
fundos».

O CGT pede também a eliminação 
dos obstáculos opostos, pelos paises 
capitalistas, às exportações brasileiras, 
tanto de matérias-primas como de 
produtos industrializados; a recupera

ção dos preços dos produtos primá

rios exportados pelos paises subdesen

volvidos; a regulamentação internacio
nal do problema das patentes e dos 

«royalties» pagos por êsses paises; e 

a «proibição expressa de cláusulas se

cretas em acordos de comércio, finan-

ceiros ou de qualquer outra ordem, 
celebrados com países subdesenvolvi
dos».

No documento que encaminhou ao 
Sr. João Goulart, o CGT lembra a 
oposição que os paises imperialis 
tas moveram à Conferência, «procuran
do limitar ao máximo sua amplitude 
e o alcance de suas decisões, a fim 
de evitar os debates sôbre o inter
câmbio Leste-Oeste e sôbre a liqui

dação do sistema de comércio colonial, 

e neo-colonial». «£ preciso — frisa o 

CGT — que nosso país, por um dever 

de soberania coerente com os princí

pios de independência e autodetermi

nação, se una aos gemais povos subde
senvolvidos, na defesa corajosa e in

transigente de seus interêsses».

Camponêses de Poços de Caldas 
partem para a coletivização

BELO HORIZONTE — No sul de Mi
nas, a  cidade de Poços de Caldas se 
destacava, até agora, como um cen
tro de descanso de burgueses acomo
dados. Passa a destacar-se como um 
dos pontos básicos da luta pela liber
dade do Brasil, com a  importância 
que toma a  atividade do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Poços de 
Caldas.

PELA APUCAÇAO DO ESTATUTO

O Sindicato dos Trabalhadores Ru

rais de Poços de Caldas abarca 14 

municípios do Sul de Minas. Sua im

portância, numa zona de grandes fa

zendas, salta à  vista. Mais importan

te vem sendo, no entanto, sua ação 

revolucionária.

No momento, o Dr Gern'do Tasso. 

advogado do Sindicato, posaui pro
curações de maw de 200 camu-jeses, 

em nome dos quais «tstá mc fendo 
ações contra diversos faronde-iot,, no 

valor de várias dezena:, d* milhõea 
de cruzeiros. Essas ações se prendem 
ao cumprimento do Estatuto do Tra-, 
balhador Rural.

UM ACÔRDO REVOLUCIONÁRIO

Atualmente, inicia o Sindicato uma 
ação mais revolucionária ainda. Com 
efeito, compreendendo que, mesmo 
que consigam vencer na «justiça», os 
fazendeiros farão o possível para não 
pagar, estão dispostos a entrar num 
acôrdo. O revolucionário está no 
acôrdo. Com efeito, sendo ameaçados 
de expulsão da terra pelos fazendei
ros, os lavradores aceitaram. Em lu
gar de indenização, porém, exigem 
uma fazenda PARA £LÉS. Uma fazen
da na qual serão donos da terra, on
de plantarão, etc., procurando, tal
vez, empréstimos, já  seja através do 
Banco do Brasil, ou de particulares 
Como há mais de 50 crianças nas 200 
famílias, é obrigatória a  instalação da 
uma escola primária no lugar.

A administração da fazenda seria 
feitcr nelos prónrios trabalhadores, por 

meio duma direção de 3 membros, or, 
quais julgariam o trabalho realizado 
semanclmênt* numa espécie rle tribu

nal popuicr, cu assembléia yocci. Os 
lucros seriam distribuídos da acôrdo 
com as necessidades, e os próprioò 
trabalhadores construiric"' suas ca

sas. Em resumo: uma faz<. i a  coleti- 

vizada.

A REAÇAO E A IGREJA

O Sindicato vem contando com a 
ajuda da União Municipal de Estu
dantes, a qual segundo diz o padre 
Trajano, pároco da cidade, «é comu
nista» .

O padre Trajano, líder reacionário 
da cidade, conta com o apoio dos la
tifundiários e da reação em geral, 
sendo que há menos de um mês o 
deputado Bilac Pinto esteve em Po
ços de Caldas. Logo após a  «visita» 
do deputado, começaram a surgir em 
Poços de Caldas certos «Catecismos 
Anticomunistas», escritos pelo Bispo 
de Diamantina, um dos autores de 
«Reforma Agrária, questão de cons
ciência» . Êsse «catecismo» diz, entre 
outras coisas, que «Deus faz os ho
mens pobres ou ricos, e devemos so
frer nesta vida para merecer o Pa
raíso na outra» Enquanto isso, outro 
bispo, co-autor do famigerado livro, 
«sofria» luxuosamente no Pálace Ho
tel de Poços de M H S  com 4 refei
ções rf árias,

A ação dos camponeses de Hoços 
de Caldas, lutando por seus direitos 
num dos centros mais reacionarios do 
Brasil, é motivo de orgulho para to
dos os camponeses e revolucionários 
brasileiros.

A l iança Para o Progresso 
promove corrupção s indical 
na Amér ica Latina

«Um programa político para manter 
nossos países sob a dependência eco
nômica dos Estados Unidos» — é co
mo o Suplemento n. 9, do Boletim 
Sindical Latino-Americano, define a 
Aliança para o Progresso. Frisando 

que os principais propagandistas da 

Aliança, no campo sindical, são a ORIT 

e a CLASC, o Boletim afirma: — «O 

verdadeiro movimento sindical inde

pendente não faz propaganda da 
Aliança para o Progresso. Pelo con

trário, a denuncia como um ejnbuste 

e uma hipocrisia destinada aos povos 

e aos trabalhadores da América La
tina».

A ALIANÇA, A ORIT E A CLASC

Depois de mostrar o tipo de propa
ganda que realiza a ORIT, em bene
fício da Aliança para o Progresso, na 
qual preconiza «procedimentos de con
sulta e colaboração entre as autorida
des, as associações patronais e as or
ganizações de trabalhadores», o Bo
letim comenta: «Pretender riscar de 
uma penada a luta de classes para tô- 
da a América Latina e sustentar que 
chegou o momento de um grande 
abraço entre governantes, patrões e 
empregados, não é apenas uma falsi
dade, mas é se colocar sem esperan
ças frente a uma situação histórica».

Mostra em seguida os choques exis
tentes em relação à Aliança entre a 
tim — não está dirigida tanto contra 
o programa da Aliança, mas contra a 
divisão do dinheiro que esta promo
ve para fomentar o chamado síndica 
ORIT e a CLASC, organização que 
orienta os chamados sindicatos «cris
tãos», «que preconizam o sectarismo e 
a discriminação religiosa, como se to
dos os trabalhadores não fôssem igual
mente explorados». A crítica dos diri
gentes da CLASC — explica o Bole- 
lismo livre e democrático». Em su
ma, a CLASC reclama sua parte ou o 
direito a ter uma parte. Na verdade, 
a CLASC participa e apóia tôda a pro
paganda da Aliança para o Progres
so, com a única diferença de que sur 
ge numa briga de gatos com a ORIT 
por questões menores.

A CORRUPÇÃO SINDICAL PELA 

ALIANÇA

«O dinheiro que a Aliança destina 
ao movimento sindical não visa a aju
dar os sindicalistas, mas a adormecê- 
los, para mantê-los quietos enquanto o

imperialismo realiza sua pilhagem» — 
frisa o Boletim, acrescentando: — «Por 
isto, na programação da ajuda sindi
cal, atuam Teodoro Moscoso e outros 
elementos diretamente vinculados ao 
Departamento de Estado e à direção 
do programa».

O financiamento da ORIT — con
tinua — e tôda a atividade sindical no 
programa da Aliança faz-se por meio 
do chamado Instituto Americano para 
o Desenvolvimento do Sindicalismo 
Livre, de cuja diretoria é presidente 
o magnata Peter Grâce (seu nome é 
conhecido de sobra em tôda a Amé
rica Latina). Êste instituto é uma or
ganização mista dos sindicatos norte- 
americanos, do Govêmo ianque e dos 
empresários ianques, com inversões na 
América Latina.

O fato de que o financiamento da 
ORIT orcvenha, em larga medida, do 
sindicalismo norte-americano não a 
isenta de culpa. O sindicalismo ama
relo norte-americano é o pior e o 
mais desprezível instrumento do im- 
çerialismo. George Meany não sente 
o menor nôjo em sentar-se à mesma 
mesa com Mr. Grâce, para distribuir 
fundos aos sindicatos latino-america
nos. Mas os trabalhadores da Améri
ca Latina sabem muito bem os inte
rêsses que tem Mr. Grace nas fábri
cas de tecidos, de alimentos, linhas 
de navegação marítima e fluvial, dis 
tribuição e outros negócios.

Mr. Grace não é um amigo dos 
povos da América Latina, como não 
o são a United e a Standard Fruit 
Companies, nem a Anaconda, nem a 
Kennecott, nem a Téléphoné and Te- 
legraph, nem a Standard Oil, nem a 
Bond and Share. Os latino-america
nos sabemos que essas emprêsas nos 
saquearam, roubaram o suor e o alen
to de milhares de operários e cam
poneses — conclui o Boletim.
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A  classe operária brasileira 

e as relações 

entre a França e a China

O estabelecimento de relações diplomáticas entre a França 
e a República Popular Chinesa modifica profundamente o equi
líbrio das relações internacionais. Isto porque fortalece aquelas 
nações que, dentro dos dois blocos em que se divide o mundo, 
capitalista e socialista, disputam posição de Igualdade junto às 
duas superpotências que lideram êsses blocos: Estados Unidos 
e União Soviética. O interesse que têm, portanto, essas duas 
nações, no passo que vêm de dar, é óbvio. Mas convém passar 
todo o assunto a limpo e tirar as conseqüências.

1. POR QUE A FRANÇA LEVOU 13 ANOS PARA RECONHE

CER A CHINA?

A razão fundamental foi, sem dúvida, a política colonialista 
da França, na Ásia e na Africa, que a levou a sustentar duas 
guerras de repressão a movimentos de libertação nacional — 
no Indochina e na Argélia. O apoio decidido da China à luta dos 
povos argelino e vietnamita cavou profundo abismo entre ela 
e a França.

A concepção racista que o General de Gaulle tem do mun
do contribuiu também para isso. No entender de De Gaulle, a 
União Soviética estava fadada a juntar-se ao bloco capitalista, 
constituído pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental, a 
fim de bloquear a ascenção do «perigo amarelo» — isto é, da 
China, liderando uma revolução dos povos da Asia e da Africa. 
Para De Gaulle, em suma, o que caracteriza o mundo não é 
a luta de classes, mas a luta entre as raças.

2 POR QUE A FRANÇA MUDOU DE POSIÇÃO?

A liquidação do Império colonial francês levou a França a 
Iniciar nôvo tipo de dominação colonial, da caráter marcada 
mente imperialista. Trata-se, agora, não mais de dominar peias 
armas as nações subdesenvolvidas e arrancar-lhes suas riquezas 
naturais, em troca de produtos Industrializados vendidos a pre
ços escorchantes, mas de submetê-las através da exportação de 
capitais, tstes capitais lnfiltram-s» na economia. Investem-se di
retamente ou controlam o capital nacional Investido, e escravi
zam a produção à metrópole exportadora de capitais. A ex
pansão da Indústria e da finança francesa nos últimos anos pos 
sibilita êste tipo de colonialismo, que é, porém, obstaculizado 
pela concorrência que lhe move o capital norte-americano, no 
Interior mesmo das ex-col6nlas francesas.

O aguçamento das contradições entre a burguesia francesa 
e a burguesia norte-americana está, pois, na raiz da modificação 
operada na política de De Gaulle. Os Estados Unidos vêm, além 
disto, de. golpear o sonho do General relativo a uma associação 
européia, liderada pela França e baseada na aliança entre esta 
e a Alemanha. A queda de Adenauer (pró-De Gaulle) e a as
censão de Erhard (pró-amerleano) tornam dlflcll a concretiza 
ção dèste objetivo. A França tem cada vez menos possibilidade 
de embargar a entrada da Inglaterra no Mercado Comum, o  que 
representará uma porta por onde entrarão os norte-em erleanos . 

A paralisação da integração econômica, manifesta no Impasse 
•m  que caíram as negociações em tôrno do mercado comum 
agricola, é a arma de pressão utilizada pelos Estados Ur!d 
contra De Gaulle.

3. HOUVE ALTERAÇAO NA POSIÇÃO CHINESA?

A China se batia por uma maior solidariedade entre a 
União Soviética e os países socialistas, no sentido de ajuda eco 
nômica, comércio e assistência técnica. A política russa de aju
dar os governos dos países subdesenvolvidos, a fim de neutra 
lizar parte da influência norte-americana, não era vista com 
entusiasmo pelos chineses. Para êstes, o fundamental era fazer 
avançar o processo da revolução mundial, o que era dificultado 
pela política de conciliação dos soviéticos. Para fazer avançar 
êsse processo, seria necessário intensificar a construção socia
lista nos países que já houvessem feito sua revolução e estimu 
lar os movimentos revolucionários nos países subdesenvolvidos, 
mesmo com risco de desgostar os governos burgueses ou la 
tifundiários-burgueses aí instalados.

O agravamento das divergências entre a China e a União 
Soviética importou na cessação d'o comércio entre os dois paises. 
na retirada de ajuda econômica dos soviéticos à China, e n>’ 
tentativa de isolá-la dentro do bloco socialista. Tomou-se ur 
gente para os chineses encontrar novas fontes de abastecimento 
de produtos industriais e ampliar seu mercado externo, a fim 
de compensar essa perda. Isto importava, também, na realiza 
ção de uma política externa independente da China, que não 
mais podia contar com o auxílio e a proteção soviética.

4. QUE SIGNIFICAM AS RELAÇÕES SINO FRANCESAS?

Seria Ingenuidade acredltar-se que, em virtude das contra
dições Internas que se agravam dentro de cada bloco, a França 
e a China possam desenvolver uma política efetivamente har 
mônlca entre sl e hostil ao complexo russo-amerleano. A soli 
darledade fundamental da França capitalista está com os Es 
tados Unidos, em que pesem as contradições Imediatas que os 
separem. A solidariedade fundamental da China socialista este 
com a União Soviética, apesar de suas divergências atuais. E 
Isto porque a manutenção •  o fortalecimento do bloco capita
lista (e, portanto, dos Estados Unldosi ou socialista (e, portanto, 
d« União Soviética) são de Interésse vital para os regimes ca 
pltalista e socialista da França e da China.

De Imediato, porém, quando ambas as nações procuram es
tabelecer um pé de igualdade com as potências que dominam 
respectivamente os blocos a que elas pertencem, é tático para 
ambas êsso estreitamento de suas relações internacionais. É 
nisto que consiste, em última análise, a política externa das na
ções adultas: seu Interésse Imediato compõe as variações táticas, 
dentro de uma estratégia geral qu» permanece Inalterável.

5. E O BRASIL?

A burguesia brasileira é uma burguesia infantillzada pela 
dominação a que a submeteu o imperialismo norte-americano, 
í  incapaz, portanto, de trazer certas nuances à estratégia geral 
de enfeudamento que segue frente ao imperialismo. Pos isto, 
hesita em reconhecer a China Popular, comerciar com ela, man
ter com ela relações normais.

Mas o proletariado brasileiro não está submetido a ninguém. 
Pode ver, perfeitamente, quais são os interêsses imediatos do 
pais e bater-se por êles. E o faz com tanto mais vigor quando 
êsses interêsses se enquadram na sua estratégia de classe: re
lações com os governos operários do mundo socialista, para 
enfrentar a opressão imperialista.

£  por isto que o proletariado brasileiro exige neste mo 
mento:

RELAÇÕES COM A CHINA POPULAR!



Com a solidariedade 
dos operários, 

dos estudantes e dos sargentos, 
os marinheiros proclamam:

“A Marinha nada poderá fazer 
sem os marinheiros e fuzileiros”

RIO — Reagindo contra a ameaça d'e fechamento de sua 

Associação e contra as perseguições de que vêm sendo objeto, 

por parte do Ministro da Marinha, os marinheiros e fuzileiros 

navais realizaram, no dia 1.° do corrente, assembléia-monstro 

no Sindicato dos Rodoviários. Radicalizaram, assim, a crise mi

litar que vem lavrando na Marinha, desde março de 1962, 

quando foi fundada a Associação, e que se aguçou perigosamente 

depois que o Ministro da Marinha ordenou, em janeiro último, 

a abertura de um inquérito policial-militar contra a entidade, 

com o que pretendeu prender tôda a diretoria e liquidar, assim, 

com a organização dos marinheiros e fuzileiros.

NEN H UM A CONCILIAÇAO

A assembléia foi convocada quando se tornou patente, com 

a prisão de vários líderes dos marinheiros, inclusive a do ex- 

presidente da entidade, João Barbosa, que o Ministro da Ma

rinha decidira desfechar o golpe final contra a Associkção. A 

razão que se encontrava na raiz dessa ofensiva era a solida

riedade prestada pelos marinheiros e fuzileiros aos operários 

navais, durante a greve por êstes realizada no mês d'e janeiro 

último.

Especulou-se com a possibilidade de estar o Ministro da 

Marinha obedecendo a propósitos ocultos do próprio Presidente 

da República, interessado em provocar uma crise politico-mili- 

tar, a fim d'e pôr em andamento seu plano golpista. A reali

dade, porém, é que o Sr. João Goulart, sem se atrever a tomar 

uma atitude clara, tentou por todos os meios impedir a reali

zação da Assembléia.

Assim é que, na semana que precedeu o ato, a diretoria 

da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais entrevistou- 

se com o General Assis Brasil, Chefe da Casa Militar, prome

tendo êste que o Presidente da República avocaria o processo 

policial-militar instaurado na Marinha. Nenhuma medida foi 

tomada, porém, para concretizar essa transferência, apesar da 

promessa formal do representante do Sr. João Goulart.

Isto não impediu, no entanto, que o Presidente da Repú

blica procurasse evitar a realizarão da Assembléia, enviando, na 

noite do dia 30, para entrevistar-se com a diretoria, uma co

missão composta pelo deputado Fernando Santana, coronel Da- 

goberto Sales e almirante Cândido Aragão. O Sr. João Goulart 

garantia, em contrapartida, que a Associação não seria dissol

vida.

— «Quem garante a Associação somos nós» — retrucaram 

os marinheiros, fazendo ver à comissão que as conciliações an 

teriores apenas haviam prejudicado a Associação e que um 

recuo, na condições propostas, nada mais faria que desanimar 

seus membros, esvaziar a entidade e entregá-la, assim, de pés 

e mãos atadas, à sanha do alto comando da Marinha. Neste sen

tido, exigiam medidas concretas, e não promessas, do Presidente 

da República.

O QUE QUEREM OS MARINHEIROS

Foi desta maneira que, na tarde do dia 1.°, dois mil ma

rinheiros e fuzileiros navais lotaram as dependências do Sin

dicato dos Rodoviários, para ouvir a palavra d'o presidente da 

Associação, marinheiro Anselmo José dos Santos. Êste fêz um 

amplo relato das atividades do organismo, esclarecendo o sen

tido das reivindicações da classe e anunciando a firme dispo

sição em que esta se encontra para sustentá-las.

«Desde agôsto de 1962, o Ministro tenta esvaziar a enti

dade, começando com transferências, prisões e pressões, e eli

minando o desconto em fôlha em benefício da Associação. Um 

clima de insegurança e de perseguições vem lavrando na Ma

rinha, inclusive com perseguições a bordo. Nossa intenção é 

fazer cumprir aquilo que nos convém e que não é cumprido. 

Além do mais, existe censura para falar no rádio e na tele

visão. Mas não é mais tempo de ficar calado. Já chegamos a 

um ponto de saturação para o nosso sofrimento» — disse An

selmo, para quem se impõe que o Chefe do Estado Maior da 

Armada, almirante Silva Júnior, seja substituído pelo almirante 

Suzano, por ser aquêle o principal responsável pelas persegui

ções à Associação e pelo clima de terror implantado contra 

os marinheiros.

Anselmo confirmou que o almirante C&ndido Aragão havia 

intervindo junto ao Ministro, em favor da entidade, e revelou 

que êste pedira o envio de um destacamento de fuzileiros na 

vais, para dissolver a assembléia e fechar a Associação. Soube- 

se, mais tarde, que o destacamento não tivera condições de sair, 

pois o comando temeu que os fuzileiros, ao invés de reprimir 

a manifestação de seus companheiros, aderissem à sua causa.

«Continuaremos nossa luta — declarou Anselmo — mesmo 

nos subterrâneos, pela nossa liberdade», acrescentando: — «Es

tamos preparados para tudo, porque a cadeia de hoje será a

medalha de amanhã. Lutamos por direitos iguais, de acôrdo 

com o regulamento militar. Necessitamos do apoio de todos 

aquêles que sofrem as mesmas discriminações, de todos aquê- 

les que não estão a serviço dos interêsses não brasileiros. Esta 

é a nossa «revolta da chibata» de hoje: um levante democrá

tico e constitucional. A Marinha nada poderá fazer sem os 

marinheiros e os fuzileiros».

«Estamos oprimidos por um regulamento arcaico, que di

vide, confunde e deprime os marinheiros» — frisou Anselmo, 

referindo-se ao Regulamento Militar da Armada, o qual foi es

crito em 1808 e revisado em 1946, masi apenas na redação, sendo 

mantidas as disposições fundamentais. E lembrou: — «Temos, 

no Brasil, cêrca de 300 mil jovens nos efetivos das Fôrças Ar

madas — cabos, soldados, marinheiros e fuzileiros — como fôr- 

ça parasitária, quando somos jovens e poderíamos produzir».

Depois de dizer que a reunião estava sendo realizada contra 

a vontade das fôrças reacionárias, Anselmo lançou um apêlo 

a tôdas as organizações populares, no sentido de apoiarem a 

luta da Associação contra o fechamento da entidade.

SOLIDARIEDADE DOS SARGENTOS E OPERÁRIOS

Foi para recomendar essa união de fôrças que tomou a pa

lavra o representante do Comando Geral dos Sargentos, «para 

que as fôrças progressistas, compactas, levem de roldão êsses 

reacionários». Acentuando que a luta da Associação dos mari: 

nheiros faz parte do processo de emancipação que se verifica 

em todo o mundo, pois «a luta de classes, a luta entre explo

rados e exploradores, é comum a todos os povos», o Sargen

to declarou: — «Todo o povo brasileiro se levanta na luta de 

libertação nacional contra o imperialismo e o latifúndio».

O representante dos Sargentos, que conclamou à mobiliza 

ção pela anistia a todos os militares envolvidos no levante de 

Brasília, hipotecou integral solidariedade à luta dos marinhei

ros. «Se a Associação — disse — necessitar de nossa ajuda, não 

fugiremos a ela. Em qualquer situação, estaremos a seu lado 

e não permitiremos que ela seja fechada».

nós, são estas aqui representadas, e não os gorilas fascistas», 

acrescentando: — «Repudiamos qualquer manobra golpista, 

tendente a fechar esta Associação». Comparou a sociedade 

brasileira a um navio, onde, no alto, estão os oficiais, brincando 

de guerra, atirando sem nunca acertar no alvo («mas nós acer

taremos» — gritaram os marinheiros) e, em baixo, nos porões, 

os marinheiros. «Assim é a sociedade brasileira: em cima, o 

imperialismo e seus agentes e, em baixo, o povo brasileiro, ex 

piorado» — acentuou.

Frisando que o ano de 1963 foi marcado por várias vitó

rias das fôrças populares, o representante da UNE afirmou: — 

«Devemos, agora, traçar a perspectiva para o ano de 1964. O 

ano que passou deixou, como marca fundamental, a gloriosa 

revolta dos Sargentos d« Brasília. A partir daí, ficou demons 

trado que a aliança operário-camponesa-estudantil foi ampliada 

e reforçada com os companheiros militares»

A LUTA CONTINUA

Ao final, em moção aprovada por unanimidade pelos dois 

mil marinheiros e fuzileiros presentes no Sindicato dos Rodo

viários, firmaram-se as seguintes reivindicações, pelas quais a 

Associação continuará lutando:

a) — anulação do processo em andamento contra a 

Associação;

b) — desconto em fôlha para a Associação, o que 

significa seu reconhecimento;

c) — liberdade de expressão para os marinheiros e 

fuzileiros, sem censura prévia, como estabeleceu o Minis

tro da Marinha;

d) — cumprimento do regulamento das promoções 

(de três em três anos), pois há militares sem promoção 

há doze anos;

e) — revisão do regulamento disciplinar da Marinha, 

fórça que move o Comando e lhe permite agir contra a 

Associação.

Também os operários estiveram presentes, através da re

presentação de vários sindicatos, usando da palavra o repre

sentante da Petrobrás, em nome dos trabalhadores de petró

leo, e o Sindicato dos Operários Navais do Rio de Janeiro. En

contravam-se, ainda, na assembléia, representantes da Associa

ção d'os Servidores Civis da Marinha, dos Sindicatos dos Meta

lúrgicos, Bancários e Taifeiros, da Associação de Cabos e Sol

dados da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de 

delegações estudantis.

FALAM OS ESTUDANTES

O vice-presidente da União Nacional d‘os Estudantes, Mar

celo Cerqueira, pronunciou discurso cuja tônica foi um violen

to ataque ao imperialismo norte-americano, «êsse mesmo impe

rialismo, que cravou sua bandeira maldita no solo do Panamá 

e ceifa a vida de sua juventude».

Cerqueira criticou as cúpulas militares e disse que «em 

nome da UNE, quero declarar que as Fôrças Armadas, para

A assembléia aprovou, ainda, duas recomendações, dirigi

das, estas, ao Presidente da República:

a) — inclusão de cabos e fuzileiros na comissão de 

reforma do Código de Vencimentos e Vantagens dos mi

litares;

b) — direito de votar e ser votado.

Estavam, ainda, representados na assembléia os servidores 

civis da Marinha, os sindicatos dos Metalúrgicos, Bancários e 

Taifeiros, e o Centro de Melhoramentos de Niterói.

REAÇAO

A primeira reação do Ministro da Marinha, após a assem

bléia. deu-se em nota oficial distribuída três dias depois, em 

que as atividades da Associação são taxadas de «atentatórias à 

disciplina», cujo objetivo é «desagregar a estrutura da Marinha 

e das próprias Fôrças Armadas». A atitude reacionária do Mi

nistro, oue considera que a luta dos marinheiros para modi

ficar o regulamento caduco de 1808 é subversiva, indica que a 

crise tende a se agravar.



Co-gestão para a Petrobrás
Valendo-se das negociatas promovidas 

pelo preposto do Presidente da República 
na empresa, general Albino Silva, e movi
dos pelo dinheiro da Capuava e da Esso, 
os setores reacionários desfecharam violen
ta campanha contra a Petrobrás. Alguns, 
camuf'.ando-se sob o tecnicismo, ialam na 
necessidade de se adaptar a organização 
às novas tarefas que ela tem de cumprir; 
outros, menos sutis, bradam abertamente 
contra a "infiltração comunista" e pedem 
o holocausto de todos que não rezem pela 
cartilha da Esso. Era, de resto, ao que se 
propunha o Sr. Albino Silva.

O centro vital da campanha anti-Petro- 
brás está localizado, como não podia dei
xar de ser, na Câmara dos Deputados. A 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que se 
compôs açodadamente no momento em que 
a Administração Albino Silva começou a 
exalar seu cheiro de podridão, é um aríete 
voltado contra o que a emprêsa tem de 
melhor a influência dos sindicatos em sua 
gestão. Não é à-tôa que uma das vedetes 
do show encenado pela CPI foi o General 
Peri Bevilaqua, inimigo jurado do movimen
to operário organizado (em que pese a to
lerância do Sr. Luis Carlos Prestes, que o 
considera, apenas, um “nacionalista equi
vocado").

A atitude dos deputados de esquerda, re
tirando-se da CPI durante o depoimento 
do Sr. Bevilaqua. pode dar-lhes um certo ar 
de nobreza. Mas não foi conreta. O que se 
impõe, neste momento, é uma atitude 
agressiva. Não se pode ser nobre com a 
reação quando ela ataca, da mesma ma
neira como não se acaricia a cabeça de 
um cão raivoso que mostra os dentes.

A condução dà. luta contra a campanha 
reacionária, entretanto, cabe ao movimen
to sindical, notadamente do setor de pe
tróleo. A êste, não lhe convém uma tática 
defensiva. A melhor defesa, já se disse, é 
o ataque. E se a reação procura reduzir a 
já pequena influência de que os sindicatos 
dispõem na direção da Petrobrás, impõe-se 
que os sindicatos forcem o recuo da reação 
exigindo uma participação maior neste ter
reno.

Isto é tanto mais justo quanto ficou pro
vado, mais uma vez, com o episódio Albino 
Silva, que a Petrbrás não pode ficar entre
gue a elementos que lhe vêm de fora, sem 
outra credencial que o apadrinhamento pre
sidencial. Quem está em condições de sal
vaguardar e ampliar o monopólio estatal 
são os trabalhadores, pois só êles não têm 
qualquer interêsse escuso a defender, nem 
gozam da faculdade de beneficiar-se dos 
dólares da Esso.

Neste sentido, e para que a ação dos 
trabalhadores possa ser realmente eficaz, é 
necessário que êles participem de fato da 
gestão da emprêsa. em igualdade com o 
Govêmo. Já se viu, na demissão dos doia 
diretores que se opuseram ao Sr. Albino 
Silva e na sua substituição, que a possibi
lidade que têm os sindicatoo de escolher o 
pessoal de direção é muito restrita. O que 
se impõe, portanto, para os sindicatos, é 
reivindicar a institucionalização dêsse di
reito. assim como o contrôle das operações 
e das contas da emprêsa, a participação di
reta no seu planejamento e na eleição dos 
métodos de trabalho, na elaboração da po
lítica salarial e de pessoal.

Sòmente a co-gestão operária poderá 
garantir a integridade da Petrobrás.

Col o n I a 11 s m o
As potências imperialistas, insensí

veis aos anseios de liberdade dos po
vos do inundo e apegadas à defesa de 
seus privilégios, procuram reviver a 
política colonial com que oprimiram 
o mundo no século passado. Após a 
agresão sanguinária que os Estados 
Unidos realizaram contra o povo pa
namenho, é a Inglaterra que reprime, 
militarmente, a agitação libertária dos

Naz i smo
Quando, no número anterior, colo

camos o perigo do renascimento do 

fascismo, no artigo sôbre a derrota de 

Belo Horizonte, ouvimos muitos co

mentários dos mais diversos setores, 

que nos acusavam de estar «vendo 

fantasmas».

Bem depressa, entretanto, vieram os 

fatos comprovar que não estamos ven

do fantasmas. Jornais da própria bur

guesia protestaram (como é o caso do 

«Correio da Manhã») sôbre as prisões 
arbitrárias efetuadas em plena Av. 
Rio Branco, pelo simples motivo dc 
estar discutindo política. Notem bem: 
não realizavam, os indivíduos preso», 
comicio algum, nem peííurbavam a 
ordem pública. O local das prisões, 
que se elevaram a mais de 15 foi de
fronte ao Clube de Engenharia. AU. 
faz anos, os cariocas costumam dls-

povos de Uganda e de Tanganica e 
que deseja ocupar Chipre com tropas 
da OTAN.

Torna-se, pois, cada vez mais neces
sário que os povos oprimidos se arti
culem em um amplo movimento de 
solidariedade, solidariedade efetiva e 
militante, no sentido de sacudir o ju 
go colonialista que ainda pesa sôbre a

África, a Asia e a América Latina. A 
extinção de bases militares de outros 
paises, o repúdio i  intervenção arma
da estrangeira, a liquidação dos quis

tos coloniais representados pelas colô

nias portuguêsas —■ tais são algumas 
tarefas que estão a exigir uma allan- 

ça mundial dos povOs explorados, pa

ra apagar a mancha do colonialismo.

cutir assunto politlcos, na chamada 
«Bôlsa de Opiniões».

De repente, o Sr. Carlos Lacerda 

lança na rua seu «Serviço de Ativida

des Antiextremistas». As pessoas que 

conversam na via pública são detidas, 

levadas ao xadrez, algumas torturadas, 

presas por mais de dois dias, incomu

nicáveis. Sem que, ao que se saibe, es

teja vigorando o estado de sítio-

Não há dúvida que o SAA nada 

mais é que uma cópia das SS ou Ges- 

tapo. Seus comandos avançam nas 
bancas de jornais retirando as publi

cações que não são do agrado do Gn- 

vêrno Estadual, a  «Secretaria de Ser

viços Sociais» (?) mobiliza famillas in
teiras sem o seu consentimento, quei
ma suas casas, e as transfere para on
de bem entende, « m  consulta de es-

pécle alguma. A máquina àe propa

ganda do govêmo chama Isso de «re

volução oclal» (?). Os vendedores am

bulantes são perseguidos, enquanto a 

cidade pulula d® mocinhas da «Cam

panha Cívica Carlos Lacerda», que ve» 

dem chaveiros, decalques, bandelrlnhas 

e outras coisas com a efígie cívica do 

magno chefe nazista.

De pública, fazemos esta denúncia. 

O nazismo, seja qual fôr o nome sob 

o qual se oculta, está Implantado na 

Guanabara. B acusamos de omissão e 

entregulsmo a todos aquêles que sé 

chamam revolucinoários e calam esta 

verdade. 0 nazismo não é um fantas

ma. Está aqui, em volta de nós, e o 

Govêmo Federal sabe disso.

E não faz nada contra isso. . .

CONCLAMANDO A  INDEPENDÊNCIA E À  UNIDADE 
OS TRABALHADORES DA AMÉRICA LATÍNÂ 
REALIZAM VITORIOSAMENTE SEU PRIMEIRO CONGRESSO

Para os poros latino-americanos, 
a  forma de luta fundamental •  seu 
suporte mais importante na deiesa 

da pas é a sua própria lula 
de libertação nacional

*  Estabelecendo um programa de ação comum para os trabalha
dores latino-americanos, em que se destaca a plena liberdade de orga
nização e o combate a qualquer forma de intervenção estatal ou patronal no 
contrôle das organizações;

9 preconizando a nacionalização das indústrias básicas em mãos dos 
monopólios estrangeiros, como bancos e companhias de seguro, serviços pú
blicos (transporte, energia, hospitais, indústria farmacêutica, de alimentação, 
etc.) e serviços de informação, radio-comunicações, imprensa e televisão;

*  recomendando a participação direta dos trabalhadores no contrôle e 
na direção de tôdas as emprêsas estatais;

*  pregando a articulação de uma frente única dos trabalhadores da ci
dade e do campo, integrada pelos patriotas civis e militares e dirigida pela 

classe operária, como intérprete mais cabal das reivindicações imediatas e do 
fim último que há de alcançar o povo em seu desenvolvimento histórico;

*  salientando o papel relevante dos trabalhadores na defesa da Revo
lução cubana e no apoio às lufas de libertação nacional do Panamá, da Vene
zuela e demais países da América Latina.

o I Congresso de Unidade Sindical dos Trabalhadores da América Lati
na, realizado em Brasília, de 24 a 28 de janeiro, decidiur por unanimidade, 
criar um Conselho Sindical, integrado por representantes de todos os países que 
participaram do conclave.

0  Conselho, que realizará sua primeira reunião no Chile, dentro, de um 
ano, continuará tomando tôdas as medidas necessárias para criação da Central 
Única de Trabalhadores da América Latina. Sua formação foi considerada um 
passo à frente, em virtude das resistências que Brasil e Argentina, por razões 
distintas, opuseram à criação da Central.

PROGRAMA DE LUTA
O Congresso etabeleceu um programa de ação co

mum para todos os trabalhadores latino-americanos, 
através de sua primeira comissão, encarregada de tra
çar a análise e a perspectiva da situação dos traba
lhadores latino-americanos, no desenvolvimento de 
suas lutas reivindlcatórlas.

«A UNIDADE OPERARIA — frisou a Comissão — 
em cada um de nossos países e no plano continental 
é a melhor ferramenta, a ferramenta insubstituível 
para o triunfo contra nossos inimigos. Unidade que 
deve ser construída tenaz e apaixonadamente na atão 
comum permanente dos trabalhadores, em seus pró
prios locais de trabalho, partindo das reivindicações 
mais elementares e urgentes, até chegar às mais fun
damentais e mediatas.»

São os seguintes, resumidamente, os pontos do pro
grama:

1. — Aumento de salários para operários, funcio
nários e trabalhadores rurais, com aplicação do prin
cipio de que «a igual trabalho, igual salário», sem 
distinção d« sexo, idade ou raça; salário mínimo vital 
e salário móvel; salário família e 13.° mês.

2. — Luta contra o desemprêgo e a superexplo- 
ração, através da criação de novas fontes de trabalho, 
estabelecimento e ampliação dos seguros contra de- 
semprAgo, criação de bôlsas de trabalho, jornada má
xima de 40 horas na cidade e no campar, luta contra a 
Política de congelamento de salários e demissões em 
massa.

3. — Previdência e seguro social, com direito a 
assistência médica gratuita e moradia adequada e ba
rata; aposentadoria da mulher com 25 anos de traba
lho; equiparação dos salários dos aposentados com os 
dos trabalhadores ativos.

4. — Plena liberdade de organização, reivindi

cação e greve para tddos os trabalhadores; liberdade 

de sindlcallzação para os trabalhadores do campo e 

funcionários públicos; luta contra tôda forma de in

tervenção estatal ou patronal no contrôle das orga

nizações sindicais; luta pela democratização da vida 

interna dos sindicatos, rechaçando-se a discriminação 

ideológica ou racial e as normas estatutárias absolutis
tas, que desconhecem a vontade soberana dos traba

lhadores, expressa por melo de assembléias; defesa

das liberdades públicas, pleno gôzo dos direitos de 
cidadania, abolição de tôda legislação repressiva.

5. — Ampla democratização do ensino, com efeti
vas oportunidades de ensino gratuito, aliada à erra
dicação do analfabetismo e ao aumento do orçamento 
educacional, graças à eliminação das despesas mili
tares.

6. — Nacionalização das indústrias básicas em mãos 
dos monopólios estrangeiros, como bancos e compa
nhias de seguros, serviços públicos (transporte, ener
gia, hospitais .indústria farmacêutica e de alimenta
ção, etc.) e de informação, rádio-comunlcações, im
prensa e televisão; plano de desenvolvimento econô
mico independente; rompimento com o FMI; partici
pação direta dos trabalhadores no contrôle e na di
reção das emprêsas estatais.

7. — Reforma agrária que liquide o sistema latifun
diário, entregue a terra aos camponeses e eleve o seu 
nivel de vida.

8. — Defesa da Revolução Cubana, apoio à heróica 
luta do povo panamenho, venezuelano, boliviano, para
guaio e de todos os qute lutam por sua emancipação 
econômica.

9. — Solidariedade mútua nas lutas dos trabalha
dores pela defesa dos seus direitos, pela emancipa
ção nacional e amplo apoio aos lutadores democráti
cos e anti-imperialistas.

1Ó. — Liberdade e ampliação do comércio, rela
ções com todos os paises do mundo.
■ 11. — Defesa da paz, desarmamento geral e com

pleto, aproveitafhento da energia atômica para fins 
pacíficos.

PAPEL EMANCIPADOR DO PROLETARIADO

A segunda comissão do Congresso coube a tarefa 
de analisar o papel dos trabalhadores na luta pela 
emancipação econômica e social, direitos democráti
cos, soberania e independência nacional e defesa da 
Revolução Cubana. Sua resolução final deixou de ser 
divulgada pela secretaria do Congresso, razão pela 
qual trancrevemo-la na integra:

«Os trabalhadores da América Latina nos reunimos 
com sentido e propósito unitário, como resultado da 
identidade de nossa condição classista, de nossa situa
ção frente ao inimigo csmum e do papel que, histò- 
ricamente, nos toca desempenhar na vanguarda de 
nossos povos. Temos presente que, qualquer que seja 
nossa atividade, o nome do patrão ou a bandeira, nos 
Iguala e nos une o denominador comum de nossa 
condição de homens que cedemos o produto de nosso 
trabalho em troca de um salário.

«Em tôda a América Latina — com exceção da glo
riosa e heróica Cuba — nos faz semelhantes a opres
são que padecemos scb as garras do mesmo inimigo: 
o imperialismo, principalmente o norte-americano, que 
impõe a fome, a ignorância, o desemprêgo, os baixos 
salários, a discriminação e a- ruína, sem esperanças de 
redenção dentro dos marcos que o mesmo imperialis
mo traçou, mergulhando-nos artificialmente no esta
do de povos «subdesenvolvidos».

«Por isto, porque compreendemos que só a luta pode 
modificar êsses marcos, e na compreensão do impor
tante papel que, nesta luta, corresponde aos trabalha
dores, procuraremos a articulação orgânica de todos 
os homens da América Latina que trabalham no cam
po e nas cidades, os patriotas civis e militares, para 
que, unificando nossos esforços, logremos impulsionar 
o progresso de nossos povos.

«Os trabalhadores, como classe, somos cabais intér
pretes das mais sentidas reivindicações imediatas e 
do fim último que há de alcançar o povo em seu de
senvolvimento histórico, (cabendo-nos) realizar e con
solidar a frente única, encabeçando sua direção -con
juntamente com os setores mais progressltas do povo, 
desvinculados d'o Imperialismo, do latifúndio e das 
oligarquias nativas, que representam as formas mais 
acabadas de aomlnacâo, entrega e exploração dos po
vos latino-americanos.

«Os trabalhadores, por sua concepção humanista e 
unitária, somos os únicos que podem decidir sôbre a 
marcha de nossa' própria luta, de acôrdo com as con
dições de cada pais, e (escolher) os métodos de luta, 
valorizando a oportunidade de desenvolvimento demo
crático ou a adoção de formas de luta aptas a criar 
estas condições, participando (delas) à medida que, 
em conseqüência, resultem aconselháveis.

«Os trabalhadores de cada pais somos a fôrça vital 
que pode graduar a luta pela paz e a defesa da Re
volução Cubana, pelos direitos democráticos, pela 
emancipação econômica e social, pela soberania e a 
independência nacional.

«Mas o que foi exposto anteriormente não pode ser 
conseguido sem uma ação conseqUente, encaminhada 
no senfíão de destruir os elementos que permitem 
a sustentação do sistema que garante aos exploradores 
a continuidade dessa política.

«Neste sentido, os trabalhadores latino-americanos 
devemos ser fiéis defensores da paz, lutando cons
tantemente contra as armas atômicas e outras formas

de destruição da humanidade, denunciando conse
qüentemente os pactos e bases militares, mobilizando- 
nos com o objetivo de impedir a agressão imperialis
ta aos povos que lutam por sua libertação nacional, 
expressando, de forma imediata, a solidariedade dos 
povos latino-americanos ante a agressão imperialista. 
Afirmamos, ademais, que, para os povos latino-ameri
canos, a forma de luta fundamental e seu suporte 
mais importante na defesa da paz é a sua própria 
luta pela libertação nacional.

«Lutar de forma conseqUente pela implantação de 
uma ampla reforma agrária, que tire a base de sus
tentação das classes dominantes e permita o desen
volvimento do campesinato latino-americano, entre
gando a terra àquele que a trabalha e, desta maneira, 
permitir o desenvolvimento de nossas economias a 
serviço do povo, e não a serviço do capital parasitário 
e explorador.

«Pela abolição de todos os métodos de repressão, 
que impedem o desenvolvimento das fôrças democrá
ticas em direção à libertação nacional, econômica e 
social; pelo combate às proscrições e à discriminação 
racial; pela liberdade de todos os patriotas presos; 
pela abolição de todos os métodos de dominação e 
penetração imperialista; pelo estabelecimento de re
lações com todos os paises do mundo.

«A defesa de Revolução Cubana é, para os traba
lhadores latino-americanos, uma questão vital, que se 
liga, inelutàvelmente, à luta em cada um de nossos 
paises, solidariedade que nasce à margem das concep
ções filosóficas e das classlflcaçõe artificiais, através 
das quais o Imperialismo trata de isolar os povos que 
lu t a m  p e la  aua  lib e r ta ç ã o ;  p o is  o a  t ra b a lh a d o r e s  s o m o s
solidários com os trabalhadores cubanos, que- assumi
ram a reponsabilldade de conduzir a sua pátria até a 
libertação total; solidariedade que nasce de nossa con
dição de explorados, do sangue que derramaram os 
trabalhadores cubanos em sua luta; solidariedade que 
nasce de havermos surgido do mesmo ventre, da mes
ma mãe, seja qual fôr o seu nome, seja qual fôr a 
sua côr, pois o suor dos trabalhadores, sua explora
ção, sua miséria, os une Indissoluvelmente em sua luta 
pelo pão, cultura, paz e liberdade.

«A Revolução Cubana desperta as Iras do Imperia
lismo e dos Inimigos comuns dos trabalhadores por 
haver demonstrado, com seu exemplo heróico, que os 
povos latino-americanos estão em condições de dirigir 
seu próprio destino, sem paternalismo de nenhuma 
Índole.

«A luta pelo desaparecimento das instituições de que 
se vale o imperialismo para subjugar e explorar, como 
o são a OEA, a ORIT, a Aliança para o Progresso e 
o Fundo Monetário Internacional, esta luta é de vital 
e transcendental importância, para consolidar e de
senvolver os movimentos de libertação nacional.

«Os trabalhadores da América Latina compreende
mos que o poderio d‘o inimigo sòmente pode ser der
rubado através da luta conseqüente, que nos permi
tirá combatê-lo em tôdas e em cada uma das frentes, 
da luta pelas reivindicações salariais e pelas condições 
gerais, sociais, culturais e econômicas em cada país, 
luta que, forçosamente, nos levará a dizer, em uma 
só voz:

«AMÉRICA LATINA, TERRITÓRIO LIVRE!»

(Assinaram esta declaração cs delegados da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chilç, Colômbia, 
Cuba, Costa Rica, Equador, El Salvador, 
Guiana Francesa, México, Nicarágua, Pana
má, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e 

Honduras).
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"A  faixa do território panamenho 

onde se acha o Canal representa 60 

anos de atraso para nós.

"Cuba lançou a chama da liberta

ção em tôda a América Latina. Preci

samos, através de nossa unidade orgâ

nica, caminhar em direção à revolução 

que a classe operária deve ter na ca

beça".

(Domingos Barria, Panamá)

“Acredita-se, erradamente, que a 

luta na Venezuela é exclusivamente de 

guerrilhas. Não é verdade, pois usa

mos tôdas as armas em defesa do povo. 

E a característica de nossa luta respon

de -à expressão da unidade. Nosso le

ma, o lema da Confederação Unitária 

dos Trabalhadores Venezuelanos é o 

seguinte: ‘‘Ou fazer a pátria livre ou 

morrer pela Venezuela” .

"A  etapa que hoje atravessamos é 

a da construção do socialismo, do seu 

triunfo, e as lutas operárias têm que 

orientar-se com um nôvo conteúdo. Pa

ra impedir a dispersão das fôrças tra

balhadoras é que criamos a CUTV. 

Seu objetivo é levar os operários à vi

tória.

“Nossa luta não se trava apenas 

na frente económica. Queremos que ela 

seja m a ia am p la  e siga adiante, para 

que a classe operária obtenha o poder. 

E ’ necessário abrir-lhe esta perspectiva, 

pois sua obra principal e histórica é 

a construção do socialismo. Por isto, 

sobretudo, é que é importante êste Con

gresso, pois é necessário que daqui 

saiam, que aqui sejam traçadas as li

nhas gerais da construção do socialis

mo na América Latina, como já o fêz 

Cuba Socialista".

(Federico Rondon, Venezuela)

Candango d* Brasília, 
delegado obatrrador no Congresso 

dos Trabalhadores Latino-Americanos.

"A  Revolução cubana cumpriu 5 

anos. Nêies, o poder revolucionário, 

guiado por Fidel, conquistou e irrever

sivelmente a. independência econômica 

e política e a emancipação definitiva 

da classe operária.

"A Revolução socialista triunfou 

sôbre a grande burguesia e converteu 

os meios de produção em propriedade 

dos trabalhadores, vale dizer, do po

vo cubano.

"Cuba è. pela primeira vez, dos 

cubanos. Desapareceram os oficiais 

traidores, que dav^m golpes de Esta

do; e os exploradores nativos, que os 

usavam. Agora, o exército é o povo ar

mado e combatente".

(Lázaro Pefia, Caba)



A S  E L E I Ç Õ E S  DE A B R I L  N O  C H I L E  -  II (Continuação)

< .

Fernando Vctldez, da Vanguarda Revolucionária Marxista

£  «fe grande interêsse analisar os diferentes recursos de que podem lançar 

máo os setores burgueses para impedir o acesso ao poder dos trabalhadores. 

Recursos que, durante o ano de 1962, foram examinados e proclamados, sem 

véus de qualquer espécie, pelos partidos da burguesia chilçna, num período em 

que se temia um avanço esmagador da FRAP nas urnas.

A  V IO LÊN C IA  «LEGAL»

A primeira arma a que recorre a burguesia é a de dar alento a um movi

mento demagógico ou encabeçado por algum caudilho que difunda (nio indo 
além das palavras) qualquer das reivindicações significativas para o povo. Pode 

se tratar de uma figura «independente» ou apolitica, ou de um movimento 
nõvo que inspire confiança às massas por sua honradez e austeridade. No Chile, 

essa etapa encarnou-se em várias oportunidades anteriores (Ibanez, Alessandri, 

etc.). Atualmente, a burguesia chilena não dispõe de nenhum -caudilho com 

que possa solucionar a continuidade do regime, mas, em compensação, conta 
com uma fôrça política de reserva: a Democracia Cristã, que, paulatinamente, 

foi recebendo o apoio total da Igreja Católica e do imperialismo. Durante 1962, 

os dois possíveis candidatos democratas-cristãos à presidência, FREI e TOMIC, 

foram convidados oficialmente a visitar os Estados Unidos, de lá voltando como 

fôrça não mais de reserva e sim como fôrça nova e atual do imperialismo no 

Chile. Os partidos tradicionais da reação, o Liberal e o Conservador, deixaram 

de ser cartas boas para o imperialismo e são pressionados por êste para apoiar 

a Democracia Cristã. Os resultados dêsse processo podem-se comprovar com 

o êxito nas eleições de abril de 1963.

A outra arma que a burguesia tem 

para empregar é a unidade total 

dos partidos burgueses em tôrno de 

uma só candidatura.

Até 1962, quando parecia que a 

FRAP havia alcançado um progresso 

notável no eleitorado, os partidos Con

servador, Liberal e Radical, que estão 

no Govêrno, faziam desesperados ape

los ã Democracia Cristã para unificar 

todos os esforços em tôrno de um 
mesmo candidato. Só havia um pro

blema: decidir se o candidato único 
seria radical ou democrata-crlstfio. 

Discutiram-se fórmulas para sua sele
ção. Mas, como as eleições municipais 
de 7 de abril indicaram que a burgue

sia, mesmo dividida em duas facções, 

pode alcançar a maioria relativa, hoje 

é quase certo que a burguesia com

parecerá com dois candidatos ao plei

to eleitoral: um radical (muito provà- 
velmente JÚLIO DURAN, de tendên

cia fascista, anti-comunista e que con

ta com o apoio do traidor González 

Videla) e um democrata-cristão (FREI, 

direitista e pró-ianque).

A fórmula estudada, anteriormente, 

pela burguesia era a de uma Reforma 

Constitucional que criasse dois cargos: 

o de Presidente e o de Vice-Presiden

te, o que facilitaria o trabalho de pôr 

de acôrdo os dois grandes partidos 

burgueses. Sugeriu-se, ademais, a for

mação de duas listas nacionais para 

as eleições, uma lista dos partidos 

marxistas e outra dos partidos «demo
cráticos» ’(como se auto-denominam 

êles). O Presidente seria aquêle da lis

ta triunfante que obtivesse maior 

número de votos. (Sistema parecido 
com o que funciona na França, de

pois da Reforma Constitucional, em 

que se vota em dois escrutínios, entre 

as duas mais altas maiorias relativas).

Buscou-se, assim, tôda uma série de 

fórmulas que facilitassem a unidade

da burguesia nesse intante de fragi

lidade que significa uma eleição uni

pessoal, em que as diferentes corren

tes de grupos burgueses entram em 

choque pelas contradições entre seus 

interêsses financeiros.

A V IOLÊNC IA  ABERTA

£  preciso não esquecer que estas 

foram, apenas, as medidas d* caráter 

legal estudadas. Além destas, articula

ram-se outras ações mais efetivas e 

de fôrça. Formou-se um Movimento 

Anti-Comunista chamado «Por Chile 

Libre» em que se organizou um boi

cote comercial e chantagista contra 

tôdas as pessoas e empresas que cola

borassem com a candidatura da FRAP. 
Esta organização adestra, atualmente, 

guardas brancas que se preparam mi- 

litarmente para dar um golpe de Es

tado, no caso de um «possível» triun

fo eleitoral da FRAP. Deram-se à pu

blicidade os planos de defesa dos bair

ros altos da capital contra um possí

vel assalto por «turbas» provenientes 

dos bairros pobres.

Talvez a ação mais despudorada te

nha sido a de um destacado político 

conservador que declarou — dando 

uma lição de consciência de classe aos 

revisionistas — que no caso de um 

triunfo eleitoral da FRAP, o poder não 

lhe seria entregue, pois, tendo em 

suas mãos todos os órgãos de fôrça — 

Exército, Policia, o Serviço de Investi

gações (policia civil) — não era pos

sível que a classe dominante fôsse tio  

estúpida a ponto de entregar-lhe o po
der. Acentuou, ainda, que tôda a alta 

oficialidade do Exército simpatizava 

com os partidos da burguesia.

Poder-se-ia crer que tôdas estas me

didas, que revelam a firme determi
nação da burguesia de recorrer à vio

lência, houvessem bastado para fazer 
retornar à realidade as direções do 

Partido Comunista e do Partido So

cialista e houvessem bastado para con

vencê-los de que só por meio de uma 

audaciosa combinação do caminho 

eleitoral com o caminho insurrecional 
é possível conduzir ao triunfo os tra

balhadores. Mas o revisionismo pro

duz uma cegueira tão pronunciada, 

uma bebedeira tão absurda de ilusões 

pacificas e de conciliação de classe, 

que em nenhum momento êsses parti
dos encararam sèriamente a via insur

recional .

O povo do Chile, ante a agudlzação 

da luta de classes, ante o aparecimen

to de formas violentas de combate, 

aceleradas pela crise econômica e pe

la miséria popular, deverá forjar seus 

órgãos de resistência e de combate no 

calor mesmo das lutas futuras.

Os revisionistas, em troca, tfesarvo- 

rados que ficaram com os resultados 

das eleições de abril de 63, não po

dem ainda dar ao povo uma nova tá

tica de luta e é muito pouco provável 

que consigam dá-la no tempo que lhes 

sobra da campanha presidencial. Já co

meçam a preparar o espírito dos tra
balhadores para que esperem até 1970, 
data em que prometem alcançar o 

triunfo por via eleitoral. . .

ALG UM AS CONCLUSÕES

Do exposto, podem-se tirar algumas 

conclusões úteis a muitos países la

tino-americanos em que também pre

valece a atitude revisionista:

O caminho pacífico e eleitoral não 
consegue —  n t m  i m i i n t  n «  m a is  fo-
voràvel* condições democrátlco-burgue

tas — proporcionar a maioria absolu

ta dos votos.

A burguesia dispõe de uma grande 

capacidade de manobra dentro dos têr- 

mos de SUA Constituição, de SUA Lei 

Eleitoral e de SUA maioria parlamen

tar, que lhe permite enfrentar com 

êxito qualquer avanço popular no cam

po eleitoral.

Se a divisão da burguesia e a crise 

econômica possibilitam uma maioria 

relativa dos trabalhadores, a burgue

sia NAO respeita o triunfo, recorrendo 

à fôrça e impedindo a posse do can
didato popular. O Exército, a Policia 

e o resto do aparelho repressivo do 

Estado se põem a serviço de SUA 

classe e mantêm o poder em suas mãos. 

As quarteladas no Peru, na Argentina 

e na Guatemala, contra movimentos 

eleitorais que não eram nem marxis
tas nem anti-imperialistas, demons

tram fartamente êste ensinamento his

tórico .

Só a organização de Partidos e Mo
vimentos revolucionários, capazes de 

dirigir a luta popular combinando au

daciosamente a via legal com a insur

recional, podem levar ao triunfo a 
classe trabalhadora.

Lembremos o discurso de Lênin, a

6 de fevereiro de 1920, aos chefes da 

Tcheka:

«Afirmamos, com mais ênfase depois 

da Revolução de Outubro do que an

tes dela, que o nascimento do nôvo 

regime é impossível sem a violência 

revolucionária e que tôdas as queixas 

e recriminações dos intelectuais pe- 
queno-burgueses sem partido não são 

mas oue a voz da reação. A História, 

cujo motor é uma luta de classes fer

renha, demonstrou que, quando os 
grandes latifundiários e os capitalis

tas tomam consciência de que se tra

ta do último e decisivo combate, não 
recuam mais diante de nada.

«A História demonstrou que, sem a 

violência revolucionária exercida con

tra os inimigos diretos dos operários 

e dos camponeses, é impossível que

brar a resistência d'os exploradores. E, 

por outro lado, a violência revolucio

nária não pode deixar de manifestar- 

se igualmente contra os elementos ins

táveis, versáteis, da própria massa dos 

trabalhadores».

AS LUTAS DE CLAS SI  K AS FÔRÇAS ARMADAS -  III

Sargento Márcio Peres

As lutas de classe, em nosso país, revestem-se, ainda, em 

muitos setores, de aspecto imediatista, sem um sentido obje

tivo ou uma perspectiva clara. Este fato decorre da falta de 

consciência de certas lideranças populares. Toma-se impe

riosa uma ampla campanha de esclarecimento entre todos os 

elementos interessados nessas lutas, quanto a  seu real signi

ficado e implicações.

A sociedade de classes no Brasil está dividida, fundamen

talmente, em dois campos. De um lado, as clasBes explorado

ras, constituídas pela burguesia e pelos latifundiários; de outro, 

as classes exploradas, que englobam o proletariado urbano e 

rural, os camponeses e a pequena burguesia ou classe média. 

Dêste modo, as classes dominantes, cuja fôrça mais expressiva 

é representada pela burguesia industrial, comercial e finan

ceira, submete tôda a  sociedade a seus caprichos e ambições.

Observemos que as classes sociais não são matemática- 

mente divididas, como se poderia pensar. Há entre elas uma 

camada social, composta de elementos que não pertencem a 

nenhuma, e que apenas aspiram a  vencer na vida, progredir, 

isto é, pertencer àquela classe que está no poder. Essa ca

mada social é o estôfo de amaciamento, de conciliação, nas 

lutas de classe, servindo de massa de manobra das classes 

dominantes.

Deve-se estudar com seriedade a  composição e o papel de 

cada uma dessas classes na luta pelo poder, para que se com

preenda a  natureza da luta e a tática adequada às várias

fases do processo, evitando-se a repetição dos erros históricos, 

que tantos prejuízos causam.

As classes dominantes não formam um todo homogêneo, 

mas se dividem em dois campos distintos, cujos interêsses ime

diatos são contraditórios De um lado, encontramos a burgue

sia, empenhada em reformas sociais sem profundidade, que 

risam tão sòmente a  lhe assegurar a  liderança política e eco

nômica. De outro, a classe latifundiária, decidida, a todo custo, 

a manter a atual estrutura.

O Estado brasileiro está, pois, nas mãos de duas classes 

Tanto uma quanto outra não tem condições de solucionar os 

problemas fundamentais do país, lutando entre si apenas por 

uma maior participação no poder. A política tradicional do 

Brasil resume-se, portanto, na luta entre êsses dois campos 

hostis, mas aliados, sem abrir perspectivas para as outras clas

ses, esmagadas e sufocadas pela atual estrutura.

A classe operária, por sua vez, luta também pela con

quista do poder, mas com uma grande diferença: seu objetivo 

final, após a conquista do poder, .será a  organização de uma 

nova sociedade, na qual as riquezas do país pertençam a tôda 

a  sociedade e não a  uma só classe —  o que constitui de fato, 

um objetivo justo e humano

Os objetivos da classe operária coincidem, pois, com os 

anseios dos trabalhadores em geral e, sendo contrários aos 

interêsses da burguesia,. desencadeiam, por parte desta, uma

luta sem tréguas contra os operários, luta pela qual a  bur

guesia chega à  violência para conservar sua supremacia de 

classe Mas com quem conta ela para aplicar a violência? A 

resposta é simples: com as Fôrças Armadas e Auxiliares. Mas 

quais os elementos que praticarão diretamente essas violên

cias? A resposta é mais simples ainda: as camadas inferiores, 

como os sargentos, cabos, soldados, marinheiros e fuzileiros 

navais.

Chegamos à  conclusão de que os sargentos, cabos, sol

dados, marinheiros e fuzileiros navais nada mais são do que 

elementos de defesa da burguesia, sem o saberem Sendo êles 

de origem ligada à  classe operária e camponesa surge uma 

contradição Para que possam ter, porém, maior clareza do 

papel que representam, não se pode esperar que as camadas 

inferiores das Fôrças Armadas despertem sòzinhas para esta 

realidade

Torna-se necessáric que os operários e os camponeses que

brem tôdas as barreiras que os separam dessas camadas e s<? 

lancem a uma campanha de esclarecimento dêsses militares

■ sôbre tal contradição. Só assim estarão em condições de, no 

momento tàticamente exato, desfechar seu golpe final na bur

guesia e nos latifundiários, sem sofrer um massacre, incons

ciente, por parte de seus irmãos fardados. Hoje, já  existe, en

tre os militares, uma liderança consciente, que pode ajude: 

em muito nesta tarefa.
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Operários navais fluminenses 
pela ação de seus órgãos de base 
rechaçai manobra divisionista

NITERÓI — A recente greve dos operários navais, pela obtenção do 13* 
salário para os servidores das emprêsas estatais, revela um fato que merece 
ser analisado pelas direções e ativistas sindicais que, envolvidos em prática 
conciliatória, vão-se afastando cada vez mais, de uma política independente 
de classe.

A AMEAÇA DOS PELEGOS

A luta travada nos estaleiros estatais pelo 13* salário, principalmente no 
Lóide e na Costeira, foi, devido às sucessivas conciliações da diretoria do Sin
dicato, sendo explorada, pouco a pouco, por meia dúzia de pelegos, do tipo 
luarez e Sebastião Pipoca, ligados ao desmoralizado Crockat de Sá. O objetivo 
dêsses pelegos era, valendo-se de uma justa luta reivindicatória, infiltrar a 
ideologia do sindicalismo amarelo e divisionista em um dos destacamentos 
mais avançados do proletariado brasileiro — os operários navais.

A diretoria do Sindicato, Iludida pela política reformista do atual Governo, 
deixou-se embair por propostas dilatórias, que lhe apresentaram ministros e 
diretores de autarquias, determinando, por parte da entidade, uma ação para 
freiar a luta reivindicatória, para impedir a greve — satisfazendo assim a 
vontade dos governantes em prejuízo dos legítimos interêsses da massa. O 
descontentamento dos trabalhadores foi, porém, compreendido pelos delegados 
e subdelegados das Ilhas do Viana e do Mocanguê, os quais, em conseqüên
cia, passaram por cima da direção revisionista do seu sindicato e, resoluta
mente, lideraram a deflagração da greve, tirando a iniciativa das mãos da 
pelegada de luarez, Pipoca e companhia

PAPEL DOS CONSELHOS

Êste fato contém uma importante lição: a de que uma política conciliatória 
pode ser explorada pelos setores mais retrógrados e odiados do sindicalismo. 
Mas mostra, também, com grande clareza, que uma posição de independência, 
como a que tomaram os delegados e subdelegados dos Conselhos das Ilhas 
do Mocanguê e Viana, torna inviolável a unidade da classe

A resistência dos operários do Lóide e da Costeira, tanto contra a política 
conciliatória da diretoria do Sindicato, quanto contra as manobras dos des
moralizados pelegos do Sr. Crodkat de Sá, ex-assessor sindical do Sr. João 
Goulart, só foi possível em virtude do funcionamento permanente de seus or
ganismos de base, ou seja, dos Conselhos de delegados de seção. Êstes for
jaram autênticos líderes, ligados diretamente à massa, em seus locais de tra
balho, e, portanto, não sujeitos ao envolvimento que sofrem os dirigentes sin
dicais, no ambiente refrigerado dos gabinetes ministeriais.

Trabalhador

POLÍTICA 
OPERARIA

ê 6 seu jornal
Colaborar com “POLÍTICA OPERARIA” é garantir 

a existência de um órgão independente,

voltado para as necessidades e aspirações da classe operária. 

Participe de nossa CAMPANHA DE ASSINATURAS 

e receberá, por cada 4 assinaturas obtidas, uma 

assinatura gratuita para V. ou para uma pessoa que V. indicar, 

Uma assinatura« anual de “POLÍTICA OPERARIA” 

custa Cr$ 2 000,00 (dois m il cruzeiros).

N .B  .: As importâncias arrecadadas, juntamente

cem o nome dos assinantes, podem ser entregues à redação,

às sucursais ou aos correspondentes locais.

ou remetidas diretamente à redação.

Trabalho escravo na Fábrica Coqueiros em São Gonçalo

NITERÓI — Quem visita o 
ambulatório do IAPI, em Ni
terói, verifica que grande 
número de acidentados o.u 
portadores de doenças infec- 
to-contagiosas, como a tuber
culose, são operários, em sua 
maioria do sexo feminino, que 
trabalharam na Fábrica de 
sardinhas Coqueiros, localiza
da no Distrito de Pôrto Velho, 
em São Gonçalo. A grande in
cidência de acidentes e de 
doenças do aparelho respira
tório, que atinge os trabalha
dores da Coqueiros, decorre 
tanto do baixo salário, como 
das condições extenuantes, de
sumanas e insalubres em que 
se processa o trabalho na re
ferida fábrica.

COMO SE TRABALHA 
NA COQUEIROS

A despeita dos milhões que 
são gastos em farta publicida
de, nos jornais, no rádio e até 
no cinema, visando a embele
zar e enaltecer o caráter pro
gressista das relações de tra
balho na Coqueiros, a realida
de dos fatos é muito diferen

te. O salário, na fábrica, não 
ultrapassa o mínimo local, 
malgrado as condições de ex
trema insalubridade, decor
rente do gêlo e do insuportá- 
tável mau cheiro que as vis 
ceras do peixe exalam, e que 
é sentido num raio de mais 
de um quilômetro. Além da 
elevada insalubridade, que 
afeta o aparelho respiratório 
e intoxica os operários (cêrca 
de 350 homens e mulheres), 
deve-se acentuar a periculosi- 
dade do trabalho, que provo
ca freqüentes quedas, deter
minando fraturas nas coste
las dos trabalhadores, pois os 
mesmos não recebem mate
rial de proteção como obrigá 
a lei.

Como se não bastasse o sa
lário de fome, a escamotea
ção da taxa de insalubridade 
e a falta de material de pro
teção, os patrões da Coquei
ros quebram a lei de oito ho
ras, obrigando seus operários 
a marcar o ponto de entrada 
as 5,45 da manhã, para sair 
as 17 horas, com apenas uma 
hora de almôço e 15 minutos

para café — o que significa 
uma jornada de nove horas, 
conto ponderável e ilegal no 
sem a menor remuneração 
adicional. Quando chegam os 
carregamentos de peixe, todo 
o pessoal empregado na con
serva e salga é obrigado a fa
zer serão, sob pena de dis
pensa da empresa, durante 
uma semana ou mais, até às 
22, às 24 ou mesmo a uma ho
ra da manhã, recebendo, em 
troca, um adicional de ape
nas 20% para todo o tempo 
extraordinário. Isto significa 
mais uma forma de burlar a 
lei trabalhista, que estabele
ce, após duas horas de serão, 
um acréscimo progressiva
mente maior.

No entanto, se um operário, 
extenuado pelo regime de es
cravidão da fábrica, chega 
com um atraso de cinco mi
nutos, o seu cartão é retirado 
do ponto e suspenso por oito 
dias. Em contra-partida quan
do não existem carregamen
tos de peixe, grande parte dos 
operários é dispensada e dei
xa de receber o dia e o re
pouso remunerado, o que sig

nifica, mensalmente, um des- 
salário dêstes trabalhadores.

MOBILIZAÇÃO PARA 
A LUTA

Para se libertar da atual si
tuação, só resta aos emprega
dos da Coqueiros procurar 
organizar-se em seu sindica
to, bem como criar um conse
lho de delegados de seção, a 
exemplo dos operários navais, 
que possuem nestes organis
mos de base uma poderosa 
alavanca para suas reivindi
cações.

A constituição do conselho 
de delegados de seção será 
uma tarefa difícil, que os ope
rários da Coqueiros devem 
iniciar com cautela, a fim de 
se proteger da perseguição 
patronal, procurando, n o s  
seus primeiro passos, a ajuda 
fraternal dos trabalhadores 
mais experimentados, como os 
ferroviários, os vidreiros, os 
metalúrgicos e os operários 
navais, com os quais poderão 
aprender a enfrentar a explo
ração desenfreada a que os 
submetem seus patrões.

TRABALHADORES 
LUTAM POR 

NÔVO MÍNIMO 
SABENDO QUE 
NÃO PODERÃO 

PARAR Aí
RIO -  Diante das manobras 

protelatórias do Govêrno em re
lação à elevação do salário míni
mo, as várias categorias sindicais 
estão-se arregimentando para fa
zer valer sua reivindicação. Diver
sos sindicatos, como Metalúrgicos 
e Têxteis, já iniciaram suas ativi
dades, no sentido de forçar uma 
solução imediata para o problema 
realizando comícios nas portas 
das grandes fábricas. Paralela
mente, os sindicatos cariocas es
tão-se enquadrando em uma am
pla campanha inter-sindical, cujo 
objetivo é mobilizar as massas 
trabalhadoras para a conquista 
do nôvo mínimo.

Os especuladores em gêneros 
alimentícios e demais artigos de 
primeira necessidade, servindo- 
se do pretexto fornecido pelo pa
gamento do 13.° salário, provoca
ram violenta alta de preços, no 
início do ano, a qual se acres
centou à alta do custo da vida 
verificada no ano passado, que 
ultrapassou a casa dos 80% . Isto 
torna inadiável o aumento do mí
nimo, dando caráter criminoso à 
atitude do Govêrno, que insiste 
em retardar sua decretação.

Por esta razão, a luta pelo au
mento do salário mínimo adqui
re, neste momento, aspecto prio
ritário, embora se constitua em 
mero paliativo. Sabem, com efei
to, os trabalhadores que será ne
cessário adotar uma série de me
didas, que componham uma políti
ca salarial capaz de satisfazer a 
seus interêsses, tais como a esca
la móvel de salários, o salário 
profissional e outras.

Ao lado disso, impõe-se a pres
são dos trabalhadores! sôbre o 
Govêrno, no sentido de forçar 
um combate efetivo à alta do 
custo da vida. A fiscalização ri
gorosa dos preços, com processo 
penal para os infratores; o con
fisco dos estoques sonegados à 
população; as facilidades para o 
escoamento da produção rural; o 
estabelecimento do oontrôlie sò- 
bre os lucros das emprêsas — 
tais são algumas dàs medidas ca
pazes de conter a gana dos 'espe
culadores, e que não podarão 
ser executadas se os trabalhado
res não se organizarem para ar
rancá-las do Govêrno.



DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA
Em Brasília, a mais nova capital do mundo, 

ivalizou-se, nos dias 24 a 28 de janeiro de 1964, o 
Congresso de Unidade Sindical da América Latina.

Participaram do Congresso delegações sindi
cais de 18 países da América Latina, representan
do cêrca de 25 milhões de trabalhadores da cida
de e do campo e organizações de indígenas, cons
tituindo, assim, o maior e mais amplo congresso de 
trabalhadores realizado na América do Sul.

“O Congresso de Unidade Sindical da Amé
rica Latina foi uma demonstração efetiva de uni
dade e tôdas as suas resoluções foram aprovadas 
por unanimidade: programa e plataforma de luta 
dos trabalhadores e do povo latino-americano e 
constituição do Congresso Sindical Permanente 
da América Latina. Essas resoluções históricas es
tão, agora, em mãos seguras de milhões de traba
lhadores da cidade e do campo, manuais ou inte
lectuais, das organizações sindicais de tôdas as 
tendências, que com sua ação unida e permanen
te, continuarão, com mais amplitude e firmeza, a 
luta em prol de suas reivindicações e na defesa 
e conquista de,seus direitos.

“O Congresso de Unidade Sindical da Améri
ca Latina, realizou-se em plena e crescente lutà 
dos trabalhadores e dos povos da América Latina, 
contra as fôrças imperialistas norte-americanas, 
que se obstinam em manter seu domínio em nos
sos países, sugando o suor e o sangue das massas 
laboriosas latino-americanas; em meio dos comba
tes cada vez mais amplos das massas camponesas 
pela posse da terra, por uma autêntica e verda
deira reforma agrária; no momento em que, em 
'odos os países, se organizam amplas e combati
vas frentes únicas anti-imperialistas e anti-feudais 
que lutam contra a atual estrutura econômica, po
lítica e social da América Latina, que não corres
ponde ao avanço, ao progresso, às aspirações e à 
luta que se desenvolvem ao longo do continente 
latino-americano.

“O Congresso de Unidade Sindical da Améri
ca Latina saudou a vitoriosa revolução socialista

de Cuba, que vai liquidando para sempre a explo
ração do homem pelo homem, exemplo e incenti
vo para as lutas emancipadoras dos nossos povos. 
Ao lado dos cubanos, a batalha dos panamenhos 
contra o imperialismo americano invasor do seu 
território, e, em cada um de nossos países, au
mentam os combates de classe, pelas reivindica
ções e direitos dos trabalhadores e das massas ru
rais e as batalhas pela emancipação econômica e 
política de nossas pátrias.

“Trabalhadores da América Latina:
f

“Fazemoa, daqui, de Brasília, coração da na
ção brasileira, um ardente apêlo à luta, à unida
de, à organização e à solidariedade internacional. 
Nossos objstivos são comuns, nossa causa idêntica.

,rQueremos e haveremos de forjar a unidade 
sindical da América Latina para constituir, em de
finitivo, a Confederação Geral dos Trabalhadores 
da América Latina. Para essa tarefa histórica con
clamamos a que, em cada um dos nossos países, 
se reforcem as organizações centrais existentes e 
se unam os vários sindicatos de trabalhadores 
em fortes e poderosas federações e confederações, 
para que representem uma só vontade e um só 
comando. Assim, ampliaremos e criaremos bases 
sólidas e indestrutíveis da futura organização sin
dical única da América Latina.

“Fazemos um veemente apêlo para que tôdas 
as organizações sindicais realizem uma intensa 
atividade para aumentar os efetivos sindicais e or
ganizem e reforcem os comitês sindicais nas fábri
cas, escritórios, fazendas, portos, navios e nos ser
viços públicos.

“Trabalhadores e trabalhadoras; camponeses, 
servidores do Estado:

“A realização e a concretização do' programa 
de luta e de organização está em nossas mãos. Pa
ra torná-lo efetivo, temos que lutar em defesa e

manutenção das liberdades democráticas e sindi
cais, contra as ditaduras sanguinárias que ainda 
infelicitam o solo da América Latina, pela liber
dade de todos os presos políticos, que sofrem nos 
cárceres de nossos países, pela anulação de todos 
os processos políticos, pela mais ampla liberdade 
política e sindical.

“A América Latina e o mundo necessitam de 
paz, clamam pela destruição das armas mortíferas 
e que todo êsse imenso gasto seja empregado em 
prol da saúde e da instrução de milhões e milhões 
de sêres que estiolam no nosso território.

“ Agora, a lutar, a unir, a organizar, a inten
sificar a nossa fraternidade de trabalhadores e 
povos latino-americanos e do mundo, para a con
quista da liberdade, da democracia, do bem-estar 
de tôdas as massas trabalhadoras.

“Esta é a conclamação do Congresso de Uni
dade Sindical da América Latina, demonstração 
vitoriosa de que em nossos territórios há uma só 
vontade de emancipar nossos povos da explora
ção, da miséria, do atraso que nos impõem os im
perialistas e o latifúndio.

“Viva a unidade dos trabalhadores da Amé
rica Latina!

Brasília, 24 a 28 de janeiro de 1964” .

POLÍTICA 
OPERARIA

0 que é a 
«Democracia» na Venezuela

1 ) Cárteres repletos de presos politicos
* Patifes m Mcm  ia  apesfcfe iapaHfes fe concorrerem fe su cias
* Fraafe efctwal: ceacfevMarta fes p fctab e mUtares m u  "riagar” as

2 )  Lares vasculhados tôdas as noites pela policia

* lê fet aa estafes a mhersUaáes fachadas U  MfSES pato govtrao
* Cassara tatal fe can tija— acU. rias UUDS, JORNAIS E TELEVISÕES.

3 ) MAIS DE MEIO MJLHÀO DE DESEMPREGADOS PARA UMA 
POPULAÇÃO de sete milhões

* Caracas - Capitai - tem uma população de um milhão de habitan
tes, dos quais 350 mH sáo favelados

* Apenas S’/. dos camponesas possuam terra. Os demais traba
lham em condtçOes miseráveis nos extensos latitúndios do Pais.

4 )  Segundo maior Pds produtor de petróleo do mundo :
No momento «m que jorra, todo o^ctróUo já pertene« * «cte companhia» es
trangeira« : Staaáari01.ta íja c e w  YacowaOH,SkctairOH,TeusPotnfcwa, 
RMaofe Explora«« e M fe s Oi
* la  tatal fe nvestknaotas ias Estafes M fes na Imértca latina, 547. - 5 
MMes fe feferas - coufaeraa à Venerada, que tem sua ecanomia tatal- 
■eata feafeafe par nau potência tstraaieira

* Para «araatir saas investiaieates as Estafes Untos mantem na Pais uma 
MSSáO MUTIR, «aa supervisiaw a epassào fe pvêna Betaacourt.

VENEZUELA: «Democracia» que oprime 
Pais rico - POVO MISERÁVEL

0 que é a 
R e v o lu ç ã o  V e n e z u e la n a
1) Resposta dos patriotas venezuelanos 

à ditadura de Betancourt
* 0 POVO das cidades protestando contra:

-1 alta fe casta fe vWa
- Aoprtssáo paHefei
• I  «ssaiacáa fe maaileslaçies molares
• I  cansara fe carres#wfe*da, fes rMas, jamais e televisfes
- ■ prisáa legal fe fcpiitafes a seaaferes,liferes apartrtesa estafentis

* MILITARES conscientes abandonando as fileiras de um exiretto 
mercenário e se integrando ao EXERCITO POPULAR: FALN

* CAMPONESES, ao lado de GUERRILHEIROS, em luta armada 
contra um exército educado para torturar e assassinar itraKio

2 )  A F. L. N. ■ FRENTE DE LBERTRÇâO NACIONAL • è a organfeaçào que 
congrega todos èsses patriotas
* RS FALN . FORÇAS ARMAOAS 0E LIBERTAÇÃO NACIONAL - sfe aa 

exército fe tnmeas e mulheres eapenhafes na libertacào fe Pátria. 
E’ a seta militar da Freate fe Libertação Nacional.

3 )  A revolução pretende liquidar com o poder dos monopõHos es
trangeiros e conquistar um regime de verdadeira democracia 
nacional
* I  revolução »enezoelana é a vangaarfe ias pom  latino americanos
* Contra ela surge a ameaça fe taterveacfe armaia ias Estafes Uaiios.

Fôrças populares - Operários, Estudantes, 
Camponeses - ALERTA contra essa ameaça
Petendamos o direito de rebeUao dos povos contra os tiranos

C

Os estudantes de Belo Hori

zonte, através do Diretório Cen

tral da Universidade de Minas 

Gerais, afixaram por tôda a ci

dade os dois cartazes, de que 

damos ao lado a reprodução. 

Levam, assim, avante a campa

nha de solidariedade ao movi

mento de libertação nacional 

do p o v o  venezuelano, que 

constitui, hoje, o pôsto mais 

avançado da luta revolucioná

ria na América Latina.
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SALVADOR —  Cinco 
^oficiais da Polícia Militar, 
à paisana, invadiram, na 
manhã do último dia 5, o 
apartamento n’ 201 da 
rua Cipriano Barata nf 71, 
prenderam os estudantes 
e bancários Evandro Go
mes de Brito e Cleoma- 
thson Tôrres de Carva
lho. No interior do apar
tamento, os policiais pro
moveram verdadeiro sa
que, apreendendo exem
plares do número 10 de 
i POLÍTICA O P E R A -  
RIA, além de livros, dicio
nários, material de cultu
ra popular, e até a corres- 
pondência entre Cleoma- 
thson. T. de Carvalho e 
sua noiva.

Na Chefatura de Polí
cia, os jovens, sob a pres
são, de ameaças e maus 
tratos foram submetidos 
a u/n interrogatório de 11 
horas, sôbre a liderança 
das esquerdas da Bahia, 
sôbre a presença de co
munistas nos sindicatos 
dos Bancários e dos Tra
balhadores da Petrobrás, 
sôbre as ligas campone
sas, procurando a polícia 
arrancar-lhes, além disso, 
uma confissão política e 
ideológica, que desse mar
gem a um processo legal.

O ato repercutiu em to
do o Estado, suscitando 
uma nota de protesto da 
União dos \Estudantes da 
Bahia, que acusou a polí
cia de haver cometido de
lito contra "a liberdade 
individual, a inviolabili
dade do lar e o sigilo da 
correspondência". T a m 
bém o deputado Sebastião 
Nery protestou, na As
sembléia, contra os des
mandos policiais, afir
marão que a polícia e o 
Ponto IV, através do 
DOPS, estão agindo como 
se estivéssemos em esta
do de sítio.

P O L Í T I C A  OPE
RARIA denuncia de pú
blico estas arbitrarieda
des, que visam a que
brantar o espírito de luta 
tentam manter, pelo ter
ror, iima sitimção de mi- 
das fôrças populares p. 
séria e exploração das 
massas.

Peru:
revolução
inevitável
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LUTA

DE CLASSES  

E FORÇAS  

A R M A D A S

O incêndio que lavra no campo, e que 
se agravou, nos últimos dias, com os acon
tecimentos de Governador Valadares, C i
dade dos Meninos, Goiânia, é um sinal de 
que passou o tempo das contemporizações. 
O camponês explorado e humi'hado durante

séculos descobre, subitamente, a fôrça da 
organização, sacode a nesignação e pega 
em armas para liquidar a opressão latifun
diária que sôbre êle pesa. Leia, neste núme
ro, ampla cobertcra sôbre êsses aconteci
mentos, às páginas 2, 7 e central.

Liberdade para Guantánamo e Panamá



Os Estados Unidos vêm de cortar as comuni
cações entre a base naval de Guantánamo e a ilha 
de Cuba, em cujo território esta se encontra, além 
de iniciar a dispensa em massa do pessoal cubano 
que ali trabalha e submete os que ainda permane
cem à  inspeção corporal (como mostra a foto). 
Afirma, assim, o imperialismo norte-americano 
sua odiosa prepotência, perpetuando o roubo ter
ritorial que praticou contra os cubanos, quando ês- 
tes se encontravam ainda sob o guante de sua do

minação. Também no Panamá, os ianques negam- 
se a atender às reivindicações populares, que exi
gem a denúncia do tratado pelo qual os Estados 
Unidos se apropriaram da Zona do Canal, assim 
como a retirada das tropas norte-americanas. A 
atitude de pilhagem e violação à soberania dos po
vos, que caracteriza a política imperialista dos Es
tados Unidos, vem suscitando manifestações de pro
testo em tôda a América Latina, como mostra a 
foto recebida de Montevidéu.

"Movimento estudantil e popular 

tem que voltar para as ruas"

Prefeito 

de Goiânia 

contra

o povo
Os operários do Prefeitura de Goiâ- 

nio estão mobilizados corv.ra o Pre
feito da Capital, sr. Hélio Seixo, que 
se recusa a pagar seus salários, iá 
atrasados em cinco meses.

Os trabolhadores da Preftitura, que 
ganham  em sua totalidade o salário 
mínimo, não vêm conseguindo receber 
seus vencimentos, tendo enfim apela
do para o último recurso, a greve, sob 
pena de receberem ou verem seus fi
lhos morrerem de fome.

Para tornar pior ainda sua admi* 
nia, o sr. Hélio Seixo mantém a cj- 
nistração frente à Prefeitdra de Goiâ- 
dade praticamente sem coleta de lixo, 
com ruas esburacadas e ameaças per
manentes de despejo contra os mora
dores de terras devolutas, que são a 
maioria da população trabalhadora da 
cap ita l. E os fiscais de obras que não 
atendem as decisões arbitrárias da 
Prefeitura, de derrubada e queima da
quelas moradias, são perseguidos.

A M OBILIZAÇÃO DOS TRABA
LHADORES

Além  de manter os operários em 
regime de fome, o senhor Prefeito 
lançouse, por instigação de bajulado
res, a uma campanha de perseguições 
contra o funcionário municipal João 
Alm y, presidente da União de Defesa 
Coletiva de Goiânia.

Todos êstes acontecimtntos é que 
levaram a União de Defesa Coletiva o 
aliar-se à Associação dos Servidores 
Municipais, liderada pelo jornalista 
João Dovino, na luta contra a desídia 
das autoridades municipais.

Os presidentes destas duas entida
des mostraram-se à altura dos senti
mentos e das necessidades otuais da 
classe operária, razão por que cs ope
rários da Prefeitura já conseguiram sua 
primeira vitória —  amedrontar o pre
feito reacionário, que teve de pagar 
dois meses de saláro, numa tentativa 
de contemporizar.

M a s  a luta não vai parar. O s ope
rários reivindicom :

1 . Pagamento integral de seus 
atrasados.

2 . Pagamento do 139 mês de sa
lário .

3 . Cessação dos perseguições con
tra João A lm y ou qualquer funcioná
rio que aderir à  lu ta .

4 . Legalização dos terrenos de 
moradia de operários.

A s  duas entidades, iniciadoras do 
movimento, estão certas de sua vitó
ria, pois já contam com a adesão e 
o apoio integral da União Nacional dos. 
Servic^res PkblicoS, da União Goiano 
dos Estudantes Secundários, do Dire
tório Central dos Estudantes da UFG, 
da UEE e de inúmeras associações de 
c lasse.

Falando a nossa reportagem  o dirigente  
estudantil Valton  M iranda Leitão, presi
dente do D C E  da Universidade do C e a r í,  
afirmou que «o movimento universitério e 
o movimento de massas, em geral, acham - 
se numa depressão com o a muito não se 
conhecia».

RAZOES DA CRISE

“ O  s motivos são diversos e todos le
varam i gradual perda de substância do

POLÍTICA o perar ia
Praça da Sé, 158 — salas 507/9 
São Paulo — SP

Dlretor-Responsável: Rui Mauro 
M arini

SUCURSAIS:

Rio, GB — At. Alm irante Barro- 
ao, 6 — sala 1101

B. Horfconte, MG — Ed. Lavalle, 
sala 1 012 — R . Curitiba

Braaüla, DF — Edifício Ceará, 
408

m ovim ento popu lar. N o  terreno estudan
til, acreditam os que palavras de  ordem  
que não representam  a situação concre 

ta d o  pa ís  e das re iv ind icações p opu la 
res e, paralelam ente, d ireções desvincula

das da s bases, podem  ser apon tadas co 
mo razões desta situação». Por outro la
do, criticou a inda Valton, os critérios elei
tora is ad otados nas en tidades estudantis.

UMA FORMA DE TRABALHO

Diante d o  q uad ro  que nos era delinea
do, ped ido s uma solução. A  resposta veio 
sem hesitações: «o cam inho certo é o ca 
m inho certo é o cam inho da agitação. D e 
vem os retom ar as boas origens do  m o
v im ento popu lar —  análise d o  problem a, 
enquadram ento na luta geral e destem or 
na ap licação  da linha que se faz necessária. 
É neste ponto que tem os fa lhado: falta de 
ag itação»

AGITAÇÃO E ESTUDANTES

«Q u e rem os esclarecer que não p ed i
mos a g itação  pela ag itação. N o  setor es
tudantil, devem os tom ar uma posição  c la 
ra sôbre os prob lem as que nos rodeiam, 
prob lem as espec íficos do  estudantado. D e 

pois, vem  a necessidade de da r conse
qüênc ia  e p ro fund idade  a estes problem as: 

trata-se de  v incu lá-los com  os prob lem as

gerais, em especial, com  os problem as da  
classe operária. Finalm ente, falta apenas 
a coragem  de denunciar, falta apenas a 

co ragem  de levar a luta para as ruas».

JANGO, REFORMAS & FMP

Term inando a entrevista, ped im os ao 

líder cearense para op inar sôbre  o atua! 
gove rno  e sôbre a po lítica  nacional: «não 
deve haver nenhuma acom od ação  frente 
ao Sr. Jo ão  G o u la rt. N a d a  nos leva. a 
poder confiar nêle. Frente ao gove rno  

não devem os nos a co m o d ar e sim, tom ar 
uma atitude crítica  mas sem com odism os. 
A  Frente de M o b iliza ção  Popular poderia  

ser um bom o rgan ism o  para este fim, se 
realmente funcionasse. Vejam , no Ceará, 
a F M P  tem-se resum ido a organ izar pales
tras ep isód icas: convenham os, isto não le
va a nada. Som ando  a falta de func iona 
m ento de organ izações com o esta ao atual 
C ongre sso , pode-se conc lu ir que as pers- 

pectativas das tão  fa ladas “ reform as de 

base»  são nulas. O  prob lem a é o  m esmo 

na análise do  «m inistério  nacionalista»: 

não haveria avanço  nenhum  neste m inis

tério na m edida em que  a estrutura g e 

ral perm anecesse, com o está, controlada 

peias forças reac ionárias. Em tocTos os 

ângulos o prob lem a é um só —  sem luta 

efetiva, sem a g ita ção  popular, não exis

tem perspectivas.

Um grupo de componentes da Associa- 
çâo Feminina da Vnido de Defesa Co

letiva da Goidnia, auando se reunia em 

um doa bairros da capital, na m obili

zação por campanhas de cunho operário 

e popular
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Revolução 
Inevitável

Rômulo Sanchez, do MOVIMENTO DE EQUIERDA REVOLUCIONARIA

O govêrno demagógico de Belaunde Terry está 
em decomposição. O que se acreditou apoiar-se na 
vontade majoritária do povo teve a sua impotên
cia convertida em ira contra operários, campone
ses, estudantes. Os cárceres continuam povoando- 
se, os campos semeando-se de cadáveres e à demo
cracia representativa se apresenta o fantasma da 
revolução inevitável, agigantando-se cada dia, cada 
hora que passa.

A aliança Ação Popular — Democracia Cristã 
(AP — DC) que governa o Perú, encontra-se impo
tente para solucionar os graves problemas de um 
povo explorado e faminto, que se levanta com seus 
séculos de paciência para reclamar seus direitos e 
fazer justiça.

O Apra-Odriismo, aliança híbrida de antigos e 
irreconciliáveis inimigos, que hoje marcham num 
casamento político inconcebível até para os mais 
fanáticos aprlstas, é a fôrça de oposição ao govêr
no. Dominam o Parlamento e têm a marcha do 
país nas suas mãos, vetam leis e legislam de acôrdo 
com os interêsses dos seus amos imperialistas.

Os operários multiplicam as suas greves em todo 
o país. Os camponeses, aos milhares, reconquistam 
as terras, que fazendeiros e latifundiários lhes 
usurparam. E regam com seu sangue de patriotas 
as áridas terras andinas. Os estudantes elevam 
suas vozes de protestos contra as truculências e os 
abusos da polícia e dos “serviços especiais” .

Todo o povo vai despertando na consciência 
de algo inevitável: a revolução peruana.

O ano de 1964 se iniciou com a detenção de co
nhecidos dirigentes do “Movimento de Izquierda 
Revolucionária” (MIR) . Na cidade de Trujíllo, foi 
detida a companheira Lelia Candiotti de Alvarado, 
que ficou incomunicável, apesar do seu estado de 
avançada gravidez. Simultâneamente foram deti
dos outros companheiros do MIR, acusados todos 
de conspirar contra o govêrno e preparar atos ter
roristas. Os apristas trataram de aproveitar-se, cla
mando que era um "complot” para assassinar “Lu- 
cy”, conhecida também como Victor Raul Haya 
de la Torre.

Em Lima, o Govêrno lançou uma rêde geral sô- 
bre dirigentes do MIR. Foram prêsos e conduzidos

a Trujillo o secretário-geral do MIR, companheiro 
Luiz Felipe de la Puente Uçeda, que há poucos 
dias regressara ao país, depois de um ano de au
sência. Junto com êle cairam presos os companhei
ros Gonzálo Fernandez Gasco, que do pôsto de 
polícia logrou evadir-se de forma espetacular, e 
Hector Cordero, bem como as companheiras Maria 
e Mercedes Morales.

Não encontrando maiores provas em que funda
mentar a sua acusação para aumentar as violên
cias contra a esquerda revolucionária a polícia 
pôs em liberdade os companheiros presos em Lima.

Em Piura ao norte do país; trinta mil campone
ses recuperaram onze fazendas em poder dos ex
ploradores. A polícia realizou uma concentração 
de tropas poucas vêzes vista, armada até os dentes, 
com artilharia pesada e tanques, para enfrentar 
indefesos camponeses, que levavam como única 
arma suas ferramentas de trabalho. Foram presos 
50 dirigentes camponeses, pertencentes ao registro 
do M IR.

• - v

Como centenas de dirigentes revolucionários, á 
companheira Lelia C. de Alvarado, continua detida 
sem maiores explicações por parte da polícia.

Operários, camponeses e estudantes levantam to
dos os dias suas vozes de protesto e êsse protesto 
se converte em ações de violência e de morte.

O sul do país se debate numa cruenta luta entre 
camponeses e a polícia. O Parlamento convocou o 
ministro do Govêrno e polícia para que compareça 
com urgência ante o Legislativo e informe sôbre 
a "penetração e o perigo comunista no país” . Não 
podem esconder o temor e declaram que a consciên
cia do povo (trabalhadores manuais e intelectuais, 
se orienta para a insurreição.

A Cuzco se acusa de fomentar um movimento 
separatista e as mentiras da burguesia e do impe
rialismo enchem diàriamente os jornais, as emis
soras e os canais de televisão. Os exploradores mo
vem sua máquina de publicidade para despresti
giar o despertar de nosso povo. Mas, nada nos 
deterá. A hora da libertação se aproxima. Uma 
nova centelha incendiará os campos da América 
Latina.

Guiné conquista 

a independência 

pelas armas
No dia 4 de fevereiro, na ABI, o líder guerrilheiro Fidelis Cabral, 

membro do Partido Africano da Guiné e Cabo Verde, realizou uma 
palestra sôbre a luta dos negros na Guiné e Angola contra o colo
nialismo português.

O referido líder nasceu na Guiné Portuguêsa, e realizou os seus 
estudos de Direito em Coimbra e Lisboa. Perseguido pela polícia 
salazarista, fugiu para o Senegal, dal passando ao Brasil, onde con
cluiu o seu curso na Universidade de São Paulo. Atualmente, sua 
missão é trazer à  América Latina a voz dos povos africanos que 
ainda continuam a sofrer a opressão de Salazar.

As declarações que daremos à  continuação fazem parte da con
ferência de Fidelis Cabral.

GUINÉ — SITUAÇÃO POLÍTICA

O govêrno é constituído segundo a  LEI ORGANICA DE ULTRA
MAR. Ou seja, não é verdade que as colônias sejam províncias com 
os mesmos direitos que as províncias portuguesas européias, já que 
para elas existem leis especiais.

Segundo estas leis, todos os colonizados são «indígenas». Para 
ser considerados cidadãos portuguêses devem ter 18 anos, exercer 
alguma profissão, possuir bens materiais, estar quites com o serviço 
militar e LER E FALAR CORRETAMENTE O IDIOMA PORTUGUÊS. 
Por sinal que se êste último requisito fôsse também obrigatório em 
Portugal, 40% dos portuguêses deixariam de ser cidadãos

A discriminação racial é oficial. Não existe participação do povo 
nas instituições políticas. Existe apenas um partido legal: a União 
Nacional, que é salazarista.

OS TRABALHADORES E SUAS LUTAS
Só existe um sindicato legal, fundado em 1950, que age como 

um instrumento de dominação do govêrno. O presidente é nomeado 
pelo governador da colônia. O primeiro sindicato real foi fundado 
recentemente, com o nome de União dos Trabalhadores da Guiné, 
pelo PAIGC. As greves são proibidas pela constituição

Alegam os portuguêses que os trabalhadores não devem orga- 
nizcrr-se nem decidir os seus negócios, pois não têm capacidade para 
tal. Baseados nisto, negam também a independência, ajuntando que 
há 89% de analfabetos (!). Isto. depois de 500 anos de «civilização» 

portuguêsa. . .
O PARTIDO AFRICANO PELA INDEPENDÊNCIA 
DA GUINÉ E CABO VERDE

O PAIGC nasceu clandestinamente em 1956. No começo, a  prin
cipal barreira foi a idéia que o negro tinha de que era inferior aos 
brancos, idéia cultivada através dos anos pelos portuguêses. Assim, 
o PAIGC partiu para a conscientização, fazendo ver ao colono que 
êle é explorado, e orientar a  sua luta no sentido de distinguir o 
branco colonizador do branco nativo, para que a luta não seja uma 
luta racista, mas sim de libertação nacional. Pouco a  pouco, todo o 
povo colocou-se qo lado do PAIGC.

O PAIGC realiza alfabetização e politização através de orga
nizações recreativas clandestinas, bibliotecas, teatro populares, etc. 
Por outro lado, mantém contato com os estudantes africanos que 
gozam de bôlsas de estudo no estrangeiro, visando sua incorpomçao 
à  luta Esta parte, a polícia política portuguêsa (PIDE) tenta impe
dir, oferecendo ela mesma as bôlsas. Tenta, assim, dividir os estu" 
dantes, para derrotá-los.

A LUTA DO PAIGC

O PAIGC iniciou a sua luta com uma carta aberta a  Salazar, 
propondo uma solução pacífica para a independência das colônias. 
A isto, Salazar respondeu com um nôvo exército de 25.000 homens, 
e com reformas r.a Administração Coloniql. objetivando um maior 

contrôle sôbre as colônias.
A repressão tornou-se mais violenta. Em 3 de outubro de 1959, 

foram assassinados 90 trabalhadores do pórto, quando tentavam 
uma greve. A partir dêsse momento, ficou bem claro para os afri
canos que só havia um caminho para a  luta: o caminho das armas... 

A ATUAL SITUAÇÃ DA LUTA NA GUINÉ

Atualmente, há mais de 2.000 prisioneiros políticos, presos pela 
PIDE. A capital, Missal, está cercada por um muro eletrificado. Os 
portuguêses lançam panfletos sôbre o território ameaçando bom
bardear as aldeias que consideram rebeldes, e as que derem apoio 
ao PAIGC, partido que chamam de «terrorista». Para os portuguêses, 

não há população civil.. .
Os países vizinhos dão apoio aos revolucionários, com exceção 

da África do Sul, cujo regime é nazista. Apesar das tarefas imensas, 
a revolução avança. Os revolucionários precisam de medicamentos, 
armas, quadros e roupas...

APÊLO AOS BRASILEIROS
Fidelis Cabral apela para os brasileiros e outros povos da Amé

rica Latina:
__ Que cessem de auxiliar Portugal na sua política colonialista.
— Auxílios materiais para a sua revolução.
No final da palestra, foi feita uma colheita entre os presentes, 

que rendeu Cr$ 55.000,00. Propôs-se a criação da Sociedade dos 
Amigos da Guiné e da Sociedade Brasileira Contra o Colonialismo 
Português. Ambas as propostas foram aprovadas.

Além dos líderes do Partido Socialista, compareceram quase todos 
os representantes de organizações de classe e as fôrças progres
sistas

>c *

Vitória dos Revolucionários
*

Na Conferência Nacional 

Do Partido Comunista Peruano
A IV Conferência Nacional do Partido Comunista do Peru. 

realixada em janeiro último, terminou com uma retumbante 
vitória da corrente revolucionária, que se opunha à  antiga 
cúpula revisionista e reformista. A nova Comissão Politica, 
eleita na Conferência, publicou um comunicado em que se 
expulsam do Partido, como traidores e imoraiB, os antigos di
rigentes reformistas, entre os quais Jorge dei Prado, Raul 
Acosta, César Lévano e outros. O comunicado assinala que o 
PCP fará, oportunamente, uma exposição dos motivos que de
terminaram tais expulsões.

A luta interna no PC peruano havia-se aguçado em dexem- 
bro último, quando o Comitê Regional de Lima. reagindo con
tra a orientação revisionista do Comitê Central, iniciou a pu
blicação de um nfivo órgão de Imprensa, BANDERA ROIA, que 
aderiu firmemente à linha revolucionária, proclamando sua fi
delidade ao marxismo-leninismo. Por resolução da IV Confe
rência Nacional, BANDERA ROIA converteu-se no órgão oficial 
do Partido, substituindo o periódico UNTDAD, que se encon
trava sob a orientação da antiga liderança reformista.



A classe operária e o 
movimento camponês

O aciramento das lutas camponesas, de 
que as últimas semanas foram pródigas 
em exemplos, mostra que a situação 
agrária brasileira chegou ao ponto de sa
turação. Ninguém pode deixar de ver, a 
esta altura, que a adoção de medidas ime
diatas, que aliviem a miséria da massa 
camponesa e a libertem do regime de es
cravidão em que tem vivido, tornou-se 
inadiável.

A burguesia acordou para êste proble
ma. As atividades da SUPRA, a prega
ção da reforma agrária, as medidas pre
conizadas pelo programa mínimo do Sr. 
San Tiago Dantas —  fudo isso mostra que 
a burguesia está tentando formular a sua 
solução, “a solução burguesa” para o pro
blema agrário.

A massa camponesa é constituída por 
camadas que não têm, por elas próprias, 
uma perspectiva revolucionária. À exce
ção dos assalariados agrícolas, que ficam 
à margem, sua reivindicação fundamen
tal é a terra. Se atinge êsse objetivo, o 
movimento camponês estanca, aco
moda-se .

Vale dizer que, abandonado a si mes
mo, o campesinato tende, naturalmente, 
para uma soluçãq burguêsa. Isto é um 
trunfo nas mãos da burguesia. Se lhe 
dão tempo, e condições, para resolver a 
seu modo o problema agrário, pode fa
zer com que a luta camponesa desembo
que, não em uma ameaça concreta ao 
sistema capitalista, mas em um reforçar 
mento e um aprofundamento de suas 
rahes.

No momento, porém, em que se desen
volve, e na medida em que se defronta 
com uma burguesia incapacitada (pelos 
compromissos assumidos) de atacar dire
tamente os latifundiários, a luta campo
nesa carrega enorme potencial revolucio
nário. As condições em que se processa 
coloca, desde o primeiro momento, o cho
que armado como forma fundamental e a 
violência que daí se origina estimula e 
eleva a capacidade agressiva do campe
sinato .

Ê por esta razão que, nos países de 
grande população agrária, a luta campo
nesa tende a adquirir importância capi
tal no processo revolucionário antiçapi- 
talista. A experiência russa, a experiên
cia chinesa, a experiência cubana são dis
so provas concludentes. Em nenhum dês. 
ses países, porém, a luta camponesa fi
cou entregue a si mesma, sem a orien
tação de uma vanguarda revolucionária.
O partido bolchevique russo, o partido 
comunista chinês, o grupo revolucionário 
de Fidel Castro souberam orientar o mo
vimento dos trabalhadores do campos e 
dirigi-los, com pulso firme, para o socia
lismo.

Não é o que está ocorrendo no Bra
sil . A par das organizações de esquerda, 
vemos atuar no campo a Igreja e o Go- 
vêrno, que dispõem de recursos míuito 
mais consideráveis do que as primeiras.

E só um leigo no assunto ignora o quan
to é dispendioso o trabalho do camponês. 
Por outro lado, a liderança que ainda 
exercem os reformistas dentro da esquer
da e seu acasalmento com a burguesia 
estão fazendo com que a bandeira da re
forma agrária permaneça em mãos da 
burguesia, ou, pelo menos, de seus seto
res mais conscientes.

As conseqüências disso para o movi
mento revolucionário brasileiro' podem 
ser as mais graves. O aguçamento das 
lutas de classe no campo marca uma fa
se de elevação do processo revolucioná
rio mas não encaminha por si só êsse 
processo á vitória final. Para que isto se 
dê, é necessário que classe revolucioná
ria por excelência na sociedade capitalis
ta, a classe operária, assuma, através de 
seu destacamento de vanguarda, através 
de seu partido revolucionário, o comando 
da luta camponesa e a integre numa es
tratégia geral de derrubada do sistema.

i4s condições políticas do país não es
tão permitindo á classe operária o exer
cício dessa liderança. A hegemonia dos 
reformistas, a divisão e a desorganização 
das forças revolucionárias privam a clas
se operária do instrumento principal que 
a efetivação dessa tarefa exige. Privam  
a classe operária de um partido revolu
cionário .

A constituição de um tal partido con- 
verter-se, pois, neste momento, na tarefa 
prioritária que estão chamados a reali- 
iar os revolucionários brasileiros. Pois é 
na medida em que forem capazes de se 
organizar partidariamente, que propor
cionarão à classe operária o instrumento 
de que necessita para enfrentar a ideo
logia e a ação corruptora da burguesia 
junto à própria classe operária e junto 
aos trabalhadores do campo. Em outras 
palavras, estarão os revolucionários for
necendo á classe operária aquilo de que 
ela precisa para assumir a hegemonia no 
processo político brasileiro.

Ainda que não se deva esperar, de bra
ços cruados, que ê.le se forme, é necessá
rio, porém, convir que o partido revolu
cionário não pode ser feito em um dia.
E o problema do campo exige que pas
semos á ação hoje, agora, neste momen
to. As formas artesanais de trabalho 
camponês, que tem caracteriado a atua
ção revolucionária, têm de ser superadas. 
Para enfrentar o Govêrno e a Igreja, é 
preciso atuação compacta e em profun
didade .

A definição de objetivos claros para a 
luta no campo, a orientação direta dos 
movimentos que estão eclodindo, a mobi- 
liação urbana, notadamente da classe 
operária, para apoiá-los —  tais tarefas 
não podem esperar, nem podem ser rea
lizadas de modo incidental. Ê necessário 
que a esquerda revolucionária se organi
ze para fazer frente a essa emprêsa. E 
que o faça antes que seja tarde demais.

Terror policial
O terror policial na Ouanabara, 

conforme advertimos recentemen
te, entra em fase de Intensifica
ção, que coincide com a criação 
do Setor de Atividades Antidemo
cráticas da DPPS (criação que se 
efetivou, a despeito do desmenti
do dado pelo Sr. Carlos Lacerda).
Na última semana, dois fatos pro
vocaram a revolta da população 
carioca: a Invasão e apreensão de

Salário mínimo

publicações, na Companhia Edi- 
tôra Americana, e a prisão do es
tudante Santa Cruz Brasil.

No primeiro caso, a violência 
policial tomou por pretexto a car
tilha "Viver é Lutar”, de respon
sabilidade do Movimento de Edu
cação de Base, que o Sr. Lacerda 
considerou subversiva. No segun-

O Sr Jo&o Goulart assinou, fi
nalmente, o decreto que altera os 
critérios de zoneamento para fixa 
ção dos salários e que eleva o nível 

do salário mínimo em todo o país. 
Esta reivindicação, que exigiu for

te mobilização da classe operária, 

e à qual o Govêrno cedeu, como 
ninguém ignora, a contragôsto, 
foi apresentada, pelo Sr. Goulart, 
como uma concessão paternalista,

à moda dos aumentos salariais do 
Estado Nôvo.

Se o Sr. João Goulart acredita 
poder reviver os métodos estado- 
novlstas de engôdo e aliciamento 
da consciência operária, engana- 
se. A classe operária brasileira 
evoluiu, organizou-se, aprendeu 
que é a sua fôrça e a sua disposi
ção de luta que lhe garantem a 
manutenção de sua capacidade de 
sobrevivência, dentro do regime de 
exploração em que vivemos.

do, o motivo que deu lugar à  pri 
são do estudante foi o fato de éle 
ser portador de cartazes contra o 
aumento das anuidades escolares, 
que a União Brasileira de Estu
dantes Secundários enviava às 
entidades secundaristas goianas.

A artbitrariedade e a estupidez 
da ação policial são tão evidentes 
que dispensam comentários.

O discurso do Palácio Guanaba

ra é um modêlo de demagogia, de 
falsidade, de desatualização do 

Sr. João Goulart à realidade ope
rária do país. é um discurso que 
mostra que, quando a classe ope
rária mostrar, amanhã, aquilo de 
que realmente é capaz, o malc 
surpreendido será o Sr. João Gou
lart que pensa poder ainda mano
brar com a fome e as necessidades 
dos trabalhadores.

Govenedor Valadares:
o caminho 

da luta camponesa
Chicâo, o sapateiro que

Belo Horizonte — 8154 camponeses liderados 

por um sapateiro abalaram todo o Estado de Mi-/ 

nas, com sua luta na zona mais forte de latifún 
dlo mineiro. O abalo não foi tanto pelas promes 

sas de violência dos fazendeiros, mas principal 

mente pela disposição dos camponeses de toma
rem a terra. E, pela primeira vez, Minas viu a 

possibilidade da revolução agrária.

TERRA DE VIOLÊNCIA

A luta entre camponeses (principalmente 

posseiros) e latifundiários não é novidade no 
Vale do Rio Doce; desde o Início da colonização 
do Vale, e com mais intensidade durante o Es
tado Nôvo, quando sua valorização atraiu a aten
ção dos “grileiros” e apadrinhados, os croques 
têm sido mais ou menos regulares, diminuindo 

de intensidade à medida que se consolidava a 

concentração fundiária.

Transformando-se ràpidamente em zona pas

toril e marginalizando a agricultura, o Vale do 

Rio Dôce apresenta-se como uma das zonas de 
maior concentração fundiária do Estado; ao lado 

disso, a extração de madeiras e produção de car

vão vegetal se localizam em vastas áreas flores 

tais, quase tôdas de propriedade da Companhia 

Belgo-Mineira. A conseqüência dessa concentra

ção, formando os maiores latifúndios de Minas, 
fei a destruição progressiva do pequeno proprie
tário e a pauperlzação dos camponeses, que difi

cilmente encontravam trabalho nas fazendas de 

criação de gado e eram então obrigados ou a 
abandonar o Vale ou submeter-se ao trabalho 

como carvoeiro nas terras da Belgo-Mlneira (o 
carvoeiro trabalha em média 16 horas por dia,
recebendo um salário que, em 1961, era d e .........
Cr$ 80,00 diários).

Os choques que tinham lugar, no Vale, eram 
freqüentemente causados pela “grilagem” de ter

ras ocupadas por posseiros e, desta maneira, cres

ceram os latifúndios, que mais tarde passaram 

a “grilar” inclusive as pequenas propriedades já 

lega'lzadas seja através de pressão econômica, 
seja pela violência (o Vale foi a zona do Estado 

que apresentava cangaço bastante forte e, ainda 
ho1<\ ê um foco de banditismo) .

A AÇAO DO SINDICATO

Entretanto, a luta entre camponeses e lati
fundiários, que teve lugar em Governador Vala
dares, apresenta um caráter sensivelmente di
verso dos habituais conflitos do Vale: é a pri
meira vez que camponeses, mobilizados por um 
organismo de classe, o sindicato rural, tem, como 
objetivo, a posse da terra e, como Instrumento 
de luta, a Invasão.

A luta teve início, oficialmente, no dia 1 de 
fevrreiro quando, assustada “pelo rápido cresci
mento do Sindicato dos Trabalradores na La
voura de Governador Valadares, fundado dez 
dias antes, a Associação Rural daquela cidade en
viou telegramas às autoridades, denunciando um 
plano de subversão no Vale, com invasões de 
terra etc. Na verdade, o Sindicato tinha progra
mado a invasão da Fazenda Experimental do 
Ministério da Agricultura, hoje quase abando
nada, à margem da Rio-Bahla, distante 6km. de 
C.oveinador Valadares; entretanto, a programa
ção foi precipitada pelos latifundiários, enqua
drados nos planos de criação de um clima de 
“guerra revolucionária” em Minas.

Visto que os latifundiários precipitavam os 
acontecimentos, pela denúncia e pelas promessas 
de violêucías, o Sindicato não teve alternativa 
senão localizar a luta em duas frentes aparen
temente contraditórias: a manutenção do esque
ma invasor e a procura de soluções legais para o 
problema. Neste sentido, o presidente do Sin
dicato, Chlcão, veio a Belo Horioznte mantôr 
contato com o Governador do Estado e com a 
Delegacia Reginal da SUPRA e, por seu Inter
médio, obter uma Intervenção federal no pro
blema.

O GOVÊRNO INTERVÉM

No dia 4, o Ministro da Agricultura, Oswaldo 
Liir.H Filho, encaminhou, por Inspiração do Go
vernador Magalhães Pinto, uma solução de con
ciliação, propondo a divisão entre 200 famílias 
de metade da Fazenda Experimental. Mas, neste 

momento, já  existiam reivindicações maiores dos 

camponeses, em virtude de seu crescente for

talecimento (o Sindicato de Governador Valada

res aumentou de pouco mais de mil associados, 

no dia 1.°, para 1850,. no dia 4); o Sindicato 
ameaçou, então, claramente de Invadir as fa-
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lidera os 1850 camponeses do Sindicato Rural de Governador 
Valadares

DE UM PROVOCADOR: 

EMIVAL CAIADO

zendas dos Cels. Pedro Ferriera e Altivo Ma
chado dois latifúndios significativos pela exten
são e pelos jagunços.

Quando a meta do Sindicato passou a abran
ger fazendas particulares, o desespêro dos lati
fundiários explodiu na ameaça de massacre e 
na Imediata abertura de voluntariado para a 
formação de milícias anti-Reforma Agrária. Foi 
justamente, então, no dia 5, que o presiednte da 
SUPRA, João Pinheiro Neto desembarcou em 
Governador Valadares e, após ser vaiado pelos 
fazendeiros, reunidos na Associação Rural, de
cidiu desapropriar as terras da Fazenda do Fri
gorifico Anglo da Arquiduquesa de Luxemburgo. 
A transferência da reivindicação de desapro
priar se os latifúndios do2 “coronéis” pelas duas 
outras fazendas permitiu contornar uma maior 
radicalização camponesa, que conduziria imedia
tamente a choques de conseqüências imprevisí
veis, quando era clara a fragilidade de qualquer 
sustentação urbana para esta luta.

A DIREITA E AS MASSAS

As fazendas a serem desapropriadas são a 
experimental do Ministério da Agricultura, com 
402 alqueires, que se dividirá em lotes de 10, 20 
e 50 alqueires, a serem vendidos aos campone
ses a prazo, com pagamento a partir do 3.° ano 
da ocupação e 10 anos de prazo; o mesmo acon 
tecerá com a fazenda do Frigorífico Anglo, com 
2 400 hectares, e a da Arquiduquesa de Luxem
burgo (aliás, na verdade, pertence à Belgo-Ml- 
neíra), com 600 alqueires. Será constituída uma 
cooperativa central, para coordenar a assistência 
aos camponeses, a venda de terras e implemen
tos agrícolas, distribuição de sementes, etc., ca
bendo a administração de cada fazenda a coope
rativas próprias. A importância dessas coopera
tivas está no fato de que serão administradas 
exclusivamente pelos camponeses ,sem partici
pação de qualquer funcionário do Govêrno.

A luta não terminou em Governador Valada
res; a organização de milícias pelos latifundiá
rios indica que a fascistização em Minas avança 
também no campo. De maniera mais evidente 
que qualquer outro Estado da Federação, Minas 
Gerais demonstra que a direita cada vez mais se 
utiliza da violência como arma política; e que, 
a cada avanço das lutas populares, mais aumen
ta esta violência; e que a violência só pode ser 
exterminada pelas lutas populares.

GOIANIA — A imprensa 
mais reacionária do Rio e São 
Paulo vem, há algumas sema
nas, agitando, como espanta
lho para os nossos honestos 
burgueses, as declarações ter
rificantes do deputado Emival 
Caiado, de Goiás Velho, sôbre 
a iminência de Estado de 
Goiás' cair sob o domínio de 
um exército guerrilheiro, a que 
não faltam os tradicionais tan
ques russos, campos de pouso 
s e c r e t o s  e metralhadoras 
tchecas.

QUEM É EMIVAL CAIADO

O Sr. Emival Caiado repre
senta a União Democrática 
Nacional, na Câmara, como 
membro do clã mais antigo de 
Goiás, os Caiados aristocratas 
rurais destacados pelo seu rea
cionarismo e pele tradicional 
resistência ao mais leve pro
gresso econômico, político ou 
social do Estado e do país.

É voz corrente em todo o Es
tado de que os Caiados, no? 
seus extensos domínios rurais, 
mantêm ainda o sistema de es
cravidão da mão de obra, ten
do até uma policia particular, 
constituída de perigosos fací
noras, destinada a dar cabo de 
quem se rebelar contra a tira
nia e tentar fugir.

O CANDIDATO A 
GOVERNADOR

Como não poderia deixar de 
r a UDN encontrou nêle o

seu homem para candidato à 
governança do Estado. Nin
guém estaria tão bem repre
sentando as idéias retrógradas 
e ferozes da UDN, qjuanto o 
Sr. Emival Caiado, indicado e 
escolhido par unanimidade e 
já iniciado no tipo de campa
nha eleitoral, de que o epsidó- 
dio das denúncias é o primei
ro capítulo.

Mas, em Goiás, a UDN é 
partido desmoralizado, razão 
porque parece gaiata a tentati
va dos Caiados de tomar con
ta do Govêrno.

Apesar disso, os cálculos de 
seus líderes estaduais e nacio
nais podem levar à vitória es
ta candidatura que parece es
tar condenada ao fracasso. No 
Estado, como no país, a União 
Democrática Nacional é o úni
co partido integralmente con
trário à Reforma Agrária. E, 
parecendo anti-reformista ao 
olhos do povo, estaria em 
condições de atrair para sua 
área até mesmo a grande fá
brica de votos do PSD, 
ronéis do interior.

os CÔ

AS DENÚNCIAS DO 
SENHOR EMIVAL

Uma tentativa ousada como 
é a da UDN, de ganhar os elei
tores do PSD e até mesmo de 
incompatibilizá-los c o m  o 
atual govêrno estadual, teria 
que ser precedida de uma fan
farra bem escandalosa, daí as 
denúncias e o estardalhaço em

sua reprodução. E quanto 
mais ridícula parecesse, me
lhor efeito faria.

Dêste modo, pela bôca da
quele parlamentar, alguns ra
pazes dedicados à atividade po
lítica comum, mais alguns tra
bucos e pica-paus foram trans
formados em autênticos sandi- 
nos, comandantes de dezenas 
de milhares de homens, equi
pados com tanques e zabucas, 
em campos preparados para 
receber jatos super sônicos em 
vôo cego. Tudo isto, situado, 
pela providência divina, estra- 
tègicamente, em cima de Rra- 
sília e à margem das estradas 
federais da região. Até mesmo 
o Planalto Central foi transfor
mado em autêntica Cordilheira 
dos Andes.

AS CONSEQÜÊNCIAS 
POSSÍVEIS

As pretensões do depütado 
são apenas os votos, mas seus 
espírito cúpido não recuaria 
mesmo frente às piores conse
qüências de sua conduta le
viana.

Por isso mesmo, denudamos 
e continuaremos a denunciar a 
tôdas as fôrças progressistas do 
país que o que aquêle parla
mentar, em sua sede de man
do, deseja é afogar Goiás em 
um banho de sangue. Não va
cilaria êle até mesmo em ati
rar latifundiários bem arma
dos, polícia ou exército contra 
pobres camponêses indefesos.

BMBii

Camponeses de Goiás intensificam 

a luta pela reforma agraria

Reportagem de

A. DE SOUZA

No dia 2 de fevereiro, em Goiâ

nia, realizou-se o encontro .dos 

Sindicatos Rurais de Goiás. Neste 

encontro participaram todos os 

sindicatos e associações campone

sas do Estado.

A reunião, presidida pelo Depu

tado José Porfírlo, líder campo

nês, teve como tema principal a 

discussão dos problemas de arren

damento e da Reforma Agrária. 

Foi bastante movimentada, com 

manifestações de todos os líderes 

sindicais no sentido de ampla par

ticipação popular na realização 

da Reforma Agrária.

As duas resoluções principais fo

ram: pagamento de apenas 20% 

da produção em conceito de ar

rendamento, e não 50% como vi

nha sendo feito até o momento. 

Invasão dos latifúndios improdu

tivos, e formação de cooperativas 

rurais, sob a orientação dos sin

dicatos. Ficou bem claro, a par

tir destas resoluções, que os cam

poneses não aceitam a decisão do 

govêrno federal de mantê-los à 

margem de processo de expropria

ção das terras incultas.

As resoluções tomadas no en

contro dos Sindicatos Rurais vêm 

causando pânico entre os latlfun-

diários do Estado. Sabem muito 

bem que-isto é comêço do fim, que 

os seus privilégios estão-se aca

bando. Porisso, estão ameaçando 

com ação armada a todos os que 

tentarem “atacar o direito indi

vidual de propriedade” que Indica 

a Constituição. Mas o povo já  

sabe que o direito de propriedade 

não é direito de explpração, e to

dos os gritos históricos dos lati

fundiários, apesar da endrme co

bertura publicitária que fazem os 

jornais reacionários, não assus

tam mais ninguém.

Senhores barões da terra, prepa

rai vossa mortalha...

I



1. A TEORIA DA REVOLUÇÃO

Karl Marx, no prólogo da “ Contribuição à Crí
tica da Economia Política” , mostrou, ao sintetizar 
a concepção materialista da história, tôda a dinâ
mica da revolução, como fenômeno social.

Dizia êle:
“ O modo de produção da vida material con

diciona o processo da vida social, política e espiri-

dução capitalista condena o modo de produção ca
pitalista. A revolução está em curso.

Um sistema social só desaparece quando esgo
ta tôdas as possibilidades de desenvolvimento. Es
sa premissa, entretanto, não exclui a ação conscien
te do homem, retardando ou acelerando a marcha 
da revolução. O determinismo, a concepção mate
rialista da história, não se identifica nem se con
funde com o fatalismo, tal como tentaram fazê-lo

A Arte da Insurreição
MONIZ BANDEIRA

tual, em geral. Não é a consciência do homem que 
determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser 
social é que determina a sua consciência. Ao che
gar a uma fase de evolução, as fôrças produtivas 
materiais da sociedade chocam-se com as relações 
de produção existentes, ou seja, com as relações de 
propriedade, dentro das quais até então se_ desen
volveram, e que não passam de sua expressão jurí
dica . De formas de evolução das fôrças produtivas, 
que eram, essas relações se convertem em obstá
culos a essa evolução. E abre-se assim uma época 
de revolução social” .

A revolução, que corresponde a transformação 
da quantidade numa nova qualidade, representa a 
ruptura do equilíbrio social, após contínuas mu
danças, que se operam ao correr do desenvolvi
mento das fôrças produtivas. O Brasil, por exem
plo, passou por intenso processo de industrializa
ção, modificando, essencialmente, a sua infra-es
trutura econômica, isto é, o modo de produção. 
Todo o antigo arcabouço social e a superestrutura 
jurídica e política — o monopólio dos meios de pro
dução e distribuição pelos latifundiários e capita
listas, bem como o domínio da oligarquia finan
ceira internacional — começam, porém, a entravar 
êsse desenvolvimento. O proletariado cresceu e_os 
camponêses despertaram, com a industrialização, 
alterando o quadro das classes sociais. A burgue
sia nacional, que deseja continuar a sua caminha
da e procura novos mercados, esbarra no monopó
lio da terra, pelos latifundiários, e no domínio da 
oligarquia financeira internacional. Claudica. Va
cila. Concilia. O proletariado avança. Os campo
nêses lutam. Os interêsses comuns de classe ex
ploradora une a burguesia aos latifundiários e à

oligarquia financeira internacional, apesar de tô
das as contradições que existem entre si. E, não po
dendo resolver os seus problemas, o modo de pro- 
vários adversários de Marx, a fim de combater a 
sua doutrina. Embora condicionado pelos fatores 
sociais, pelas circunstâncias históricas, o homem 
tem a desempenhar um papel. Os fatores econômi
cos não determinam todos os detalhes da evolução 
histórica, que dependem, em geral, da ação cons
ciente. Se surge uma situação revolucionária e o 
partido de vanguarda não está capacitado paru 
aproveitá-la, poderão sobreviver anos e anos de 
derrotas para o proletariado. Há, em todos os acon
tecimentos históricos, uma componente humana. 
Se nada é absolutamente casual, nada é absoluta
mente contingente. Ninguém pode afirmar que, 
sem Fidel Castro, a ditadura de Batista cairia, a 1 
de janeiro de 1959, e se produziria ein Cuba a pri
meira revolução socialista da América Latina. Mas, 
por outro lado, ninguém pode dizer que, sem a 
opressão e a espoliação de Cuba pelo imperialismo 
norte-americano, sem a necessidade de libertação 
que domina os povos do continente, Fidel Castro, 
liderando amplas camadas do povo, assumiria o 
poder, faria a revolução.

“ Os homens fazem a sua própria história, mas 
não a fazem a seu livre arbítrio ou nos moldes por 
êles mesmo escolhidos, e sim nas circunstâncias com 
que se encontram diretamente, que existem e que o 
passado transmite” — assinalava Marx. A deter
minação histórica não é mecânica, uma sucessão 
de causas, que, ordenadamente, se entrelaçam nu
ma cadeia. Se as bases materiais condicionam a 
ação consciente do homem, a ação consciente do

A S  LUTAS DE CLASSE E A S  FORÇAS A R M A D A S
Sargento MARCIO PERES

As lutas reivindicatórias das 
camadas inferiores das Fôrças 
Armadas, principalmente dos 
Sargentos, v ã o -s e transfor- 
ma ndo,  impercepüvelmente, 
em lutas de classe, liá quem 
diga que, entre militares, não 
existem classes, que os milita
res constituem uma família — 
a família militar, uma e indi
visível. A rigor, realmente, não 
somos uma classe. Ocorre, con
tudo, entre nós, um fato que 
precisamos analisar, sem o 
que não teremos condições pa
ra nos localizarmos dentro da 
sociedade em que vivemos, 
nem de saber qual o nosso ver
dadeiro papel na conjuntura 
política, social e econômica do 
país. Êste fato se verifica tão 
sutilmente, tão disfarçadamen
te, que passa despercebido, não 
nos chama a atenção.

Acontece que os graduados 
são recrutados nas camadas

mais humildes da sociedade, 
isto é, nas classes operária e 
camponêsa, raramente na clas
se média, e nunca na burgue
sia. Em contrapartida, os ofi
ciais são recrutados na bur
guesia e, às vêzes, na classe 
média. Êste fato é sintomático 
e significativo. Somente em 
casos excepcionais é que um 
militar, oriundo da classe ope-* 
rária ou camponesa, consegue 
atingir ao oficialato, e assim 
mesmo após submeter-se a 
uma série de vexames. Não 
pode comandar, não pode ir 
além de capitão na ativa, há 
uma verdadeira discriminação 
e uma brutal diferença quan
to ao tratamento.

Estamos, aqui, apenas dizen
do que há profundas e incon
cebíveis diferenças entre os 
“senhores oficiais” e os gra
duados, mas ainda não disse

mos em que consistem essas 
diferenças. Passaremos, agora, 
a enumerá-las, analisá-las, a 
dissecá-lás, para que todos os 
graduados tomem consciência 
dêsse fato, assim como os tra
balhadores da cidade e do 
campo, a fim de que compre
endam que também nós somos 
sofredores e que, quando de
fendemos os seus direitos, de 
fendemos igualmente os nos
sos; para que saibam que de
vem sentir por nós o mesmo 
interêsse e a mesma solidarie 
dade que lhes dispensamos, e 
formem conosco na mesma 
trincheira, de maneira que, 
juntos, estabeleçamos uma 
única frente de luta contra o 
inimigo comum — essa classe 
desumana e inconsciente que 
nos esmaga a todos, essa clas
se dominante latifundiária e 
burguêsa.

homem também modifica essas bases materiais. 
Êsse, o princípio pelo qual o proletariado destrui
rá o capitalismo, que o gerou, realizando a revo
lução, o salto da quantidade numa nova qualida
de, preparado pelo desenvolvimento das fôrças de 
produção, a base material de todo o desenvolvi
mento histórico.

O progresso, a evolução da sociedade, não. se 
processa de maneira retilínea, uniforme, mas aos 
saltos, como círculos de uma espiral, ou seja, atra
vés de revolução. Não existe uma relação automá
tica de causa e efeito entre a consciência do homem 
e as bases materiais que a condicionam. Nem sem
pre o amadurecimento político e ideolgico corres
ponde ao amadurecimento das condições econômi
cas e sociais, que armam a revolução, do mesmo 
modo que, às vêzes, o amadurecimento dessas con
dições se atrasa ante o avanço político e ideológico,. 
Tais possibilidades focalizam, nitidamente, dois 
elementos do processo histórico, em particular do 
processo revolucionário: o elemento objetivo ou 
espontâneo, e o elemento subjetivo ou consciente.

O elemento objetivo, espontâneo, é a soma das 
vontades, interêsses, sentimentos e ações indivi
duais, que se entrelaçam e se chocam, na socieda- 
dade, alterando as fôrças de produção, a técnica; 
ou seja, o domínio do homem sôbre a natureza, e 
constituindo o processo histórico. O desenvolvi
mento econômico, a luta das classes, como grupos 
de homnes, que desempenham determinados papéis 
na produção social, devido ao choque de interêsses. 
vontades, sentimentos, ações, que êsses papéis criam 
e condicionam, tudo isso forma o elemento objetivo.

O reflexo dêsses movimentos, na sociedade, sô
bre os cérebros dos homens, informa a conduta das 
classes sociais. As ideologias, como epifenômenos 
de uma realidade, representam cristalizações da 
psicologia social, a tomada de consciência de cer
tas necessidades e interêsses. A ação sistemática, 
organizada, através dos partidos, dos organismos e 
das instituições de classe, visando a satisfação des
sas necessidades e interêsses, compõe o elemento 
subjetivo., consciente, do processo histórico.

A compreensão exata dêsses dois elementos — 
o objetivo e o subjetivo — orientará a estratégia 
do proletariado, na luta pelo poder político, elimi
nando as posições errôneas, que, muitas vêzes, in
fluenciam o compoi-tamento de alguns setores de 
vanguarda: o espontâneísmo e o. voluntarismo.

Porque devemos 
reconhecer 
a República Popular 
Chinesa
O reconhecimento da República Popular Chinesa pela 

França, apesar da oposição dos Estados Unidos, representa 
mais uma vitória das fôrças revolucionárias. Destruindo com 
Isso parte da importância da “C h ina  Nacionalista”, colônia 
ianque apenas disfarçada, não faz o General De G aulle se
não reconhecer uma realidade objetiva. É Impossível negar o 
fato de que, na maior nação do mundo, 650 milhões de pessoas 
escolheram o socialismo, lutaram por êle e venceram. E há
15 anos continuam vencendo, realizando, num govêrno popu
lar, uma série de conquistas nos mais diversos campos de 
atividades.

No entanto, devemos aceitar êste reconhecimento com 
algumas reservas, não esquecendo que é feito por _ interêsses 
capitalistas, visando, a ampliação de mercados e não o apoio 
à revolução mundial. Tranquiliza-nos o fato de que a linha 
política do Partido Comunista Chinês é firme; não esperamos, 
em absoluto, uma traição dos companheiros do PCCh aos 
ideais revolucionários.

Vejamos agora uma atitude ridícula: uma das nações lí
deres do mundo capitalista, diante da realidade, recua e as
sume uma posição realista. O Brasil, que nada mais é que 
um dos países explorados economicamente pelo imperialismo, 
persiste em Ignorar a realidade.

Esta é mais uma das contradições da luta entre o impe
rialismo ianque e o europeu. Poderíamos comparar a eco
nomia brasileira a um carro de bois. Um dos bois é o capita
lismo ianque, o  outro, o capitalismo europeu. Como a Influ
ência dêles é desigual, o carro desvia em direção do mais 
forte. No caso, o capitalismo Ianque.

A política externa do Brasil, tão decantadamente chamada 
de “autodeterminação dos povos", não é mais que uma cópia da 
política externa norte-americana. A não ser em casos excep
cionais, em que se teme a reação do povo, esclarecido, mais 
que o corte de verbas do Ponto IV ou da “Aliança Para o Pro
gresso” . Por exemplo, o caso da não-intervenção em Cuba.

Quanto à China Popular, a opinião dos ianques é a de 
que, se êle? não olham a China, ninguém a vê. Admitamos 
que não ver 650 milhões de pessoas e mais de 70.000 comunas 
agrícolas populares é um pouco difícil. Mas para o Itamaratií 
com a ajuda de alguns dólares, é possível. Milagres do sistema 
capitalista...

O povo brasileiro deve saber mais sôbre a China. Deve 
saber que a China é o maior país do mundo, e é socialista. 
Deve saber que a China já  fêz reforma agrária de verdade, 
e não uma reforma agrária falsa e demagógica, como a que 
o sr. Goulart quer impingir aos brasileiros. Deve saber que o 
novo chinês, graças ao socialismo, fêz. em 15 anos, o que ou
tros países,, num regime de exploração, não fizeram em 500 
(por exemplo, o Brasil).

Os chineses 1á mataram os bois que os rebocavam. Mo
torizaram e moderniazram o carro e agora marcham sòzinhos, 
e muito mais rapidamente. Por Isso. porque são 650 milhões 
de exemnlos: porque os chineses já fizeram a revolução que 
os barsileiros farão um dia contra o latifúndio, o imoeriallsmo 
e os privilégios dc classes mais privilegiadas; porque quem 
eoverna a Chna é o novo.
EXIGIMOS O RECONHECIMENTO DA REPÚBLICA POPULAR 
CHINESA!
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Secundaristas e operários 

de Minas Gerais lutam 

pelo direito à educação

BELO HORIZONTE — Secundaristas mineiros iniciaram campanha 
contra o aumento das anuidades, cumprindo determinação do último 
Congresso da UBES, realizado em Curitiba.

O movimento, sob o comando da União Colegial de Minas Gerais, 
atingiu todo o Estado, mobilizando as entidades estudantis do interior. 
No sentido de dar a maior objetividade à campanha, foram consti
tuídas comissões de estudo da situação dos colégios. Essas comis
sões fizeram um levantamento geral da despesa e receita dos esta
belecimentos particulares de ensino e constataram que o aumento 
pretendido pelos donos de colégio atinge ào absurdo de 100% em 
grande número dos casos.

Por outro lado, integram-se na luta contra o aumento das anui
dades escolares, as entidades de trabalhadores da capital e do interior 
mineiro. O que se verifica, de ano para ano, é a diminuição das 
possibilidades de acesso aoS colégios pelos filhos dos operários. Tra
balhadores se integram também na luta contra os comerciantes do 
ensino.

Qual a situação real do ensino secundário em Minas? Ê justifi
cável o aumento pretendido? Os esudantes secundaristas mineiros 
estão sèriamente empenhados em denunciar todos os vícios do nosso 
sistema educacional, ao mesmo tempo em que mobilizam a classe 
para a greve geral, que será decretada caso persistirem os tubarões 
do ensino no seu intuito de impingir à população o aumento preten
dido.

Enquanto os tubarões se esforçam para derrubar o decreto que 
decretou o congelamento provisório das anuidades, juntam-se aos es
tudantes secundaristas os operários e os universitários, reivindicando 
medidas mais profundas e efetivas com referência ao assunto: inter
venção do Estado e encampação dos colégios. Ensino livre para todos.

São essas as palavras de ordem dos secundaristas mineiros.

\

Vitória dos favelados 

contra despêjo do IAPI 

em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE — Uma das favelas de Belo Horizonte — 
“Alto dos Minérios” — onde residem quase 2.000 famílias operárias 
estêve ameaçada da despejo e, por incrível que pareça pelo IAPI, que 
tem por obrigação dar casas aos trabalhadores. O “Alto dos Minérios” 
é uma vila das mais afastadas da periféria da cidade e vem sus
tentando há anos duras lutas pela sobrevivência contra grileiros de 
Belo Horizont e de Sabará.

COMO COMEÇOU

Desde 1955 que os favelados do "Alto dos Minérios” tem tido seus 
barracões derrubados pelos grileiros. Apesar disso, foi fundada a 
“União de Defesa Coletiva” da vila e o número de moradores cresce 
de ano para ano, atingindo atualmente cêrca de 1.983 famílias de 
jperários, a maioria trabalhadores na construção civil e, portanto, 
contribuintes do IAPI.

A AMEAÇA DE DESPEJO

Recentemente, tôda a favela estêve ameaçada de ser posta abaixo 
pelo Instituto dos Industriárlos, o que deixaria seus moradores ao 
desabrigo. O IAPI alegou que adquiriu os terrenos onde se localiza 
a favela e iria construir casas para seus associados que se inscre
veram para aquisição de casa própria. Com isso não concordaram 
os moradores do "Alto dos Minérios”: ninguém teria mais direito que 
êles de alí residir — Já com seus barracos construídos há vários anos
— pois são trabalhadores, contribuintes dos Institutos de Previdência 
(a maioria do IA P I) . Além disso, o IAPI possui terrenos em outros 
bairros da cidade, multo mais bem localizados do que a longínqua 
favela. t

A verdade é que foi tentada uma manobra para desalojar os 
habitantes da favela quando se notou que os terrenos estavam muito 
valorizados — graças aos melhoramentos urbanos e à presença dos 
favelados, que tornaram o “Alto dos Minérios” um lugar habitável.

RESISTÊNCIA E VITÓRIA

A “União de Defesa Coletiva” logo se movimentou para a defesa 
dos barracos, organizando a “Frente de Resistência do Morro” . Os 
moradores estavam mesmo dispostos a fazer seu carnaval dêste ano 
na base da porretada, caso persistisse a intenção de despejá-los de 
suas moradias. Receberam Imediatamente o apoio do movimento fa
velado . organizado de Belo Horizonte, do sindicatos de trabalhadores 
e dos estudantes.

Devido à firmeza de ânimo dos favelados, o delegado do IAPI em 
Minas recuou em reus propósitos e foi obirgado a reconhecer a jus
teza das reivindicações dos moradores do “Alto dos Minérios". Assim, 
os favelados exigiram, e obtiveram promessa nesse sentido, que os 
terrenos só sejam vendidos aos seus atuais moradores, pelo preço que 
custaram ao IAPI. Reconheceu públicamente, também, o delegado, 
que tôda a valorização das terras do “Alto dos Minérios” se deveu 
exclusivamente à tenacidade dos moradores.

Caso seja descumprida a promessa feita pelo IAPI, os favelados 
estão dispostos a exigir a deaproprlação dos terrenos por motivo de 
utilidade social, conforme lei já ^xlstente. Essa lei prevê a desapro

priação de terrenos litigiosos, onde haja mais de 10 famílias resi
dindo. No “Alto dos Minérios" há 2.000.

Com essa vtória, o movimento favelado de Belo Horizonte avançou 
ainda mais no caminho de maiores conquistas, até a reivindicação 
maior da Reforma Urbana Radical.

Trabalhador

POLÍTICA 
OPERARIA

é o seu jornal
Colaborar com -POLÍTICA OPERARIA” é garantir 

a existência de um órgão independente,

voltado para as njcessidades e aspirações da classe operária. 

Participe de nossa CAMPANHA DE ASSINATURAS 

e receberá, por cada 4 assina’ uras obtidas, uma 

assinatura gratuita para V. ou para uma pessoa que V. indicar. 

Uma assinatura: anual de "POLÍTICA OPERARIA” 

custa Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros)

N .B ..: As importâncias arrecadadas, juntamente

cem o nome dos assinantes, podem ser entregues à redação,

às sucursais ou aos correspondentes locais.

ou remetidas diretamente à redação.

Lutas camponêsas 

intensificam-se

em Minas Gerais
BELO HORIZONTE — Violentos choques entre camponeses, fazen

deiros e soldados têm-se verificado, nos últimos dias, no interior mi
neiro. O miserável estado de abandono e miséria em que se acha o 
homem do campo tem sido ainda agravado pelas calamidades natu
rais, como secas e chuvas torrenciais que inutilizam colheitas e ter-
i enos.

Na região d« Furnas, milhares de camponeses foram tangidos de 
antigas terras que ocupavam, devido ao fechamento da barragem e 
e ao conseqüente alagamento de vastos terrenos. Recentemente, em 
Pium-í, camponeses que se localizaram em um pântano e começaram 
a cultivar arroz, fundaram um Sindicato Rural e obtiveram, a custa 
de lutar contra os latifundiários da região, sua permanência nas terras.

Agora, de Campos Gerais, chegam notícias de que camponeses 
famintos e desesperados invadiram várias fazendas da região, saquea
ram armazéns locais e atacaram a tiros a cooperativa dos latifundiá
rios. Campos Gerais fica próximo à região de FUrnas, onde o pro
blema camponês se agrava di8 a dia. O deslocamento das populações 
rurais naquela zona latifundiária se dá em ritmo intenso. A falta 
de terras e víveres, essas populações se vêm compelidas a entrar em 
choque contra os donos das terras para conseguir alimento.

Através de acontecimentos semelhantes, as chagas do sistema social 
em que vivemos vão sendo trazidas à consciência do povo brasileiro. 
Os camponeses de Pium-í conseguiram já  sua primeira vitória. O 
movimento camponês avança naquela região. Campos Gerais é a 
próxima meta.

Correspandencia

A Companhia Litográfica Ypiranga, de São Paulo, ao lado das 
formas normais de exploração do trabalho que os capitalistas Usam, 
ainda utiliza outras formas adicionais.

Assim, quando os trabalhadores resolveram que todos os empre
gados da Ypiranga seriam descontados em fôlha para facilitar o pa
gamento ao sindicato, a emprêsa viu aí uma boa oportunidade de 
conseguir um “lucro extra”: desde junho do ano passado que ela 
desconta em fôlha mas não efetua o respectivo pagamento ao sin
dicato, roubando assim, vergonhosamente, o minguado dinheiro com 
que os trabalhadores buscam auxiliar sua organização sindical.

Outras formas mesquinhas de usar indevidamente os salários dos 
operários se contituem nos costumeiros atrasos — já tidos como “nor
mais” — nos pagamentos. Assim, ao contrário do que prevê a lei, os 
operários só ganham o salário para as férias depois das férias. Da 
mesma forma, os atrasos de pagamento mensais são sempre de cêrca 
de 5 dias. às vêzes uma semana.

Quando os representantes de emprêsa fizeram a reclamação à 
DRT e foram depois chamados a depor, a emprêsa não só não com
pareceu como ainda fêz descontar as horas de trabalho dos represen
tantes que foram chamados à delegacia. Os operários manifestaram 
sua revolta ante a atitude dos patrões e, demonstrando sua solidarie
dade aos companheiros representantes, se cotizaram para cobrir o 
aue lhes foi surrupiado pela emprêsa.

A CLY que. às custas do trabalho de seu meio milhar de operários, 
está construindo suas novas instalações em Guarulhos. só não con
segue aprimorar mais p'nda seus métodos de exploração devido ao 
grau de consciência e de organização que vêm tomando seus operá
rios que, de ano para ano, aumentam a sua disposição de luta como 
única forma de resistência à ganância patronal.

Gorilismo 

no Sesi 

mineiro

BELO HORIZONTE — A deci

são do SESI de Minas Gerais de 

acabar com os serviços médicos 
assistenciais que mantinha vem 
gerando uma grande onda de pro
testos por parte dos funcionários 

prejudicados com a medida, e que 
chegam a 200 — entre médicos, 

dentistas, enfermeiros, etc. Des
pedidos sumariamente de suas 
funções, êsses profissionais orga
nizaram movimento de defesa e 
estão desenvolvendo campanha 

pela reintegração, para o que 
contam com o apoio dos sindica

tos e dos estudantes.

A SITUAÇÃO

O SESI, entidade assistencialis- 

ta patronal, chegou a assumir 
certa importância no que se re
fere à assistência médica ao ope
rariado devido à inoperância do 

IAPI nesse setor. Mantinha em 
Belo Horizonte vários postos mé
dicos e odontológicos que aten
diam cêrca de 170.000 industriá- 

rios e suas famílias. Entretanto, 
desde que assumiu a direção da 

entidade o sr. Fábio Araújo Mo
ta, vinham sendo progressivamen

te diminuídos os recursos desti

nados a essas atividades. Recen
temente, e de sopetão, a direção 
do SESI resolveu fechar todos os 
postos de assistência, dispensando 
sumàriamente seus funcionários.

QUEM É O HOMEM

O sr. Fábio Araújo Mota, dire

tor do SESI, responsável por essa 
medida, é o presidente da Federa
ção das Indústrias de Minas Ge
rais, homem extremamente rea

cionário, ligado a grupos políticos 
ultra-direitistas como o IBAD e o 
IPES. É muito conhecido pela sua 
posição marcadamente anti-ope

rária, como patrão e como juiz da 

Justiça do Trabalho, tendo sido 
um dos incentivadores da campa

nha fascista contra a realização 
do Congresso Latino-americano 

de Trabalhadores em Belo Hori
zonte. Tem sido denunciado pelos 

médicos, dentistas e funcionários 
desempregados pelo SESI como 
um autocrata e um ditador arbi
trário.

A CAMPANHA

A Campanha pela readmissão 
dos funcionários do SESI se de
senvolve com o apoio das entidades 
sindicais mineiras, do Comando 
Estadual dos Trabalhadores, que 
está disposto a se mobilizar in
clusive para a greve geral, da As
sociação Médica de Minas Gerais 
e de entidades estudantis. Preten
dem os funcionários conseguir in
tervenção federal no SESI minei
ro e a saída do sr. Fábio Araújo 
Mota da direção. Por decisão unâ
nime de sua assembléia, os empre
gados do SESI decidiram não rea
lizar acôrdo em separado, só acei
tando a reintegração de todos ao 
trabalho.

UMA LIÇAO

Os acontecimentos verificados 
no SESI vieram mais uma vez de
monstrar ao operariado o verda
deiro caráter do assistencialismo 
patronal. O SESI foi criado pelos 
patrões para promover a “paz so
cial”, mas na verdade é umá ar
ma voltada contra os trabalhado
res. enquanto mantiver seu con
teúdo paternalista. Administrado 
como “coisa particular”, os inte- 
rêsses dos trabalhadores são colo
cados à margem quando se torna 
mais importante para os patrões 
usar o seu dinheiro em outro lu
gar. É claro que a solução para 
êsse estado de coisas será o total 
e definitivo contrôle operário sô- 
bre órgãos dêsse gênero. Só então 
poderá a classe operária adminis
trar em seu benefício os recursos 
que, em última análise, dela mes
ma são arrancados.



Programa San Tiago Dantas:

60VÊRN0 QUER DIVIDIR A ESQUERDA 
E FREIAR O MOVIMENTO DE MASSA

O programa mínimo do Sr. San Tiago Dantas, para 
a formação da "Frente de Apoio às Reformas de Base”, 
ou “frente ampla”, representa’ mais uma tentativa da 
burguesia brasileira para iludir e conter o movimento 
de mansas, evitando a revolução social que se delineia. 
O caráter divisionista do programa, e do esquema que 
o Govêrno procura compor por seu intermédio, Já se tor
na patente, com a desintegração progressiva da unidade 
que as fôrcp.s populares haviam conseguido forjar no in
terior da Frente de Mobilização Popular. Os contatos 
diretos que o Govêrno estabeleceu com as várias frações 
do movimento popular, o diálogo bilateral entre as or; 
ganizações de massa que integram êsse movimento, tudo 
isso põe em xeque a discussão ampla, naquele parlamento, 
das esquerdas em que se constituíra a FMP.

O esquema da “frente ampla” não é, porém, sòmente 
Uma manobra divisionista. Êle traz, também, a marca 
do colaborac'onismo de classes, num momento em que a 
radicalização política, gerada pela marcha das contradi
ções sociais, incita as duas classes fundamentais da so 
ciedade brasileira — a burguesia « a classe operária a 
conceber soluções próprias, soluções de classe para a crise 
estrutural que o país atravessa.

Tal como se encontra, o programa mínimo integra 
muitas das antigas reivindicações das fôrças populares. 
Se o Sr. João Goulart pretende aplicá-las, não necessita, 
portanto, de nenhum compromisso prévio de apoio, por 
parte dessas fôrças. Ê evidente que tal apoio lhe será 
dado, sem necessidade de qualquer "frente ampla” . Tal 
frente só poderá funcionar como barreira à tendência 
das massas a exigir multo mais do que é capaz de dar 
o Sr. João Goulart. Vale dizer que a “frente ampla” 
não visa a proporcionar ao Govêrno a garantia do apoio 
popular para .as medidas progressistas que êle eventual
mente adotar, mas visa, antes, a assegurar ao Govêrno 
que as fôrças populares não pedirão mais do que lhes 
será dado.

“REFORMA POLÍTICA”

Esta garantia é necessária ao Govêrno. na medida 
em que o programa mínimo do Prof. San Tiago Dantas 
está muito aquém do que desejam realmente as massas. 
A simples análise de alguns de seus itens evidenciam isso- 
Quando se refere, por exemplo, ao voto dos analfabetos, 
o programa mínimo preconiza a sua Instituição, limitan
do-a porém, às eleições majoritárias, isto é, às eleições 
para o poder executivo; quanto às eleições proporcionais, 
para a Câmara e o Senado a questão ficará sujeitas às 
discriminações “que a lei dispuser". Além de não ser do 
interêsse das massas, que lutam pelo direito amplo de 
voto aos analfabetos, é evidente que estamos aí em pleno 
reinado da demagogia. Isto porque a efetivação de tal 
medida não depende do Govêrno, e sim do Congresso, 
que teria de reformar a Constituição — e ninguém Ignora 
que o Sr. João Goulart não pode ser fiador das decisões 
do Congresso.

O mesmo se poderia dizer do item do programa que 
se refere à elegibilidade dos militares, que estatui que os 
militares de qualquer categoria só poderão concorrer às 
eleições desde que passem para a reserva, fi, rigorosa
mente. a mesma tese que o Ministro da Guerra e alguns 
órgãos da imprensa burguesa defenderam, por ocasião do 
levante de Brasília, para acalmar o ânimo dos sargentos, 
e, an mesmo tempo, retirar os atrativos que a atividade 
política pode exercer sôbre êles. Quantos se animariam 
a cortar sua carreira militar em troca dos resultados in
certos de uma eleição?

SALARIOS E CUSTO DE VIDA

O progrrma fala também de reajustamento periódico 
dos salários e vencimentos. Com que autoridade? Todos 
sabem que tal reajustamento já se verifica não pela boa 
vontade do Govêrno, mas pela fôrça organizada dos ope
rários, e dos assalariados em geral, que, pela greve, en
costam à parede os tubarões e o próprio Govêrno. Não 
foi assim que os funcionários públicos conseguiram o 
13 ° salário no ano p assado?

O que interessa aos assalariados não são fórmulas 
vagas como e?sa de “reajustamento periódico” . O que a 
classe operária exige é, a par de uma política salarial 
que a beneficie (escala móvel de salários, salário profis
sional, salário família suficiente a adoção de medidas 
radicais para a contenção do custo da vida, e que não 
poder'am deixar de incluir a expropriação das emprêsas 
imperialistas, a nacionaliazção dos setores básicos de 
produção, o contrôle de preços, lucros e estoques pelos 
organismos sindicais, o monopólio cambial a suspensão 
do pagamento da dívida externa, o bloqueio das remessas 
de lucros e de royalties para o exterior. Está o Govêrno 
disposto a cumprir um tal programa?

É evidente que não. Basta lembrar que, apesar de 
o programa mínimo mencionar algumas medidas de mo
nopólio cambial, o que o Govêrno acaba de fazer, na 
práttea, através da Instrução 263 da SUMOC é Instaurar 
o regime do câmbio livre, ainda que sem a audácia 
que caracterizou a Instrução 204, de triste memória. Esta 
204 envergonhada, que é a Instrução 263, nega, porém, 
radicalmente, as promessas formuladas no programa mí
nimo, e mostra bem o crédito que merece o Sr João 
Goulart.

A QUESTÃO AGRARIA

No capítulo da reforma agrária, o programa do pro
fessor da Bond and Share não sal do limite de provi
dências exclusivamente burguesas, incapazes de resolver 
o problema do homem do campo. O monopólio da terra, 
raiz de tôda a crise agrária, permanece intacto. Não se 
fala em aboKção da parceria. O sistema de arrendamento 
fica de pé, com nova regulamentação.

Preconiza o programa a adoção de “medidas para o 
início de uma reforma agrária, com o objetivo de elimi 
nar o latifúndio, dar assistência técnica”, etc. Em outras 
palavras- a eliminação do latifúndio é relegada às calen
das grega?. O aue não surpreende em se tratando dêste 
Govêrno, aue não se atreve a assinar slquer um projeto 
tímido como o da SUPRA, desapropriando as áreas mar
ginais às rodovias e acudes.

Nada tão vaeo e tão fluído como o capítulo agrário 
do programa elaborado pelo professor da “esquerda posi
tiva” . Mas. afinal, nã pretende- êle obter a adesão dos 
grandes latifundiários do PSD. cawltaneados pelos se
nhores Amaral Peixoto e Juscelino Kubitschek?

O QUE FAZ A MAO DIREITA

O programa proposto para a “frente ampla” está, 
portanto imbuído, da primeira à última palavra, do es
pírito de coloboracão de classes. E respira, porisso mes
mo, o clima de conciliação com o imperialismo. Não dá 
um pio sôbre a Encampação das concessionárias. Sôbre 
política externa, acena com as mais rotundas generali
dades, sem nada .acrescentar de nôvo ao que, de acôrdo 
com as conveniências de momento, o Govêrno tem feito. 
Nem uma palavra sbre a denúncia dos acordos e tratados

Adaptável às circunstâncias, o 

professor “nacionalista”  da 

Bond and Share abandona o 

som brero que usou no México 

e suryc com uma varinha de 

condão, para pôr fim  à ra

dicalização política

O problema crucial, que pri'0- 

cupa o Sr. João Goulart, e que 

o leva a tentar d iv id ir a es

querda, é sua permanência 

no poder, pelos meios que fô - 

rem possiveis —  inclusive o 

yolpt

lesivos ao Brasil, como o Acôrdo Militar Brasil-Estadqs 
Unidos e o Tratado do Rio de Janeiro, que compõem o 
quadro da guerra fria e atrelam a nação ao bloco imperia
lista .

Tal como está, porém, já  presta um grande serviço 
ao Sr. João Goulart. Confunde e desorienta as esquerdas, 
cria ilusões e sobressaltos, enquanto o Govêrno vai cons
truindo com a mão direita sua recomposição com o im 
perialismo norteamericano (vide reescalonamento da» 
dívidas, Instrução 263, correspondência com o Sr. Lyn- 
don Johnson) e criando condições para o seu golpe de 
Estado

Êste, é, no fundo, o problema crucial, o móvel que 
determina tôda a ação do Sr. Joãcx Goulart e que se en
contra na base de tôda a política de divisão da esquerda 
que êle vem pondo em prática: sua permanência no po
der, pelos meios que forem possiveis. Ninguém, a esta 
altura dos acontecimentos, ignora tal fato, no país. Mas 
as fôrças populares se mostram Incapazes de sacudir sua 
passividade na medida em que não encontram uma alter
nativa política para superar o impasse que o Sr. João 
Goulart procura criar: golpe ou Lacerda.

A ESQUERDA E A “FRENTE AMPLA”

É tarefa da vanguarda revolucionária, das fôrças 
'mais radicais e conseqüentes da esquerda, abrir essa al
ternativa A elaboração de uma plataforma política, que 
consagre soluções operárias para os problemas do país, 
e o exercício de uma política de unidade revolucionária, 
de uma política de classe, romperiam o falso dilema pro
posto pelo Sr. João Goulart e atrairiam as grandes mas
sas para a participação direta nos acontecimentos de que 
são agora expectadoras. Um tal programa e uma tal po
lítica esvaziariam, por sua vez, a ameaça direitista que 
cresce, oferecendo às massas pequeno-burguesas, sensí
veis à propaganda reacionária, uma perspectiva concreta 
para a solução de seus problemas.

Não é de um programa de colaboração de classes, de 
uma política de colaboração de classes que as massas 
populares precisam, neste momento, para avançar. Mas 
de um programa operário, de uma política de classe. 
E é porque a vanguarda conseqüente da esquerda diz:

NAO AO ESQUEMA DA FRENTE AMPLA!

NAO AO PROGRAM A SAN T IA GO  DANTAS!

POLÍTICA

KnqUanto o iirufrxnut e o Pretli/ente manobram e eomplram , at maiua» ttp tram  

que u enquerda lhe aponte o raminho pura a jo/ufdo definitiva doa problema* que

a/liyen,



ABALHADORES AO COMÍCIO: FRENTE DE 
CLASSE  CONTRA AMEAÇA DE GOLPES

POLÍTICA  
OPERARIA
ano  m Rio d* Jan«iro-Säo Paulo. 12 d* março d» 1964 N» 13

Novamento o Presidente da República apela para o proleta
riado da Guanabara, pedindo o seu apoio em praça pública.

Novamente os trabalhadores do Rio ocuparão o centro da 
cidade, vindos, disciplinadamente, em colunas por emprésas, sin

dicatos e bairros, dando uma demonstração de fôrça da sua classe-

Novamente a reação lacerdista se encolherá, retlrando-se para 

as suas praças fortes, nos bairros da Zona Sul, na Tl] uca, Gra- 

jaú e para as casernas e o Palácio guardados pela SSP, equipada 
com o armamento do Ponto IV.

E depois, companheiros? O que haverá depois, quando tive

rem passados os discursos oficiais, as promessas de reformas? 

Quando os operários tiveram voltado para as suas casas nos su

búrbios e quando a sua excelência tiver tomado o avião de volta 

para o Planalto?

Depois disso a policia deixará de bater em operários? Os 
preços dos gêneros de primeira necessidade deixarão de subir? 
Seremos menos exploradores, menos esfolados pelo capital na

cional e estrangeiro? Depois disso se deixará de p< seguir Sar 
gentos porque lutam pelos seus direitos? Delx&r-se-ú de matar 
camponeses, que querem cultivar a terra?

Sabemos que não. Sabemos, por experiência própria, que não 

é para isso que nos pedem apoio os políticos burguéses. Êles têm 

os seus interêsses. Nós temos de lutar pelos nossos.

Se Jango convida os trabalhadores para dar uma demon- 

tração de fôrça no coração da reação lacerdista, é porque êle 

sabe que nesta sociedade de classes, que é o Brasil, o proletaria

do é a única classe que pode enfrentar a reação fascista de La

cerda. E é por isso mesmo que vamos ao comício, que estamos 
atendendo ao convite.

Mas, se nós formos ao comício únicamente para ouvir belos 

discursos, para aplaudir as promessas já  dadas e não cumpridas 

inúmeras vêzes, no passado, para dar apoio à politicagem bur- 
guésa, então deixaríamos de dar uma demonstração de fôrça e, 
ao contrário, daríamos uma demonstração de fraqueza, porque 
não saberíamos distinguir os interêsses dêles dos nossos. A nos
sa tarefa é exigir, é reivindicar.

Nós vamos ao comício para dizer ao govêrno e ao seu chefe 
que as reformas, que nos prometem, não são as mesmas que nós 
reivindicamos. Vamos lá para deixar bem claro que melas me
didas não satisfazem mais às massas sacrificadas; que para nós 
tanto faz se a polícia, que repríVne grevistas, é paga pelos cofres 
estaduais de Lacerda ou pelos cofres federais de Brasília.

Nós vamos ao comício para demonstrar que o proletariado 
está cansado de ser joguete nas mãos de políticos burguéses, 
para continuar a ser aproveitado, burlado, manobrado e espolia 
do, após cada nova cerimônia oficial Que defenderá os seus di
reitos, conquistados nas lutas do passado e que continuará a lu
tar por todos os outros direitos democráticos, negados até agora 
por todos os govêrnos, inclusive o atual, o de João Goulart.

Nós vamos ao comício para deixar bem claro que a classe 

operária se oporá a qualquer golpe, venha de onde viver, pois 
um golpe vitorioso, seja êle da direita ou com aparências popu
listas acabará colocando os trabalhadores sob permanente estado 

de sitio, a mercê de maior exploração pela classe dominante.

Finalmente, não deixaremos nenhuma dúvida que não acre

ditamos serem atendidas as nossas reivindicações de reformas, 
imediatas (como as publicamos nêste jornal) por um govêrno 

byrguês, um govêrno das classes dominantes. Sòmente um govêr

no de trabalhadores, um govêrno revolucionário, que se apoia 

nos organismos de representação dos operáriss, camponeses, sol

dados e estudantes, terá fôrça e interêsse em dar ao país as re

formas que tão urgentemente necessita. E êsse govêrno só sur

girá como resultado das lutas revolucionárias dos trabalhadores 
da cidade e do campo e mobilizará as energias revolucionárias 
dêsses mesmos trabalhadores, para impor as reformas.

Pela Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo, 
que denotará a reação fascista em todo o País.

Pelo Govêmo Revolucionário dos Trabalhadores

VENEZUELA  

U M  P O V O  

EM  A R M A S

E N C A M P A Ç Ã O  

D A  M AFERSA: 

V IT Ó R IA  D O  

PRO LETARIADO

PA1AYRAS DE ORDEM PARA 0 COMÍCIO KO DIA 13

—  Reformas só sairão com o Govêrno Revolucionário 
dos trabalhadores.

—  Trabalhadores, só nós podemos combater a cares
tia: Formemos Comités de Fábricas para controlar 
os lucros; formemos Comités de Bairros para con
trolar os preços.

—  Salário Móvel e Salário Profissional.

— -Dissolução do Fundo Sindicato e da Comissão de
Enquadramento; abolição do direito de intervenção, 
de reconhecimento e de dissolução dos sindicatos 
pelo Ministério do Trabalho, assim como do controle 
financeiro, que o Ministério exerce através do 

Banco do Brasil.

—  Direito de Greve sem restrições.

—  Todo apoio às reivindicações dos Sargentos.

pág. 8 _  Expropriação do latifúndio sem indenizações e 
entrega das ferras ao* camponeses.

—  Moratória imediata e unilateral da dívida externa.

—  Encampação, sem indenizações, das propriedades 

imperialistas.
i

—  Anulação dos tratados inferamericanos e do Acôrdo 
Militar Brasil-Estados Unidos.

—  Relações com a China Popular.

pág. 7 _ _  Defesa incondicional de Cuba Socialista.

—  Trabalhadores defendamos os nossos direitos contra 
qualquer golpe.

A Frente Unica dos Trabalhadores da Cidade do 
Campo derrotará Lacerda e a jeação fascista.

UMA POLÍTICA OPERÁRIA PARA O BRASIL



SEGUNDO C 0N 6R ESS0  CONTINENTAL DE 
SOLIDARIEDADE A CDDA EM MONTREAL

RIO — O general Luiz Gonzaga de Oliveira Leite, presi
dente da Sociedade de Amigos de Cuba, declarou a POLÍTICA 
OPERARIA que, possivelmente, se realizará em MontreaL no 
Canadá, o Segundo Congresso Continental pela Soberania e In
dependência dos Povos da América e Solidariedade a Cuba.

O prefeito de Montreal assegurou q"e, no Canadá e, espe
cialmente, na sua cidade, o Congresso contará, dentro das nor
mas correntes, com tôdas as garantias e liberdades tradicio
nais, existentes no pais, ao tempo em que manifestou satisfa
ção com a escolha da sua cidade para a realização do encontro.

O Congresso está previsto para os dias 16, 17, 18 e 19 de 
julho, devendo antes ser criado, no Canadá, um Comitê Nacio
nal de Apoio.

INVESTIDA
IMPERIALISTA

Denunciando as novas in
vestidas que o imperialismo 
prepara contra Cuba e expon
do os planos para a realiza
ção do “ II Congresso Conti
nental pela independência e 
soberania dos povos e de so
lidariedade a Cuba”, o *en. 
Gonzaga Leite declarou que a 
Reunião de Montreal será 
uma perfeita resposta dos po
vos da América à farça que 
representa a OEA, — mero ór
gão da política externa norte- 
americana.

Descrevendo a br"tal re
pressão aos movimentos f«o- 
pulares em todo o Continen
te* feita em nome de uma pro
p a la d a  "democracia represen- 
tantiva, o gen. Gonzaga Leite 
descreveu as chantagens que 
o imeprialismo vem usando 
para manter o cerco de Cuba 
e para uma nova tentativa dê 
invadir a Ilha. Citou o caso 
da promessa de revisão do

Tratado de Fronteira com o 
México e o reescalonamento 
da divida do Brasil, que vi
sam forçar o apoio dêstes dois 
paises para uma nova ação 
armada contra a primeira 
República Socialista da Amé
rica.
BETANCOURT
DESMORALIZADO

A desmoralização da acusa
ção de Betancourt — que 
quer culpar os cubanos peio 
anseios -de liberdade de seu 
povo tiranizado; A  denúncia 
do Tratado do Rio dc Jaueiro
— que prende os governos la
tino-americanos aos planos 
agressivos do govêrno ianque; 
estas tarefas estão exigindo o 
rápido reavivamento do mo
vimento de soBdgrigrtwtt a 
Cutt». E é dentro dêssc plano 
de mobilização popular a fa
vor da república socialista de 
Cuba que foi denunciado pa
ra o dia 20 de março ato pú
blico com a presença de Max 
da Costa Santos. /

%

RAUL R O A  

EM  S. PAU LO

«A polífice •rtsrr.a d« Cuba * 
g jie d e  e »  têrancn de coe*istS«cie 

mes isto não sigiiwfica qu* 
o  povo cubano venda sua iJeoto- 
gia, ou «o afaste do  ananclsmo-’« - 
nmismo» —  declarou o  Sr. Ra ui 
Roa Rbcwy, embe<«*doir de C ubs 
«e Brasil, em comferèmda que prtr 
bmi*c3ou dia 25 **o Cemtro de £s- 
tudo» Socieis. O  tema foi «Cuba 
Contemporêrvea> e  o em bsiiador 

falou sôbre a  situação econômica e 
a  produção, acentuando os iwstéveii 
progressos obtido* peio povo cuba
no aos cinco anos de socieHsmo na 
í f t * .  Fetana tatnbém sóbre a educa
ção e  a  saúde púbGca, lembrando 
a Vitória sêbre o  ariatfabetismo t  
o tete! feaoare'KametnTo sanitário e 
Jvqiénjco.

«Cuba *  boje r io  apenas a pri
meira Rep&bUce Socialista da Am é
rica, mas também a que apresenta 
notéve! deaenwolximentc e*n todos 
cs vetõrei, isso a  despeito das afir- 
meções em contrário do imperialis
mo» —  efimnou o Sr Raul Roa 
O  ím.ico problema grave com  que 
se defronta Cuba —  acentuou —  6 
o  rtnperiaKsmo «Os EUA se pn>- 
"íwverr' .um .verdadeiro estado de 
^werx.* nim  — r '«irnecv cc*at«e C>—

No dia 24, a -p ^ z .-.jA d a t pm**< i 
cipom da satecT&eda e  instalação 

de União Cuít-ur*1 Sresit-Cube em 
São Pa«'o

São Pauk* 9
«

Gráficos iniciam luta 
contra insalubridade

O fjovêmo buryué» só cumpre os 
íets que he  beneficiam. As outras, 
mesmo quando são aprovados, não 
*e executam; servem openaís para on- 
W tor os trabolhos jwídicos da noção 
Por exemplo, «  -leis anti-gre»«.  de 
segurança nacional, etc. são sempre 
invocadas e aplicadas, o que não 
acontece com a maioria das leis de 
proteção ao trabalho, que são sem. 
pre sabotadas.
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LEGISLAÇÃO VKÜNTl

É o que acontece cora os medWos 
que a Consolidação das Leis do Tra- 

b a f»  pnevê cam «espeto à  Higiene 
a Segurança no TnbHhB. O il a  lei 
que devera «er "garantido .nos Jooais 
de tnobo#» um grau de canfonto tér
mico compatível com o género de tra- 
batSo redt w dc*, exjgindo ventilação. 
artiWoioil sempre que a ventilação na. 
tunri não preencher os cond ições pe

didos., deverá ser "evitado tonto 
quanto possível a  existência de sus- 

pensóides .tóxicas. alergémicoK. irritan

tes ou incômodos", os tocais de tra
balho serão " mantidos em estodo de 
tempero*', sendo esta reolidode" fang 
das horários de trabalho e par pro
cesso que reduza ao inSnimo o levan
tamento de poeira", as pára se man
terão " impermeáveis cantio a  unida
de db saio", "em  certos indústrias 
que iw td h —  com substância táaaca 
(tais coma o  dhumfao), poderá ser exi
gida a  è nm l nçnr de chuveiros em nú

mero suficiente pana que as trába*»- 

dores, que estejam em contacto com 

os tãncos possam tomar banho ca» 

tòdas as acfações e  ò hora do sai- 

do” , serão fornecidas pelo «mpiega- 
dor, além das meias gerais, as « « r  

pomentos mdnnduois de proteção a 

mcalunwdade do trabahador, camo 

ócufos, luvas, avantois. nolçmdn«, ca

puzes, ogoBadhas. e n mitos outras. 

Não é necessário dizer que sêo ex

ceção as indústrias que aanpm e os 

dãuswtas de prnteçÚLi ã  saúde do lw
4 . nlki mr̂m i DQ*mOGUV „

REIVINDICAÇÕES

Camo essas medidas n&o são tomados, 

es rervãndücoçães dos traboíhadotes se 
tem feito no sentido da cfctençõo do 

acréscimo salarial previsto em lei, 
procpruonai â  insalubridade no ser

viço.

Tendo em visto a mobilização do 
categoria (os gráficos são, pof traba- 
rem com tóxicos, dos mais atingidos 
pelo inedubridode) para combater a 
insalubridade, o Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias Gráficas já fez 
reunir os representantes de emprêsa 
especialmente para discutir o assunto, 
preparando agora uma assembléia.

No atual penado de preparação 

à  classe operária fó foram ouvidos 
paro o ancetomento de grande com. 
ponha, média »  e higienistas ligodos 

para que se levem em canta suas s j’ 
gestães. Assim, ouvido o dr. Manoel 
Cm wü heira. i ste considera que o pro
teção técnico tem sido negligenciada, 

prJx. a  legislação "permite de fato que 
o Cii^ e g adnr pague para que o em
pregado trabalhe em condições de om_ 
biento condenadas. Como grande 
parte dos empregadores não poga a 
taxo de «salubridade, a luto operá
ria é no sentido de exigir ésse paga
mento Mas a reivindicação deyena 

ser no sentido da eliminação das corv 
diçnes de insolubridode e da redução 
do ramada de trabalho, porque o pa. 

gamento do laxo de insalubridade é 

feito sãbre o solário mínimo, o que 
significa ien acréscimo insignificor.- 
*e” .

Estado do Rio: 

Cartel do vidro ataca 
conquistas operárias

A Indústria do vidro plano no mundo capitalista passou por um 
processo de carteüzaçào que alcança não só a divisão dos mercados, 
mas também a associação dos “trusts” internacionais na produção.

No Brasil, após um período de atritos entre a antiga Covibra, a 
Pittsbourg e a San Oobain, verificou-se a fusão dêstes grupos na com
posição do capital da Vidrobrás, com predominância esmagadora dos 
“trusts’’ francês e ianque. Assim, foi monopolizado o mercado nacional 
que de 1950 a 1962, atingiu uma expansão nas vendas de 4,2 milhões, 
para 10,3 milhões de 2 de vidro plano. Êste crescimento do consumo 
proporcionou a Vidrobrás um aumento vertiginoso dos seus lucros, 
fato que alertou os trabalhadores das suas sete fábricas, principalmen 
te da inetainrl» em S. Gonçalo que, a partir de 1961, organizaram-se 
em seu Sindicato e forçaram a melhoria dos baixos níveis salariais 
a que eram submetidos.

O “TRUST PASSA A OFENSIVA

A despeito dos elevados lucros obtidos, o “trust” francaamsri 
cano nãn se conformou com as conquistas dos seus operários de S Gon
çalo e procurou, a partir ' de então, destruir a unidade sindical cios 
mwmm através da dispensa, da intimidação e do suborno de tra
balhadores.

Alegando uma situação de ligeira queda nas vendas, dispensou, 
em 25 de julho de 1963, 305 operários, dos quais, 80 contavam com 
estabilidade. ®sta dispensa em  m assa não teve o ob jetivo de d im in u ir  
as despesas <■ Vidrobrás com a fôlha de pagamento, a fim de com
pensar a ligeira queda do ritmo de vendai, mas sim, de intimidar os 
seus operárias mais novas e destruir a unidade da luta sindical. Cons
ta tase, mesmo, que o montante das indenizações era mais do que 
suficiente para manter os dispensados por um periodo muito mais lon
go do que, de 25 de julho de 1963 até a presente data, quando a em- 
présa vérr. recrutando mão-de-obra nova a fim de substituir os 
indenizados. Na realidade visou o “trust” do vidro Plano, através das 
dispensas, admitir novos empregados com salário abaixo do estabe
lecido no último acôrdo, além. eviden .emente, de amedrontar com o 
fantasma do desemprêgo os demais cperários.

A situação de retração do mercado, que figurou como pretexto 
para as demissões em massa, modificou-^ nos últimos meses de 1963, 
quando o consumo de vidro voltou a se expandir, como revela o fatu
ramento da fábrica de S Gonçalc que atingiu, em novembro, a 160 
milhões de cruzeiros, fato que determinou a liquidação de todo o es 
toque e o apressamente “a toqu* de caixa” da reforma do forno o 
qual na época da dispensa havia parado para o reparo rotineiro e 
indispensável que sofre de 4 em 4 anos.

Tornou-se claro, então. part, todos os operários o fim visado pela 
Vidrobrás, qual seja. o de arabar com salário mínimo d& fábrica, 
de 52 m il cruzeiros, pois os novos trabalhadores são admitidos com o 
mínimo regional.

D E S M A S C A R A M E N T O  v

Tôdas estas medidas odiosas do cartel.internacional só foram pos
síveis devido à circunstância de na época, encontrar-se o forno para- 
lizado para a campanha de reforma. Todavia, como os estoques se 
extinguiram rapidamente, teve o “trust” de acelerar a reforma do 
forno, fato que reacende, também, o ânimo dos vidreiros para novas 
lutas contra as perseguições patronais.

Constatando a nova situação determinada pele funcionamento do 
forno, mudou a emprêsa de tática, adotando não a fórmula da dis-- 
pensa em massa, mas a do suborno e da intimidação de setores da 
fábrica, para desta forma, tentar a divisão entre os trabalhadores.

No fim do ano passado, pondo em prática esta política, divisionista 
premiou algiin* poucos funcionários dos escritórios com uma gratifi
cação, além do 13.° salário e. por outro lado, vêm procurando através 
do fascista espanhol Aderbal, nóvo supervisor da produnão, vindo de 
S  Paulo, jogar os mensalistas contra os tarefeiros, alegando que èstes 
últimos atingem a salários muito elevados. O objetivo do • trust” é bur
lar o acôrdo firmado com o Sindicato que estabelece a produção ba3e 
de 190,2 por dia, para atingir o salário de Cr$ 500,00 mensais, aplican
do a tabela de S. Paulo que se situa em 10 0004! mensais, ou seja, 
cêrca de 400m.2 diários, o que resultará em uma queda de 9 para 5 
cruzeiros no m,2 de vidro produzido. Outra medida odiosa de perse
guição patronal, diz respeito a tentativa dc Chefe de fabricação — 
senhor Miguel —  também velho fascista espanhol, que mandou retirar 
as bancos de descanso do psssoal do forno e quer acabar com o paga
mento em dôbro das horas alternadas, substituindo esta tabela por 
uma que majore em 100%, apenas, uma de cada três horas de tra
balho efetivo, o que, igualmente, constitui uma tentativa de quebrar 
uma conquista dos empregados da Vidrobrás.

A P t L O  A A Ç A O

Esta políd«-* divisionista que o “trust” do vidro vem tentando em
pregar só ooTF *1 surtir efeito se não for destruída pela unidade dos 
seus trabalhadores, que devem Impedir qualquer atritos entre setores 
da emprêsa. os qua*s só podem benefldar os interêsses patronais.

As conquistas dos operários da Vidrobrás só poderão ser conser
vados se for mantida a unidade, pois o poderio dêste “trust” interna 
dooal, que conta R n  seus quadros jurídicos com velhas raposas da 
advocacia, como Santiago Dantas e Hermes Lima, pode. como já  o 
foi, ser quebrado pela luta organizada que sempre caracteriza os vi
dreiros fluminense».



Latifundiários Radicalizam a Luta e
Barram Caminho para Solução Pacífica

9

Arregimentados em soas Associações Rurais (que an 
tes serviram para pressionar os governos no sentido de 
conseguir favores especiais, como no caso da moratória 
e posterior perdão para soas dívidas com o Banco do 
Brasil, provenientes de empréstimos para criação de ga
do de raça), os latifundiários se preparam para impedir 
a qualquer custo modificações na estrutura agrária que 
venham diminuir-lhes os privilégios, identificando-se 
com a liderança, política de tendência faeista, os lati
fundiários cumprem o papel de tropa de choque da rea
ção para a implantação de uma ditadura no pais.

ARREGIMENTAÇAO E LOTA ARMADA

Nas últimas semanas, mormente nos último* dias, 
observa-se uma movimentação sem precedentes Junto aos 
proprietários de terras no sentido de uma preparação 
para a luta contra o movimento camponês e operário, 
preparação essa colocada no plano organizativo, armado 
e publicitário. Não foi por coincidência que tôda essa mo
vimentação tenha vindo em seguida ao apêlo do presí 
dente nacional da UDN no sentido de que •  “população 
c iv il' se armasse. Tôda essa movimentação é fruto de 
um plano nacional em fase de execução para a implan
tação de uma ditadura no pais. Quando o Sr- Bílac Pin
to fêz aquele a pêlo, êle não se dirigia à  grande massa 
trabalhadora criadora das riquezas do país. Ao contrário, 
o a pêlo tinha o sentido —  e isso êle deixou bem claro
— de combater a ação dos sindicatos operários e de tra
balhadores rurais. O  seu objetivo é portanto o de criar 
uma fôrça policiai faeista, capaz de pelo terror eriar as 
condições subjetivas para a implantação da ditadura 
faeista no pais. e posteriormente sustentá-la.

OS FATOS NAO MENTEM
•l>

Observa-se que os fatos de agitação no «».«
últimas semanas, mudou seu centro de gravidade do Nor
deste para a região central do pais, centro das lutas po
líticas. As tensões crescem principalmente nos de 
Minas, Goiás e Rio de Janeiro, exatamente aquèles onde 
os governadores se tèm pronunciado pelas reformas «pie 
a burguesia brasileüa necessita.

Nos últimos dias temas assistido a uma série de acon
tecimentos que evidenciam tdda a trama exposta acima. 
O primeiro foi em Governador Valadares onde a luta se 
agravou pela iniciativa dos latifundiários de não respei
tar o direito de sindicalização dos trabalhadores rurais 
da região, ameaçando o próprio presidente da SUPRA. 
Assistimos ainda em Minas Gerais» onde o movimento 
camponês apenas ensaia sem primeiros passos, o  agra-

Aroctldo Mourlhé

vamento d» situação em PI^N-I o que poderá levar a um 
choque armado entre camponses e latifundiários, e aos 

de manifestos violentos contra a reforma 
agrária em várias cidades com a criação de “ligas antí 
comunistas", ao lado das maiores provocações feitas aos 
sindicatos rurais. Em Corinto, onde o Centro Operário 
local promovia úm «acontro pelas reformas de base, com 
presença de deputados e outros membros do PTB minei
ro, os latifundiários dissolveram a reunião a tiros, ex 
pulsando da cidade os convidados ao encontro.

Em Goiás, os latifundiárias de Anápoles lançam um 
manifesto à proclamação de um pácto de defesa dos ter
renos que margeiam a rodovia BR/14. contra qualquer 
tentativa de desapropriação per parte da SUPRA, ou con 
tra eventuais invasões ei* trabalhadores sem terra. Ao 
mesmo tempo latifundiário assassina a tiros de carabina 
um  camponês.

ESTAO A APONTAR ÀS ESQUERDAS O CAMINHO PARA 
A LUTA NO CAMPO

No momento em que os latifundiários escudados na 
liderança política de direita, procuram se opor ao mo
vimento de massas no campo com a organização para 
-miíitar, vêm condicionar o tipo de luta do camponês 
que se verá obrigado a não se limitar à luta de massas.

O  sentido da luta de massas é o de levar i  luta o , 
m»tnr contingente possível de trabalhadores para íniciá 
-los na luta política e dar lhes consciência de classe- As 
lutas de maasa são as: escolas vivas da vanguardas do 
povo ao mesmo tempo que o meio de esclarecer a opinião 
pública sôbre situações de injustiças que não podem per 
durar Ela ê m »  forma de luta que pode ser usada para 
reinvtdlcações de caráter especifico como a luta e c o  
rŵ wtr-a bem co*no para a luta pokÈtica, mas não é a for 
ma de luta adequada para enfrentar as organizações pa- - 
ra-mitttares.

' na medida em que a reaçao, através de seus
agentes nó campo, vier impedir ou dificultar a  Hvre as
sociação dos trabalhadores rurais, para sua luta política 
pela reforma agrária, ac lhes deixa o caminho da orga
nização armada, que nas nossas condições políticas só 
poderá ser percorrido através da luta de guerrilhas Os 
camponeses se associarão a partir daí sob a proteção- dos 
fuzis do exército guerrilheiro. Transformarão na luta e 
sua reivindicação da terra para quem nela trabalha, para 
realizar através de um govêmo de trabalhadores as re
formas que o govêmo burguês não fõra capaz de rea.ii 
zar, criando as bases para a implantação do socialismo

Líder camponês de Três Marias 

agredido a golpes de facão por provocador

FAZENDEIRO S DE G O IA S  T EN T A M
1

A TERRO R IZA R  O S  C A M P O N ESES

BELO HORIZONTE — A 
Federação das Associaçõs Ru
rais de Minas G e r a i s  
(FAREMG), vem desenvol
vendo neste Estado, entro
sada com o comando nacio
nal lacerdista, vasta campa
nha terrorista contra o movi
mento camponês que atingiu 
sua máxima expressão nosr 
conflitos de Governador Va
ladares.

Em Três Marias — onde os 
camponeses da margem do 
Rio São Francisco organiza
das em seu sindicato vêm de 
uma vitória, ao conseKuir a 
desapropriação pela SUPRA 
das terras em sua posse, de
pois de 4 anos de duras lutas 
contra latifundiários locais e 
seus capangas — a FAREMG, 
por intermédio do prefeito 
de São Gonçalo do Abaeté, 
Advogado J o s é  Mendonça, 
vem praticando uma série de 
atentados e provocações con
tra o sindicato dos campone
ses.

DIAMANTES
Sob pretexto de que nos 

terrenos ocupados pelos cam
poneses do sindicato rural en
contrava-se uma lavra de dia
mantes, fazendeiros de região 
contrataram aventureiros pa
ra penetrar nos terrenos do 
sindicato, alegando que esta
vam amparados pelo Código 
de Minas. Alertados sôbre o 
perigo a que estaria exposto o 
sindicato, se êste permitisse a 
pesquisa de diamantes em 
seus terrenos, os camponeses

expulsaram de suas terras os 
provocadores.

Nota-se que em tôda a re
gião há indícios de existência 
de diamantes o que vem com
provar o ato de provocação.

Logo após a expulsão dos 
aventureiros os fazendeiros 
aliciaram dezenas de garim
peiros, com mil promessas, 
para invadir as terras do sin
dicato. A invasão não se fêz 
devido a decisão dos campo
neses de denunciar e a tocar 
os fazendeiros que tramaram 
a invasão, evidenciando o ca
ráter de provocação da me
dida .

AGRESSAO
O bandido de nome Osmar 

Rosa — turbulento filho de 
uma meretriz e dona de ca
baré na cidade de Barreiro 
Grande (TVês Marias), foi 
contratado por latifundiários, 
para levar adiante as provo
cações ao sindicato dos cam- 

 ̂poneses, desta feita através 
da agressão física a um de 
seus dirigentes.

Ao se diriíir para sua roça 
o tesoureiro do sindicato, Ala- 
dino Ferreira de Sousa, de
parou com o jagunço cortan
do seu arroz, adivertindo-o 
que não fizesse aquilo. O ja
gunço Osmar Rosa, fingindo 
cortar uma moita de arroz, 
desfecha sôbre o líder campo
nês golpes de facão, ferindo- 
o na cabeça e no braçt\ fu
gindo em seguida, quando o 
camponês ferido entrava em 
casa em busca de uma espin

garda e denunciava a grilos o 
fato aos companheiros que se 
encontravam distantes.

O líder camponês ferido 
conseguiu salvar-se graças 
aos companheiros que o con
duziram ao acampamento da 
CEM1G, a cinco quilômetros 
do local, onde existe um pe
queno hospital. A queixa-cri- 
me foi feita no mesmo dia, 
não tendo a policia local to
mado nenhuma providência.

OS CAMPONESES 
REAGIRÃO A ALTURA

Conscientes d o s  crandes 
problemas que a luta campo
nesa lhes cria, identifican
do com clareza seus inimigos
—  os latifundiários e seus 
agentes — os camponeses de 
Três Marias estão prontos a 
enfrentar qualquer tipo de lu
ta. Inicialmente eliminarão 
de seu seio os traidores do 
movimento que a luta veio 
desmascarar e enfrentarão 
com rigor seus inimigos ex
ternos. Não aceitarão a luta 
em têrmos de jagunço contra 
camponês. A qualquer agrev 
são saberão responder com a 
mesma moeda contra a pessoa 
do mandante.

Agindo como vem, fazendo 
todo tipo de provocação ao 
movimento camponês organi
zado, a FAREMG obriga os 
camponeses a 'colocar em 
plano nacional e político a 
sua luta, que geralmente se 
inicia por questões entre êles 
e latifundiários da reigão.

GOIAN1A: — O  camponês R o  
zário dos Santos, juntamente com 
outros companheiro«, procurava 
fundar Sindicato Rural, quan
do foi atacado pelo latifundiário 
Dalvo de Lima e seus prepestos. 
Armaram uma jagunçada e to  
caiaram Roaario na estrada. De
pois que Rosário recobrou os sen
tidos dirigiu-se para Gosánia, a  
fim  de na Secretaria do Trabalho, 
pedir providências contra os agres

NA MARRA 
Roaario de Campos afirmou à  

POLÍTICA OPERARIA que o sin 
dicato será fundado de qualquer 
maneira. "Os se as companheiros 
de lata estão decididos a enfren
ta^ qualquer dificuldade que se 
se 'queira impôr contra a funda- - 
cão do sindicato". Prosseguindo 
dedaroQ que "não estamos mais 
em tempo de satisfazer & vontade 
dos tiatifundiárias Precisamos de 
Uberdade e deixar de lado este 
pesado farda que os barões das 
terras jogaram nas nossas costas.

Agora que temos conciència de que 
somente unidos podemos vencer, 
vamos lutar para cgnquistar as 
terras que por direito é nossa” .

AGUÇA Sf^A  LUTA

Em todo o Estado de Goiás 
aguça-se a luta entre, fazendeiros 
e camponeses. Os proprietários 
tomaram a iniciativa de desres
peitar deliberadamente os contra
tos de arrendamento, numa de
monstração de fôrça.

O camponês Geraldo Pires, da 
fazenda “Quebra Anzol”, no Mu-, 
nicíplo de Goiânia, por exemplo, 
relata como êfí e companheiros, - 
foram expulsas pelo latifundiário 
das terras pouco antes das colhei-, 
tas. O  fazendeiro mandou o gado 
invadir as terras, derrubando a 
cêrca da roça. Em seguida veio a-, 
intimação para deixar a terra. £

São justamente essas arbitrarie
dades que fazem os camponeses se 
empenharem, sob risco da própria 
vida. na fundação dos sindicatos.

Falsa acusação 
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dsfcsidbs. rrfuífos trafofcikacfccres não  fêw  Ok*- > 
die mamti Po* isso» Je fio  À*prry e o s  ou - ; 

tiros p residentes cie- jiíD C s tírw  comer*- .* 

dbdío «• i'wH» fpelo Es+a-tute dkas. Lotes, qjuie • 

<tm. Gofêm>A per c®u4w». cta 

rmcfei.liérra*. são *r+ííicalwMSfl+e Ê'*’

po** êate m vfiVo q<ue esté •*

dé> «iumillar» os te®lii*j^ediOf«s» qittan-db, «o? 
ccftifrén«* Jioio uitmpm souibe «fer- ?.

fend:«r ca. rntorêsftes. *á«s 

nufiGA pw?«c»rso4* d »  cu«npfir urasi.



p***-

Os comunistas e a “Frente Ampla”
A movimentação das fôrças políti

cas em tômo da “frente ampla” , idea
lizada pelo Sr. San Tiago Dantas, dei
xou claro o vardadeiro caráter da ini
ciativa. Ressaltamos já, neste Jornal, a 
preocupação divisionista do movimento, 
que procura isolar os setores mais con
seqüentes e mais aCressivos da esquer
da e que teve, como primeiro resultado, 
a neutralização da Frente de Mobiliza
ção Popular como ponto de encontro das 
c o r r e n t e s  esquerdistas. Acentuamos, 
também, o espírito de colaboração de 
classes que inspirou a “ frente ampla”, 
num momento em que o aguçamento das 
contradições sociais estimulam a eman
cipação definitiva do movimento operá
rio em relação à tutela que lhe vem im
pondo a burguesia. E  acusamos, enfim, 
o que constitui o móvel central dos en
tendimentos que se processam em vis
ta des9a composição política e que con
siste no reforçamento do poder pessoal 
do Sr. João Goulart.

Como se eftivará êsse reforçamen
to? Ê evidente que o próprio Sr. João 
Goulart procura ainda a melhor forma, 
para o que poderá se servir de uma con
sulta plebiscitária, de uma reforma 
constitucional que lhe permita tentar a 
reeleição, ou de um golpe de Estado 
puro e simples. As circunstânicas irão 
mostrando a possibilidade de utilização 
desses vários instrumentos.

O objetivo, porém, é o mesmo: a 
permanência do Sr. João Goulart no po
der e a ampliação dos poderes de que 
dispõe. A ditadura pessoal, é assim, o

Konto limite das manobras que tenta 
oje o Govêmo, e das quais a “ freifle' 

ampla”  é a mais audaciosa.
Em seu última número, o órgão ofi

cial do Partido Comunista Brasileiro 
publica um artigo do Sr. Luís Carlos 
Prestes, em que o Secretário Geral do 
PCB anuncia a integração efetiva do 
Partido no esquema da “ frente ampla” . 
O documento contém, inicialmente, uma 
análise do atual Govêmo, que permite 
ao Sr. Prestes ratificar a aliança do 
PCB com o Sr. João Goulart, na medida 
em que separa, simètricamente, os as
pectos “ positivos” e “ negativos” da po
lítica governamental. Assim, após lou
var o monopólio das importações de 
petróleo, a regulamentação da lei de re
messa de lucros, a política externa “ in
dependente” creditadas ao Sr. João 
Goulart, o Sr. Prestes observa que o 
salário real “continua baixando” , que a 
miséria do povo “ aumenta” , que os so
frimentos “ da família trabalhadora s6o 
cada dia mais insuportáVeis” . “ A infla
ção — afirma — atinge ritmos cada vez 
mais elevados, sem que nenhuma medi
da efetiva capaz de contê-la seja de fato 
tomada pelo Govêmo” . O Secretário 
Geral do PCB ataca ainda a política fi
nanceira e cambial, notadamente as 
Instruções 263 e 264, que implicam 
“maior encarecimento do custo da vi
da” e a “ anulação na prática dos precei
tos positivos da regulamentação da lei 
que limita a remessa de lucros” .

De que maneira se articulam, no 
entender do Sr. Prestes, os aspectos 
“ positivos” e “neíativos” do atual Go
vêmo? Que explicação pode-se dar ao 
fato de o mesmo Govêmo que regula
menta a lei de remessa, de lucros anu
lar “na prática” essa regulamentação? 
Como pode o Govêrno tomar “ em geral, 
posição favorável às reivindicações dos 
trabalhadores” e permitir que seja “ca
da vez menor a participação dos traba
lhadores na renda nacional, enquanto 
se tomam maiores os lucros dos gran
des capitalistas, particularmente dos 
monopólios norte-americanos que ex
ploram o nosso povo, e a renda parasi
tária dos latifundiários” ?

O Sr. Prestes não tem, evidente
mente, como explicar essas contradi
ções, a não ser aludindo, vagamente, à 
“ política de conciliação com o imperia
lismo e o latifúndio” do Sr. João Gou
lart e ao "“caráter reacionário da maio
ria do Parlamento” . Na realidade, não 
está êle muito interessado em tais expli
cações. O objetivo do documento é ofi

cializar a adesão do PCB ao esquema 
da “frente ampla” . É o que faz o Sr. 
Prestes, considerando, certamente, que a 
análise correta das relações de classe 
existentes no país não passa de exigên
cia pequeno-burguêsa, capaz de interes
sar somente a “esquerdistas” inconse
qüentes. \

É isto, de resto, 4ue importa real
mente, no documento em questão: o 
atrelamento definitivo do PCB ao car
ro do atual govêrno burguês-latifundiá- 
rio, por iniciativa da direção do Parti
do. Não há dúvida de que, a partir de 
agora, o PCB está unido a o .Sr. João 
Goulart para o que der e vier. Para 
JG-65 ou para o golpe, se fôr o caso.

Que representa, porém, um govêr
no forte, ou uma ditadura, com o Sr. 
Goulart? Representa, simplesmente, a 
renúncia à luta do movimento operário 
por um íovêmo próprio, por um govêr
no dos trabalhadores da cidade e do 
campo, e sua substituição por um govêr
no pseudo-popular, baseado na aliança 
entre a classe operária e burguesia in
dustrial e financeira. O agravamento 
das contradições entre a burguesia e o 
proletariado, que a própria direção do 
PCB reconhece ao mencionar a queda 
do salário real e o aumento dos lucros, 
torna essa aliança, mais do que precá
ria, insustentável. É inevitável, portan
to, que, a curto prazo, o Govêm funda
do em tal aliança tenha de se voltar 
contra a dasse operária, ou mais exata
mente, contra o movimento operário 
organizado e as fôrças políticas a êle 
vinculadas.

Entre essas fôrças, situa-se o pró
prio PCB. E  é porque a política da di
reção do Partido é uma política suicida, 
que abre para seus militantes a perspec
tiva de violenta repressão policial ao en
tregar a classe operária, de pés e mãos 
atadas, à burguesia e seu Governa Os 
frutos dessa política já se fazem sentir, 
com sa capitulações à  que tem ŝ do le
vado o movimento operário como na 
recente transferência do Congresso da 
CUTAL de Belo Horizonte para Bra
sília .

Ao dar, pois, êste passo, ao se aca
salar oficialmente com o Sr. João Gou
lart, a direção reformista do PCB deixa 
de ser um mero entrave ao avanço do 
movimento comunista no Brasil e da es
querda em geral. Ela se converte em 
uma ameaça concreta ao moviemnto re
volucionário e marca definitivamente 
seu divórcio em relação aos verdadei
ros interêsses da classe operária brasi
leira .

As bases do PCB, que continuam 
sendo marxistas-leninistas e que dese
jam permanecer a serviço da ascensão 
política do proletariado, vêm, de há 
muito, resistindo à política ditada pela 
direção reformista. Guardaram, porém, 
até hoje, a esperança de que tal direção 
viesse a reconhecer seus erros, curvan
do-se à  vontade da maioria esmagadora 
de seus militantes, que não desejam que 
o PCB se coloque como um freio e um 
obostáculo à  luta política da classe ope
rária. O ortigo assinado pelo Sr. Luís 
Carlos Prestes, que comentamos acima, 
mostra que essa esperança foi frauda
da e que, ao invés de se aproximar de 
suas bases, a direção reformista do PCB 
está disposta a aceitar o prato de lenti
lhas que lhe oferece o Sr. João 
Goulart.

Os militantes marxistas-leninistas 
do PCB não podem mais calar sua de
saprovação à  política da direção refor
mista, sem incidirem no crinie de cum
plicidade .

O que vem de fazer o Sr. Prestes, 
com seu artigo, é por demais írave pa
ra que possa passar em brancas núveis. 
É preciso que as bases do PCB manifes
tem de público seu repúdio à linha de 
compromisso consagrada pelo artigo ci
tado e que se organizem em uma verda
deira oposição à direção transviada, a 
fim de; que possam contribuir para que 
o movimento comunista brasileiro res- 
nond-a de fato às necessidades da luta 
de classe no país e reflita os interêsses 
e as aspirações do movimento operário.

B R A S ÍL IA

MOBILIZAM-SE OS 
SERVIDORES DO DF

BRASÍLIA — Com o objetivo de lu
tar por antigas aspirações dos funcioná
rios públicos desta Capital, a Associação 
de Servidores Municipais vem realizando, 
nos últimos dias, reuniões das suas dele
gacias nas Cidades-satélites a fim de mo
bilizar a classe.

Há dias, três mil servidores acorreram 
à Escola Parque, para uma Assembléia 
Geral, onde foram discutidas, além dos 
problemas diretamente ligados às reivin
dicações econômicas, a participação, dos 
trabalhadores e do povo nas lutas políticas.

Na ocasião, o Vice-presidente da en
tidade, Dinéias de Aguiar, declarou que a 
luta dos trabalhadores pelas melhorias sa
lariais e por melhores condições de traba
lho devem servir fundamentalmente para 
unir a dasse, e dar-lhe consciência.

Enfatizou o orador que a união dos 
trbalhedores deve ser feita para que êstes 
possam cheKar ao Govêmo do país. “ De
pois de conquistado o poder, — disse — 
não serão mais necessárias as lutas por 
melhores salários, pois os trabalhadores 
serão os donos das fábricas e as dirigirão” . 
Acrescentou que é importante a luta por 
aumento de salários mas mais importante 
“ é promover a união da classe para que 
possamos ter maiores conquistas consegui
das por nós mesmos” . É preciso lutar con
tra o imperialismo e contra o latifúndio, 
“mas é bom ter cuidado com os falsos na

cionalistas, qué dizem lutar contra o im
perialismo estrangeiro e que defendem o 
capitalismo nacional” . “Não importa ao 
trabalhador — explicou — deixau de ser 
espoliado pelos’ estrangeiros para passar 
a ser explorado pelos industriais nacio
nais. Estamos dispostos a nos libertar da 
exploração de qualquer forma” . Citou o 
exemplo dos estudantes de Brasília, que 
enfrentaram a Polícia em defesa dos inte
rêsses do povo e o caso dos sargentos que, 
cerceados em seus direitos usaram seus 
instrumentos — os fuzis — para obterem 
suas reivindicações.

“ Os fazendeiros se armam. Nós não 
podemos ficar sem fazer nada. Temos que 
nos preparar contra a ditadura que se ar
ticula contra o povo” .

REFORMAS SIM PROMESSAS NAO

Na reunião, falaram ainda os servido
res Manuel Bezerra, José da Hora, Geral
do Campos, Presidente da Associação dos 
Servidores da Novacap, e Humberto Schet- 
tini, representante da Comissão Perma
nente dos Trabalhadores e Estudantes de 
Brasília. Em seus discursos, afirmaram 
que a arma para a obtenção da vitória é a 
união de todo o povo. Disseram ainda que 
os trabalhadores exigem não que os govêr
no faça promessa de reformas, mas que 
faça de fato as reformas.

RESOLUÇÕES

Foram as seguiijtes as rsoluções da 
reunião da ASP:

1. Pagamento do 13.° salário do ano 
passado, dentro de quinze dias.

2. Iniciar campanha de todos os servi
dores públicos pelo aumento de 100% 
na base do salário-mínimo, e a par
tir da data do salário-mínimo.

3. Participação, com todos os servido
res, da campanha pela paridade com 
os militares.

4. Exigir que o próximo aumento incida 
também sôbre a dobradinha.

5. Assinatura imediata do decreto e no
meação de comisão para reclassifica- 
ção do pessoal de nível.

6. Reclassificação dos extranumerários 
mensalistas.

7. Exisir que a Prefeitura dê materiais 
e equipamentos de trabalho para os 
servidores da Limpeza Pública.

8. Pagamento de adicional de insalubri
dade.

9. Expedição imediata das carteiras 
funcionais.

»

10. Pagamento dos vencimentos nos lo
cais de trabalho.

REAG EM  A S  FÔ RÇAS POPULARES EM  BELO H O RIZO NTE

A situação «m Mina« Gerais continua toma. DepoU da provocação fatciiia  
•m Bolo Horisonlt, a» fôrçat populares comaçaram a reagir. mostrando disposição 
do luta o tiimosa do objetivos. A roação, oscorada na Policia Militar do Minas 
Gorais, tontou sair òs ruas. botar a  cabaça do fora, jogando-sa contra o Con
gresso da CUTAL o contra o comido da Frsnto do Mobilisação Popular. As ifirças 
populares, porém, retomaram a oiensiva o. a pó* a aula inaugural da Universi
dade do Minas Gerais, ganharam as praças e percorreram, numa passeata de 
mais de trts mil pessoas, as principais «las da cidade, cantando e exigindo 
relonnas radicais. RealUaram um aomldo improvisado nas-escadaiiasl da Igreja 
São Tos*, oportunidade em que (alaram o deputado Io&« Pimenta, o padre Lago.

os presidentes do DCE e da UEE. o lider bancário João Vieira •  outros lideres 
operários. »

Também, no dia da inauguração da mostra da Petrobrás. em Belo Horisonte. 
oi congregados marianos, dando saltinhos e gritinhos, começaram a correr listas 
iascistóides. provocadoras, «contra Brixola e os comunista«». Estudantes e popu
lares, que se recusaram a assiná-las. foram agredidos pelos histéricos lacerden- 
tos, mas, reagiram pronta e enérgicamente. Revidaram á altura, rasgando as lista« 
e quebrando as mesas. A policia mineira, guarda-costa dos grupos fascistas, 
prendeu dois estudantes. EmiUo e Vieira, quando êstes )á se encontravam junto aos 
copulares, que assistiam à inauguração da mostra da Petrobrás. A repulâa popular 
ioi grande, vaiando, estrepitosamente, os congregados e os gorilas do DOPS.

Frente de classe para 
derrotar o fascismo

As manifestações de caráter fascis
ta que tiveram como palco a cidade de 
Belo Horizonte nas últimas semanas, 
exigem das vanguardas do povo profun
das sreflexões para tirarmos tôdas a 
conseqüências dos fatos. Essas reflexões 
levarão os dirigentes revolucionários a 
rechaçar os preconceitos políticos e for
mulações errôneas que estão levando a 
esquerda conciliadora a um beco sem 
saída.

Quando do impedimento, que pro
vocou o recuo para Brasília, do Con
gresso dos Trabalhadores Latino-ameri
canos, a partir de uma análise objetiva 
dos fatos, mostramos os perigos a que 
estava sujeita a classe operária, se con
tinuasse a prevalecer a orientação de 
se esperar apôio dos governos da bur
guesia para o movimento operário. Res
saltamos o fato da afirmação da direi
ta, de sua vitória política sôbre a esquer
da e do periío maior da mobilização da 
massa pequeno burguesa contra o mo
vimento operário organizado, o que ca
racteriza sem dúvida a tentativa de im
plantação dos métodos fascistas na po
lítica brasileira. A esquerda reformista 
longe de aprender com os fatos, de ti
rar conseqüências das experiências das 
lutas de classe, se limitou a responder 
no mesmo calão os impropérios que a 
direita lançou contra ela. No encerra
mento do Congresso um de seus repre
sentantes teve a ousadia de dizer que a 
sua realização em Brasília havia sido 
“ um avanço” .

Agora não se trata para a direita 
de impedir um congresso de trabalha
dores da América Latina. Trata-se de 
impedir que líderes políticos populares, 
que defendem posições opostas às suas, 
se manifestem. A vitória nas lutas que 
levou a peito contra o CUTAL, sem 
maiores reações por parte da esquerda, 
encorajou a direita a dar mais um pas
so. E  assim será até que a classe operá
ria orientada por uma linha política cor
reta, aliada aos camponêses e a vastos 
setores da classe média, possa com 
ações práticas de çaráter revolucioná
rio barrar o caminho do fascismo.

Tiradas as conseqüências das expe
riências que tivemos nas últimas lutas 
contra a direita devemos imediatamen
te passar à  ação para mobilizar a clas
se operária, uni-la ao movimento cam
ponês e ao movimento estudantil e ga
nhar as praças públicas.

É necessário observar que nos con
flitos do dia 25, quando devia ser rea
lizada uma concentração pelas refor
mas de base, não fôsse a intervenção po-

licial, a massa destemida que ali com
pareceu, teria esmagado o punhado de 
provocadores que alí estavam para ten
tar impedir a reunião. A polícia que as
sumiu a responsabilidade de- impedir a 
concentração, logo depois dos primeiros 
incidentes, encontrou pela frente uma 
massa firme que não arredou um pas
so na sua decisão de reailizá-la, enfren
tando as espadas dos cavalarianos e os 
cacetetes (do Ponto IV) da polícia mi
litar e da guarda civil, até que os líde
res populares usassem da palavra para 
afirmar suas posições.

Dos dois graves acontecimentos de 
importância transcendental para o mo
vimento operário, podemos tirar de 
imediato as seguintes conseqüências:

1 .  É  fundamental para o movimento 
operário procurar se apoiar sôbre suas 
próprias fôrças para vencer a direita;

2. Não,se pode confiar no apoio 
de um íovêmo burguês para a luta ope
rária e muito menos na sua polícia trei
nada pelo Ponto IV ;

3. É possível ainda, nos centros 
urbanos, vencer a direita através do mo-

, vimento de massas;
4. Não se pode em nome de uma 

pretensa aliança com a burguesia temer 
o que é inevitável, um choque entre es
querda e direita. Urge preparar-se 
para êle;

5. O movimento operário deve 
mobilizar-se, rechaçar de seu seio o re
formismo e ganhar através de uma po
lítica de classe a iniciativa na luta polí
tica contra o fascismo.

Aos revolucionários cabe tirar o 
máximo em experiência das lutas .das 
massas, para conduzí-las à  vitória nas 
lutas futuras criando as condições para 
a ascenção da classe operária ao poder, 
única capaz de solucionar os graves pro
blemas do povo.

Tôdas as fôrças conseqüentes de es-
• querda devem-se unir para enfrentar o 

perigo iminente do fascismo. As diver
gências que porventura hajam não jus
tificam o isolamento. A classe operária, 
os camponeses, estudantes e trabalhado
res em geral, sabem o que querem. Iso
larão aquêles que não souberem apon
tar o caminho certo. Querem, porque 
necessitam, de uma política de classe 
para acumular fôrça e derrotar o go- 
vêrno-latifundiário alcançando-se ao 
poder.

Mãos à  obra para a mobilização da 
classe operária, dos camponeses e tra
balhadores em geral para lutar contra o 
golpe e por um govêrno de trabalha
dores .

"Panfleto"
«Panfleto» sa iu . Ésse acontecim ento re

presenta mais outro avanço, outro fator 
de radicalização na polttics brasileira A s  
massas ganharam  um jornal independen
te, de oposição a ésse estado de coisas.

Denuncaindo, em cada número, o ío *  

mfnio imperialista e a conivência do  go - 

vérno federal com  a espoliação do  po

vo, «Panfleto» tornou-se um instrumento

y

de luta e de mobilização das massas.

Saudam os os e íforços dos nossos con

frades, o seu espfrito com bativo  e aq >i 

expressamos os nossos votos de sucesso.

Lacerda na Bahia
O  povo baiano deu /nais uma prova de 

com bativ idade e destemor. M ostrou  a La

cerda que e st í d isposto a barrar o seu 

cam inho de H itler caboclo.

Estudantes e operários, unidos, expul

saram Lacerda de Sa lvador e contive

ram, nos salões da Reitoria, a sanha dos 

seus apan iguados, Lacerdentos do  tipo  de

Clem ente M arian i e A lb é rico  Fraga, fina 

f lo r  d o  mais sórd ido  reacionarismo.

O  m ovimento de repúdio a Lacerda, 

que começou em PÔrto A le g re  e continuou  

em Salvador, deve ganhar as ruas de tô

das as cidades, desde as grandes cap ita is  

i s  menores aldeias do  interior, m ostrsn- 

do que os trabalhadores brasileiros, não

permitirão a ascensão do  fascismo, que 
esté d isposto a lutar com tôdas as armas 
para im pedir que se reproduza no Brasil 

o exmeplo da Europa
C onc lam am os tôdas as fôrças p opu la 

res a que se unam, a que se mobilizem, 
com o um só corpo, contra a reação fas
cista, contra Lacerda e outros agentes dos 
latifundiários e d o  imperialismo.

Luta contra desemprêgo vai 
começar dia 18 em Brasília
Brasília —  Uma grande manifestação 

popular está sendo preparada para o 

dia 18 de março próximo, pela Co- 

mfssáo Permanente dos Trabalhadores 

e Estudantes de Brasllio. O objetivo 

da concentroçõo é mobilizar os traba

lhadores da Capltol Federal para a 

luta contro o desemprêgo; pela eman. 

cipação econômico do pois; contra a 

carqstia de vida; salário especial para 

os trabalhadores da construção civil 

que corresponda ò dobradinha paga

aos funcionários públicos; e entrega 
das terras destinadas ao plantio para 
os camponesas de Brasília.

Além disso* deverá Ser iniciada, 
naquela data, a luto pelo pagamento 
de meia passagem nos ônibus para 
todas os trabalhadores fcindicalizados.



E' certo que um* revolução, um* revolução social • não um gol
pe de Estado, não fabrica. Ela resulta do choque entre o cresci
mento dat fôrças de produção e as relações de propriedade, enve
lhecidas, que o entravam. Mas, como vimos, não basta apenas o pro
cesso objetivo eippntáneo, o conflito das fôrças de produção com 
as relações d* propriedade, o esgotamento das possibilidades de

a organixaçio ou o circulo que a fixem tenham Influência sôbre as 
massas * saibam valorizar, corretamente, a hora do crescente descon' 
tentamento e da irritaçio existentes no seio das massas Pois bem, 

o entenderem, esforçem-se para estabelecer uma comparação en
tre uma insurreição ae uma revolução popular, «Não sa pode fixar, 
realiiêval a fixação antecipada de uma insurreição, sempre e quando

A Arte da insurreição - II
Moniz Bandeira

•voluçlo dentre do valho regime, para que se produza, necessaria
mente, « substituição de um sistema econômico por outro, a substi
tuição • uma classe por outra classe no contrôle do poder político.

O espontaneismo * o voluntarismo são duas faces da mesma 
moeda, negam o verdadeiro caráter da dialética materialista, em que' 
os dois elementos —  o objetivo e o subjectivo —  sai conjugam. O  
espontaneismo tende a d isfarçar o  conformismo, a traição ac pro- 

leariado e ao socialismo. Todos os oportunistas relegaram a segundo 
plano a vontade como fator fundamental, na história, o elemento 
subjectivo, consciente, organixado, reagindo * modificando as ba
ses materiais da sociedade. O  voluntarismo, por outro lado, esquece 
que o homem fax a história, mas, dentro das circunstâncias qu» a 
história lhe oferece, gera a aventura e a provocação prejudica o 

prolateriado • o socialismo.

Se uma revolução não se forja, como não se foria o movi
mento operério, porque tanto a revolução quento o moárimento ope
rário resultam de mil e uma ações Individuais, que, na sociedade, 
se entrelaçam e contradizem independentemente da vontade de 
quem quer que saja, a ação consciente das classes • dou partido* 
pode, entretanto, organizá-la, aceleri-la. E‘ ésse ponto o que no 
momento, mais nos interessa. Treta-s* de estudar o fenômeno social 
do ponto de viste técnico, isto é, das possibilidades que tem o ho
mem de influir, conscientemente, sôbre os seus rumos. A política, 
como técnica, é o poder do homem sôbre as fôrças sociais.

Lénin salientou, combatendo os espontanelstas, a importância do 
elemento consciente no processo histórico e mostrou a necessidade 
de organizar a revolução, através do partidp. Organizar a revolução 
significa, em outras palavras, preparar a tomada do poder pelo pro
letariado, preparar a insurreição. Não se pode fixar de antemão
• movimento operério —  explicava Lènin, polemizando com Martlnov 
a outros espontaneistas. Pode-se, contudo, fixar antecipadamente, a 
data de uma greve, epesar de que tôda greve seja resultado de 
uma transformação das relações sociais.

«Não se pode fixar, antecipadamente, uma revolução popular, é 
certo... —  argumentava Lénin — . Mas, sim, é algo perfeitamente

antecipadamente, uma revolução». Poda-sa, porém, fixar a insurreição, 
realmente a preparem e a insurreição popular saja possível, em vir
tude de transformações já produzidas nas relações sociais.»

E acrescentava:

«Quando se p.>de fixar, antecipadamente, uma grave? Quando 
desde que quem a fixe tenha influência sôbre as massas e saiba va
lorizar, corretamente, o momento».'{«Obras Completas» —  tomo VIII
—  Editorial Cartago).

Essas palavras de Lénin definam, claramente, as possibilidade» 
da ação consciente  ̂ organizada, do homem, o/u seja, das classes so
ciais, através dos partidos, que exprimem as suas necessidades • in
terêsses. O  proletariado realixaré a revolução, formada péla história. 
A  insurreição é ume fase, um momento particular dessa revolução, 
que se traduz no assalto ao poder político a fim do que o proletaria
do, exercendo a sua ditadura, a sua dominação, como classe proceda 
ã destruição da burguesia, do capitalismo, que o gerou, a instaure 
o socialismo, liberte as fôrças de produção.

ESTRATÉGIA E TÁTICA

A estratégia da luta da classes, a estratégia revolucionária, con
siste na consecução de uma linha política e de uma série de açõos, 
que, no seu desdobramento, devem conduzir o proletariado á con-v 
quista do poder, ã insurreição. Stalin acentuava que «a tarefa mais 
importante da estratégia é determinar qual a direção principal, que 

deve seguir o mcAimento da dasse operária» («Obras» —  Volume V
—  Editorial Vitória).

A estratégia apoia-s» nos fatores de consciência, organização e 
direção e pode influir, profundamente, nos rumos do processo obje
tivo, acelerendoro. A justa estratégia, baseada na aliança entre ope
rários e camponeses, decidiu a sorte do capitalismo, na velha Rússia, 
liquidando-o, enquento os érros da social-democracia, na Alemanha, 
abriram o caminho para a contra-revolução nazista.

Antes da primeira guerra mundial não havia, no movimento re
volucionário, uma perfeita distinção entre a estratégia e a tática

política. A  nfluência da termnologia militar, no entanto, definiu os 
dois conceitos. A politea é a guerra branca ou, segundo as palavras 
de Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. 
O  partido deve funcionar como um exército regular, que se ocupa 
de uma tarefa cotidiana, sistemática, ispôsto a tudo, «até preparar, 
fixar e levar á prática a insurre ição a rm ada de todo o povo». E essa 

foi das inestimáveis contribuições que Lénin deu á doutrina do pro
letariado cultivando e consolidando princípios, que Marx e Engels 
apenas esboçaram.

A idéia da estratégia revolucionária está ligada á idéia do par 
tido, a vanguarda consciente e organizada do proletariado, objeti
vando a insurreição, a tomada do poder político. A tática deve obe
decer e subordinar-se á linha geral da estratégia, resolvendo questões 
particulares, problemas de momento, que a luta de classes coioce na 
ordem do dia. Não pode, entretanto, reger-se por interêsses transi
tórios a imediatos, mas, considerar, principalmente, o fim a que s* 
propõe a estratégia. A  tática, em suma, deve auxiliar e servir ao 
riesdobramento das ações do proletariado, até a instituição de sua 

ditadura.

A  estratégia dava considerar as contradições da sociedade, exa
minar o poso a o papel específico de cada classe, apoiar-se nos da
dos da situação objetiva e nas tendências do processo histórico, de
marcando o caminho da revolução. Lénin, em «Duas táticas da So
cial-De moer a cia», acentuava que «a elaboração de justas decisões 
táticas tem imensa importância para o partido que quer dirigir o pro
letariado num espirito rigorosamente marxista e não se arrastar a re
boque dos acontecimentos.»

As palavras de ordem delinearão, claramente, as tarefas do par
tido, os objetivos do proletariado, em cada »tapa da luta. E, como 
ainda dizia Lénin, «nada é mais perigoso que subestimar, em tempo 
de revolução, a importância da nitidez de principio das palavras de 

ordem táticas». (Duas Táticas. . .») ,
E comentava:

«Assim, a «Istra», em seu número 104, passa-se de fato para 
o lado de seus contraditores na social-democracia, mas, ao mesmo 

tempo, fala com desdém sôbr» a importância das palavras de ordem 
e das resoluções táticas, qu» sa antecipam aos acontecimentos, que 
mostrem o caminho, oue o movimento seque, aliás, não j«m insuces
sos érros, etc», (idem.)

As palavras d* ordem devem por conseguinte, treduzir, suscinta 

ó claramente, os objetivos da luta, ainda que longínquos, e indicar 
ás massas o caminho a seguir, as tarefes a realizar. Podem ter, ini- 
cielmente, o caráter de mera propaganda, depois, de agitação e, 
por fim visar i mobilização das massas, transformando-se em diretivas 
do partido.

A missão da vanguarda, o partido do proletariado, conisste, exa
tamente, em rasgar as perspectivas, abrir os caminhos e comandar 
as m^fsas para a sua libartação, antecipando-se na história.

A S  L U T A S  D E  C L A S S E  E A S  F O R Ç A S  A R M A D A S - V

Dentro das Fôrças Armadas trava-se, sem transpirar, 

umu luta Interna cujas propqrções e conseqüências ain
da nãò fórátíi bem ãMllsad&s. Aparentemente, todo vai 

bem com as Fôrças Armadas, estão unidas, coesas em 

tôrno de seus chefes e dos ideais democráticos. Não po
demos, porém, perder de vista o fato de que os sargentos 
defendem uma democracia não discriminatória, não uma 
democracia de papel, que na prática não existe.

Através das suas lutas reivindlcatórlas, os sargentos 

foram sentindo a necessidade de participar da política 

em maior escala e diretamente do Congresso Nacional-
\

Enquanto os Deputados se apresentavam como de
fensores dos Sargentos, tudo se resolvia fàcllmente e da 
melhor maneira possível; no entanto havia determina
das leis que eram verdadeiros “tabus”. Na luta pela con
quista de seus legítimos direitos, direitos êstes preconi
zados na Constituição, <» Sargentos foram adquirindo 
cada vez mais uma consciência política que os capacitou 
a compreender e interpretar o complexo politico naeio- 
ral.

Uma vez que o Estado brasileira é um Estado bur

guês, compreende-se dai que sua« leis são exatamente fei
tas para garantir e reforçar ainda mais as suas posições.

Por outro lado, observam também os Sargentos que 
exatamente as leis que buscam aprovar existiam já, po
rém válidas sòmente para os “Srs. Oficiais”, o que os 
levou a concluírem, que êles são também, com exceções

rarisslmas, homens da classe no Poder e só a ties agora 
cabe defendê-la, reservando se ao direito de defesa das 
classes oprimidas. Cofnpreenderam ainda que só com a 

solução dos problemas de tôda a sociedade é que poderão 
os Sargentos estar realizados como cidadão- A partir daí, 

, não resta outro caminho a seguir senão defender as lu

tas do povo pela sua libertação e não servir de instru
mento de manobra da classe burguêsa para transformar- 
-se em coveiros de um povo injustiçado. Vamos agora 

Indicar uma a uma as reivindicações dos Sargentos para 
que os trabalhadores se orientem e os nossos colegas não 

se afastem da luta por desconhecer a importância histó 

rica que representam.

Fundamentalmente, existem como “ouverture” onze 

principais reivindicações que devemos defender, a fim 

de, num  processo de luta, tomarmos maior consciência da 
nova realidade que se apresentar e partimos para a fase 

final do desencadeamento do processo revolucionário, 

onde exterminaremos definitivamente com êste sistema 
ecolnômlco de privilégios e injustiças, e contribuiremos 

juntQ com o povo uma nova etapa dentro doí avanço das 
sciedades, para atingir um estágio ideal.

Primeiramente, queremos estudar a estabilidade dos 
Sargentos nas Fôrças Armadas.

Até 1955, os Sargentos não tinham nenhuma estabi
lidade. Dependiam, para permanecer nas fileiras das Fôr
ças Armadas, de um contrato chamado engajamento, fel-

Sgt. Márcio Peres

to de três em três anos e, para que êsse contrato fôsse 
firmado, era preciso que o Sargento a critério do seu ccr 
mandante, preenchesse três principais condições: 1 — 
capacidade profissional; 2 — capacidade física e de saú

de; 3 __capacidade moral e comportamento bom

Ora, era suficiente que, como disse, a critério do co

mandante, o Sargento não possuísse capacidade moral, 

para que perdesse o engajamento, com qualquer tempo 
de serviço. Se não possuísse "bom comportamento”, ldem.

Assim, o Sargento levava a vida inteira em estado 

permanente de insegurança, dependendo da boa vontade 

dos Srs. Oficiais, quando êles. ao serem promovidos têm 
automàticamente estabilidade assegurada para o resto da 
vida sem de nada depender.

Em 1955, foi estabelecido que, a partir dos 10 anos, 
o Sargento não dependia mais do engajamento para 

permanecer nas Fôrças Armadas, e assim continua até 

hoje. As lutas travadas pela conquista dos 10 anos para 
estabilidade nos trouxe um saldo de prisões, transferên
cias e até expulsões. Por esta razão, visto a semelhança 

que há quanto à estabilidade dos trabalhadores e Sar 
gentos, é que nos devemos unir todos, trabalhadores e 
Sargentos, para liquidarmos com êste sistema discrimi
natório e entrarmos no selo das sociedades mais justas

Voltaremos ainda a estudar outros aspectos dêste 
problema e outras reivindicações, para melhor compre
ensão e maior atuação, conseqüentemente, no sentido 

da conquista e consolidação dos nossos ideais.



Encampação da Mafersa- 
vitória do proletariado

BELO HORIZONTE — A encampação da MA

FERSA, pelo govêmo federal, que passou o seu 

contrôle para o BNDE, representou mais uma vitória 

para a classe operária tanto de São Paulo como de 

Minas Gerais, mas, não se pode considerá-la ainda 

como solução nem se dar a luta por encerrada. 

O que interessa realmente, ao proletariado é sua 

participação no contrôle da empresa, o estabeleci

mento de uma co-gestão, a fim de que possa defen

der os seus interêsses contra as manobras do Esta

do burguês, na sua conciliação com o imperialismo.

A classe operária venceu mais essa batalha, 

mas, para que possa entrar na segunda fase da luta, 

a luta pela co-gestão, é necessário mostrar o que 

representava a MAFERSA.

Dirigida pelo testa-de-ferro 
Lauro Parente, atrás do qual se
barricavam grupos econômicos 
franceses e americanos, princi
palmente o truste ianque "Budd 
Corporation", a MAFERSA — 
Materiais Ferroviários S.A.  — 
ameaçou falir, num plano habi
lidoso que acarretaria um lucro 
de bilhões para os seus princi
pais dirigentes ao mesmo tem
po que colocaria na rua, sem 
nenhuma indenização, os seus 
1.200 operários. O seu maior 
credor, o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico viu-se 
obrigado, depois de uma cam
panha intensiva de pressão por 
parte dos operários, a intervir, 
provisòriamente, fazendo-a fun
cionar. Mas opõe resistência à 
única solução válida, defendida 
pelos operários: encampação 
pura e simples da emprêsa, vis
to que o seu credor é o próprio 
govêmo, que não dispenderia 
nada com a sua encampação. A 
indenização já está legalmente 
feita. A operação seria das mais 
simples mas se choca com os in
terêsses dos grupos econômicos 
que, afinal, controlam e fazem 
parte do próprio govêmo desta 
nossa decantada democracia 
representativa cristã.

NEGOCIATAS OFICIAIS

Constituída como companhia 
de importação e venda de ma
terial ferroviário a MAFERSA 
foi transformada, em 1952, em 
companhia industrial, passando 
a fabricar vagões e carros de 
passageiros e, através da ces
são da patente do truste Budd 
Corporation, iniciou a fabrica
ção de carros metálicos. Come
çou então a fazer concorrência 
a outros grupos já aqui instala
dos (Santa Matilde, Fábrica Na
cional de Vagões e COBRASMA. 
fabricantes de materiais ferro
viários) dando início às lütas ca
racterísticas de grupos capitalis
tas pelo contrôle do mercado, 
protegida pelo govêmo federal
— Kubitschek — teve as portas 
do BNDE abertas para emprés

timos e encomendas vultuosas 
por parte da Rêde Ferroviária
Federal à frente da qual se en
contrava o sr. Renato Feio, de 
intânas ligações com o sr. Pa
rente, sem nenhuma concorrên
cia. Chegou mesmo a "arren
dar" à MAFERSA as oficinas da 
Fábrica da Lapa. em São Pau
lo, de propriedade da Estrada 
Ferro Santos-Iudiaí.

Através de tais financiamen
tos a MAFERSA lançou-se a um 
empreendimento gradioso: mon
tar em Caçapaca, Estado de São 
Paulo, uma forjaria para o fa
brico de rodas e eixos de va
gões, que seria a primeira da 
América do Sul. Isto em 1959.

O esbanjamento de dinheiro, 
as fraudes (depois constatadas 
pelo BNDE) e má administração 
da companhia impediram sua 
conclusão e levaram-na a uma 
séria crise em 1962 As suas três 
concorrentes, - já formadas em 
um cartel, impediram-na de con
seguir novos empréstimos do gó- 
vêmo, o que a levou 'a pedir a 
concordata preventiva. Medidas 
como esta são comuns entre as 
noçsas emprêsas e os nossos ho
mens de negócios. Sôbre o san
gue e a vida dos operários cons
tróem suas riquezas e aumen
tam a miséria dos que traba
lham .

LUTAM OS OPERÁRIOS

A maior unidade da MAFER
SA se localiza em São Paulo, 
Fábrica da Lapa, empregando 
700 operários do total dos 1.200. 
Os restantes estão divididos en
tre Belo Horizonte — 317 — e Ca- 
çacava — oêroa de 200.

Em maio de 1962 a Companhia 
não se interessava nem mesmo 
pela rescisão dos contratos com 
os operários, alegando, que não 
poderia indenizá-los. Fechou as 
portas, fazendo com que os tra
balhadores, como parcela mais 
consciente do t»vo. se lanças
sem à luta, não apenas em de
fesa dos seus interêsses imedia
tos mas levantando a bandeira 
da estatização da companhia,

única fórmula válida para solu
cionar a crise da "livre iniciati
va" e propiciar rendimentos à 
economia nacional. Através de 
uma campanha que sensibilizou 
a opinião pública de Minas e 
São Paulo, com piquetes nas 
ruas centrais das duas capitais, 
obrigaram o BNDE a intervir, 
provisòriamente, téntando dar 
uma solução parcial e imediata 
ao problema, solução que foi 
aceita pelos operários apenas 
tàcitamente. Foi assim que fir
maram, através dos seus sindi
catos, contratos com a Soroca- 
bana e o BNDE (em São Paulo) 
e com a Vale do Rio Doce e o 
BNDE (em Belo Horizonte) para 
fornecimento, por 10 meses, de 
vagões para as duas compa
nhias. Tais contratos já findaram 
mas, por causa do atraso de for
necimento por parte das com
panhias, o trabalho continua. 
Os operários, no entanto, por 
cláusula do contrato, serão man
tidos ainda por mais uns dias.

O ESCANDALO DE CAÇAPAVA
Ali é a própria direção da em

prêsa que, apesar de falida, es
tá dirigindo a fábrica, atualmen
te funcionando apenas com 1/3 
do seu pessoal. A Rêde Ferro
viária Federal havia firmado um 
contrato com a emprêsa para o 
fornecimento de 15.000 rodas, 
recebendo apenas 1.000 -na da
ta marcada. Sabendo-se que o 
déficit atual da R.F.F. é de
25.000 rodas — o que dá à em
prêsa governamental um prejuízo 
diáno de milhões de cruzeiros, 
pelo não funcionamento de seus 
carros ou pela marcha lenta de 
outros, por falta de segurança, 
BÓ existe uma explicação pela 
não encampação da MAFERSA. 
Também o govêmo, e não ha aí 
nenhuma novidade, não se in
teressa pela resolução do pro
blema, uma vez que contraria
ria poderosos interêsses dos ca
pitalistas nacionais e internacio
nais, que são o seü próprio sus
tentáculo de govêmo dassista.

A medida demagógica toma
da na época pelo govêmo fe
deral, suspendendo a importa
ção de tal material, foi revoga
da um mês depois, continuando 
as importações da França e dos 
Estados Unidos. Enquanto isso 
temos montada uma forjaria que, 
com algumas complementações, 
poderia produzir uma roda de’ 
vagão em cada três minutos, 
com capacidade de abastecer 
não apenas o mercado nacional 
mas tôda a América do Sul. For
jaria que já pertence ao BNDE, 
bastando apenas um ato de le
galização do confisco, em vista 
das dívidas da MAFERSA, que 
montam em mais de 5 bilhões 
de cruzeiros. Na época tal me
dida foi impedida pelo "nacio
nalista" Hélio de Almeida, então 
Ministro da Viação, em vista de 
Ber um dos grandes acionistas 
da FERSIMBRA, firma importa
dora de material ferroviário. O 
negocista Hélio de Almeida é o 
mesmo nomeado pelo presidente 
da República para presidir uma 
‘comissão de alto nível” para 
apurar o escândalo da Petro
brás.

EXPERIÊNCIA E EXEMPLO

Os operários, durante «as ges
tões para solução do problema, 
formaram Comissões de Emprê
sa em cada uma das três unida
des da MAFERSA, comissões 
que continuam funcionando e 
que lutam também, como repre
sentantes dos operários, por ou
tras reivindicações, dando um 
exemplo de organização e com
batividade a todos os operários 
brasileiros. São elas que man
têm contatos com as autçrida- 
des, com os sindicatos, as fe
derações e confederações, pro
movendo, no interior de cada 
unidade, reuniões para tirar as 
decisões que devam set toma
das pelos operários, numa polí
tica de ir às bases que é uma li
ção que só pode ser dada por 
verdadeiros líderes, sintonizados 
com a classe.

TRAMA

Na luta que travavam pela 
encampação da companhia os 
operários conseguiram a adesão 
da CNTI e da própria Assem
bléia Legislativa de Mina» Go
rais, aprovando uma resolução 
apresentada pelo deputado Sin- 
val Bambirra.

No entanto, se por um lado 
existe o interesse dos concorren
tes na não encampação da comi 
panhia, para que continuem 
com suas negociatas e possam

impor seus preços, o sr. Parente, 
por outro, tentava conseguir no
vamente o contrôle da MAFER
SA, através do deputado federal 
por S. Paulo, Ortiz Monteiro. 
Êste, depois de entrar com um 
processo de compra no BNDE, 
passou a dizer-se "dono" da 
companhia, alegando ter adqui
rido a maioria das ações, per
tencentes a Lauro Parente e fa
mília. Ao mesmo tempo, enquan
to não se dava uma solução de
finitiva, a dívida seria aos pou
cos amortizadas pelos próprios 
operários, através dos contratos 
firmados com o BNDE. E a iníla- 
ção galopante e a conseqüente 
desvalorização da moeda só po
deriam beneficiar os devedores.

A encampação da emprêsa, 
embora represente uma vitória 
da classe operária, não basta. 
Todos sabem qjúe o BNDE, que 
assumiu o seu contrôle, está in- 
flitrado de agentes do imperia
lismo e constitui um instrumento 
do Estado burguês, a serviço dós- 
grandes interêsses econômicos 
nacionais e estrangeiros. Os tra
balhadores devem defender-se e 
lutar pela participação na dire
ção da MAFERSA, pela co-ges
tão, a fim de impedir que os seus 

direitos sejam esbulhados pelas 
classes dominantes. A classe 
operária passa, assim, a nova 
etapa da luta, que só terminará 
com a sua ascensão ao poder e 
a liquidação definitiva da ordem 
capitalista.

A prisão do Sargento Aimoré

A prisão por dez dia» com que o General Kruel puniu o Sargento 

Aimoré Zoch Carvalheiro — deputado a quem foi negada posse — teve 

por pretexto o discurso por êste proferido durante a posse da nova 

Diretoria do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica. Ahno* 

ré, ao saudar a © iretorií, que derrotou a reação nas últimas eleições, 

levantou a tese da unificação dos clubes de Sargentos das Três Armas, 

e das milícias, mostrando as vantagens de tal organização conjunta 

e sendo vivamente aplaudido.

Estiveram presentes à cerimônia que deu origem à prisão de Al 

moré: o Brigadeiro-Comandante do Parque da Aeronautica, represen

tante do comando da 4.® zona da Base Aérea de Cumbica, e outras 

unidades da Aeronáutica, representantes dos Sargentos da Aeronáu

tica, Sargentos do Exército, Sargentos da Fôrça Pública, Sargentos 

da Ouarda Civil, cabos e soldados da Fôrça Pública, cabos e soldados 

da Aeronáutica.

O Soldado Werneck, presidente da Associação dos Cabos e Solda

dos da Fôrça Pública — que congrega hoje 20 mil sócios — também 

dirigiu a palavra aos presentes de forma calorosa' e solidária pos novos 

dirigentes do Clube dos Sargentos da Aeronáutica. O Soldado Werneck 

foi reeleito em janeiro último com cêrca de 90% da votação, derro

tando fragorosamente 4 chapas, principalmente uma delas assessorada 

pela Casa Militar do Govêmo de Ademar.

A prisão de Aimoré, por motivo de “indisciplina”, na verdade teve 

uma outra razão- Foi cercear a Uberdade do Sargento Aimoré, lmpe- 

dlndo-o de defender-se no processo a que está respondendo sôbre o 

movlmento-protesto de Brasília, em setembro, pois êle é o seu próprio 

advogado.
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Venezuela
*

um povo 
em armas
Entrevista a 
CARLOS ALBERTO SOARES DE FREITAS

A  d e le gação  da  C o n fe d e ra çã o  U n itá ria  d o s  T raba lhadore s da
Venezuele ao  C o n g re s so  Latino -am ericano  de  T raba lhadore s im pre ssio
nou a  tod os q uan d o  de suas intervenções nos debate s ou de  sua par~ 
t ic ipação  nas com issões pela clareza dos seus pontos de  vista e justeza 
de  sua linha revo luc ionária . Durante  os intervalos d a s  sessões, nos tra
jetos d o s  ôn ibu s para o restaurante ou  q uan d o  nos sentávam os juntos 
duran te  as refeições, pudem os travar contacto  com  os seus co m p o 
nentes —  Federico  Rondón , Jo sé  M a rcan o , H o rá c io  S. Power, H u g o  
So to  Soco rro  e H ecto r Landaés —  que se entusiasm avam  tôdes i s  vé- 

zes que  se fazia referência á luta travada  pe lo  seu pòvo  contra  a 
d itadura  im posta pe lo  im peria lism o através da s o liga rq u ia s  nacionais.

C om b in am os uma entrevista com  Jo sé  M a rcan o , m em bro d o  C o 
m ando  C en tra l d o  M  .l . R . fM o v im e n to  de Isqu ie rda  R evo luc ionário ) 

e d ir ige n te  da C . U . T . V . ,  Ifder ope rá rio  dos m ais pe rsegu ido s pelo 
go vê rn o  Betencourt, p r i s o  9 vêzes, q u a n d o  ficou  encarce rado  p o r um 
total de  m ais de do is  anos. Ex-m em bro d o  p artido  gove rnam enta l. 
A ç ã o  Dem ocrática, déle se afastou quando, jé no poder, éste partido  
cu rvou-se  aos interésses mais reac ionários das o liga rq u ia s  e d o  im- 
p ty ia lism o no rte am e rican o . C o m  o seu p re stíg io  d e  Ifder operário, 
cuja atueção rem onta desde  1936, fundou, juntam ente com  D o m in g o  
A lb e rto  R angel, S im ón  Saez M é rid a , A m é ric o  M artin , Je su s M a r ia  
C a sa l e outros o  M o v im e n to  .d« Esquerda Revo luc ionário  que, por sua 
linha polftlca, ca lou  fu nd o  ne juventude e na ciasse ope rá ria  vene- 
lue lanas.

Sentam o*nos juntos, em uma sala d o  H ote l N ac io na l. A lt o  e forte 
com o  Rondón  —  o  fam oso  « C h a p é u »  —  e com  a m esm a sim patia  
q ue  caracterizava tôda  a sua d e legação , reflexo da confiança  em seus 

atos e da  certeza de  que as fo rm as de  luta que  hoje utilizam são  as 
que  mais se adequam  è ree lidede  de sua pátria, M a rc a n o  com eça a 
fa lar sôb re  a Frente d e  L ibe rtação  N ac io na l, o rgan ism o  po ltf ico  d ir i

gente da R evolução.

F. L. N .

A  Frente de L ibertação N ac io na l é um o rgan ism o  am p lo  que se 
p ropõe  a a g ru p a r  todos os setôres e persona lidades esquerdistas e 
nacionalistas, de sde  o ope rá rio  até o sacerdote, o so ldado , o pequeno 
em presário, tod os aque les que  desejem  libertar o  seu pafs e liqu idar 
a m iséria e a op ressão. N ã o  levantam os bande iras d »  ód io  nem de 
v in gança  e sim a b ande ira  da  justiça social, da independênc ia  e da 
soberan ia  para o nosso p a is. N ã o  é nem pod e  ser ob ra  de um g rup o  

de aventureiros, de  terroristas ou d e  jovens exaltados. Estam os contra 

as inversões norteam ericapes que  se beneficiam  de nossas riquezus 
fundam entais, com o o  petró leo  e o ferro, em detrim ento d o  nosso pafs, 
m antido  do lorosam ente  no subdesenvo lv im ento  e no atraso. N ã o  so
m os antinorteam ericanos. Sab em os d ife rençer com  abso luta clareza 
entre o  p o v o  norteam ericano e os m onopó lio s geurreiristas ianques 
que  o  explora e dom ina  de m e sm e 'fo rm a  que  faz co no sco  A  F . L .N .  
se rege por um p rogram a am plam ente d ifu n d id o  que  reflete os me
lhores sentim entos e asp iraçõe s dos venezuelanos. A p o ia d a  com  f i r  
meze revoluc ionária  em nossa trad ição  libertedora, a Frente de  L i
b e rtação  N ac io n a l tem o d e c id id o  p rop ósito  d e  continuar essa obra 
d e  libe rtação até  transform á-la  em realidade, sob  o  lema de  « F A Z E R  

A  P Á T R IA  L IV R E  O U  M O R R E R  P E L A  V E N E Z U E L A » .

Q u e  é a F A L N  —  Frente A m a d a  de  U b e rta ç ã o  N ac io na l — ?

A  Frente de L ibertação  N ac io na l ( F L N ) ,  consciente d e  q ue  não 
se p od e  consegu ir uma m udança  co m o  a q ue  necessita e reclem e o 
povo, p o r v ia  pacff.ica, d e v id o  eos pode ro so s interêsses im perialistas 
em jôgo, e á tra ição  e en tregu ism o d o  gove rno  da  A ç ã o  D em ocrática  
e d o  p a rtido  soc ia l"c ristão  C O P E I,  dec id iu  cria r as Fôrças A rm ad a s  
de L ibe rtação  N ec iona l ( F A L N )  com o seu b ra ço  a rm ado , seu exér
c ito  populer, porque  entende q ue  a luta q u e  se trava na Venezuela 
é um prob lem a d e  fôrça que  s» resolverá na m ed ida  em que  igu a 
lemos nosses fô rças ás d o  govê rn o . Sabem os que a guerra  será longa  
e d iffcil mes sabem os tam bém  que triunferem os sôbre  os m onopó lio s 
norteam ericenos, as o liga rq u ia s  criou las, os m ilitares e fô rças reac io
nárias que  se opõem  ás soluções dos p rob lem as que o p ovo  enfrenta, 
tais com o  o d e sem p ré go  de mais d e  5 0 0 .0 0 0  trebalhadores, o  que 
representa, aproxim adam ente, 2 7 %  da nossa p op u lação  ativa; o ele

v a d o  cu sto  de  v id a  e os beixos sa lários; casas caras e insalubres, etc.

C o m o  etue a d itadu ra  da  classe dom inante  para reprim ir os m ov i
m entos dos traba lhadore s e d o  p o v o  venezuelanos?

D a  m aneira e com  todos os m étodos bárbaros a q ue  sem pre re
correm  tais go ve rnos para perpetuar-se  no poder. O s  crim es, as tortu
ras e as prisões ilega is  constituem  riscos a que  se expõe, d iáriam ente, 
todo  aqué le que  faça  op o siç ão  ou fale mal d o  go vê rrn o ’ A  polfcia 
Secreta  é um ve rd ad e iro  exército de  assassinos e tortu redores pro fis

sionais. H á  m ais de 5 000  presos polfticos encarcerados. E o  gové rno  
constró i novos cárceres e os inaugura  antes de  term inados, sem os 
mais elem entares serviços com o água, luz, sendo os presos o b r ig a d o s  
a dorm ir no chão  úm ido e Insalubre. A  com ida  é péssim a e insufi
ciente. C o m  freqüénca  aparec iam  cadáve re s nas ruas, p rncipa lm ente

no lugar iso lado  ch am ad o  «El Ju nq u ito»  —  neste m om ento penso 

in terrom pê-lo  para d izer que, talvez nosso «El Ju nq u ito  venha a che- 
m a r s e  « R io  da  G u a rd a »  — , cadáve re s de  estudantes e de treba lha 
dores d etidos em suas casas, a ltas horas d a  noite, ou nos lugares de 

traba lho. N ã o  se respeita nem a v ida  nem os d ire itos a ssegu rados na 
C on st itu ição  N ac io na l. O  go vê rn o  exerce o terror contra o povo, 

fo n c ita  e p ro voca  constantem ente a v io lência  com o form a de m a n te r  
se no pod e r. A s  recentes e le ições real!zaram-sa< sob  o  s ign o  d e  uma 
farsa m ontada  den tro  de um clim a de vio lenta repressão, com  as 

tropa s nas ruasi não se respe itando  nem os partido s le ga is d a  o p o 

sição  em seus com fcios eleitorais.

clara e tão defin ida, contra a penetração im perialista em nosso pafs 
que  tem 6 7 %  do  total da s inversões, fe itas na A m érica  L a t in a .

C o m o  o govê rno  ganhou  as e le içõe s?

Pondo  a serviço d o  seu can d id a to  todos os recursos econôm icos 

e polfticos d o  Estedo. A m e aço u  operário s e servidores púb lico s de 
dem issão, a g in d o  assim  tam bém  várias em prêsas naciona is e estran
ge iras, princpalm ente as petrole ires, para que votassem  no ca n d i
d a to  governam enta l. Por esta e outras c ircunstâncias o  m ovim ento 

revo luc ionário  dec id iu  não concorro r ás eleições, d enunc iando -as com o 
v ic iad a s •  fraudulentas, q ue  dariam , inexorávalm ente, .a v itória  ao  g o 
vêrno. M e sm o  assim  o govê rno  obteve  epenas I m ilhão d o  total de 3 
m ilhões de votantes, enquanto  que o  resultado da  ab stenção  por nós 
decre tada  fo i de 6 2 9 .0 0 0  votos. Por feita de uma opo rtuna  e ada- 
q uad a  p ro p a ga n d a  o lema abstencion ista  deixou de penetrar nas g ran 

des massas que acreditaram  na po ssib ilid ad e  de derrotar o gové rno  
p o r v ias eleitorais. A lé m  d o  mais, a cegue ira  de « Ig un s  partido s da 
o p o sição  im ped iu  a apresen tação d e  um cend idato  e um prográm a 
únicos, favo recendo  assim  a d itadura  .Sabem os que m uita gente  in
fluenciada e m esm o v incu leda  a  nós votou nos can d id a to s d a  opo sição  
ou anulou seus votos, com parecendo  assim  ao  pleito, em vista da ob ri

g a to r ie dad e  d o  voto, para  que possam  transitar dentro  e fo ra  do  
pafs O  p róp rio  triunfo governam ental o b r ig o u -o  a p rocu ra r en ten 

der-se  com  a lguns partido s da oposição, que vacilam  entre a co nc i
liação com  um go vê rn o  que  com bateram  com o co rrupto  e entreguista, 

ou continuar a luta ao  lado  d o  povo, ao  lado  de m ilhares de  hom ens 

e mulheres que  in tegram  a Frente d e  L ibertação  N ac iona l.

A  Revo lução  Venezuelana entrou em descenso  após as e le içõe s?

O  p ovo  tem consciência  de que só uma m udança de t ip o  estru
tural pode rá  salvar o pafs e que  tel m udança só será efetivada atra

vés da luta arm ada. A  F L N  decretou uma trégua  transitó ria  para 
reorgan izar os efetivos da luta e im pulsionar as guerrilhes rurais, esta 

be lecer novas t;ticas, co rr ig ind o  os êrros e ^xcessos que são p rodutos 
da p róp ria  luta, fazer unfa ava liação da co rre lação  de fôrças que sur
g irá  com  o  estabelecim ento do  novo govê rno, enfim, fazer um es

tud o  geral que  perm ita elevar a luta a rm ada a um plano superio r 

durante  o presente ano

Q u a is  são as frentes d e  luta do povo venezue lano ?

N o ssa  luta se desenvolve  em d iversas frentes, m ediante a ap li

cação  e utilizeção d e  d iferentes form es de luta A p ro ve item os até 
ond e  nos perm ite o lim itad íssim o m arco das libe rdade s públices, com  
seus fluxos e refluxos, desenvolvendo as e tiv idades de m assa através 

d o  m ovim ento sindicel, da  juventude, d o  m ovim ento estudantil, das 
mulheres, dos p ro fiss iona is, etc. in co rporando  cad a  vez mais setôres 

de  d iversos partidos á lute m ediante uma correta polftica de a liados. 

M á s, a frente fundem ental da luta é a luta arm ada, d ir ig id a  pelas 
F A L N  e os com endos guerrilheiros.

A  lut erm ada tem ap o io  popu le r ou os guerrilhe iros esteriam  isolados 

e tentendo uma a ven tu ra ?

A  luta arm ade conta, cad a  vez mais, com  crescente e entusiasm a
do  ap o io  popu lar. F irm a-se v igorosem ente e co nv icção  de q ue  só 

e luta arm ada pode  sa lvar a Venezuela d o  cao s e d o  desastre, levendo- 
e á soberan ia  e i  libe rdade . C entenes de  operário s, em pregados, 
cam poneses, p ro fiss iona is e gente d o  p o v o  em ge re i pedem  consten- 
tem ente sue in co rp o ração  na luta em posições de vanguarde, nas 
guerrilhas, e m uitas vézes tem os que recusá-los pois, pela sua natureza, 
os grupos d e  com bate  —  guerrilhas —  têm que ser pequenos e não 
perm item  tal in co rp o ração . A lém  disso, é  escessa a nossa do tação  

de arm as e outros apetrechos de guerre N o  etuel m om ento estamos 
na etapa  estratég ica  defensive que não nos perm ite ter exército e 
sim guerrilhes m óveis e m ais áge is. Ê inconcebfve l a suposição  de que 

o nosso povo, que  sabe o que que r e para onde  vei, cançed o  de ser 
en ge nad o  e exp lorado pelos gove rnos tre idores, é in conceb fve l^ .d :zfa- 
moc, supor que é!e trave uma luta desesperada, terroriste iso leda a 

aventureire N unca, com o agora, tem sido tão  justa e tão  cheie de 
conteúdo  —  sim ilar ou superior ao m ovim ento de em ancip ação  que 
em preenderem  nossos libertadores contra o  dom fn io  espanhol na A m é 

rica —  co m o  esta luta que tem  uma fisionom ia id e o ló g ic a  própria, tão

Q u a is  são  as fô rças socia is que  estão em penhadas no  m ovim ento 

revo luc ionário ?

A s  c la sse r  operárie, cam ponesas a m édia e, com o sua expressão, 
a m aioria d o  estudan tado  e as juventudes em geral, p ro fiss iona is ar
tistas, intelectuais, m ilitares patrio tas d o  nosso exército reguler, etc. 

A  m ulher venezuelena desem penha um papel im portante . A o  lado do  
hom em  partic ipa  ativam ente nos com bates arm ados das c idade s e nas 

m ontanhas en carpadas de Facón, El C ha ra l e outras zonas d o  pafs.

V ê  possib ilidade  próxim a de se fazer uma> greve geral na A m érica  

Latina de ap o io  ás revoluções nacionais de libe rta ção ?

* N ã o  se co locou  a inda tal possib ilidade , d e v id o  ao  desenvolvim ento 

desigua l das lutas de  libertação em nossos pa íses mas, não há dúv ida  
d« ' que  esta greve  geral terá que ocorrer q uan d o  se estender • ch itp *
da via convu lsiva  com o fcrm a revolucionária de  luta para libertar nos

sos pafses do  im peria lism o.

De que  m aneira mais conseqkente pod e rão  atuar os povos latino- 
am ericanos para ajudar a Revo lução  Venezue lana?

C r ia n d o  com ités de ajuda e so lida ried ad e  i  nossa luta a r
m ada, através dos qua is se dé a conhecer a justeza de nossa causa, 
destru indo  a infam e fa lsidade  p rop a lad a  por nossos in im igos de qua 

som os um m ovim ento terrorista e aventureiro, popu la rizando  as ações 
de  guerra  e de p ro p agan d a  que se levam  a cabo, d iáriam ente, nas 

frentes de luta das c idade s e d o  cam po, levantando subscrições p op u 
lares para consegu ir ajuda econôm ica  para com prar armas, enfim, 
tudo  que se possa fazer em bene fíc io  de nossa luta de libe rtção  na

c iona l. A ssim , não só se cum pre um d eve r de  so lida riedade  revo lu 
c ionária  antiim perialista m as tam bém  contribu i-se  para o triunfo de 
uma causa que é a mesma para todos os povos la tino-am ericenos em 

lute pelo estabelecim ento de  um m undo onde não  exista a exploração 
d o  hom em  pelo homem, liqu idando -se  para sem pre es am eeças das 
guerras que angustiem  a hum anidade, am eaças que sòm ente se a fas
tarão  na m ed ida  em que os povos co lonia is, sem i-co lonia is e subde 
senvo lv idos conqu istarem  sua independênc ia  econôm ica  e polftica, for- 
talecehdo, desta maneira, o  cam p o  da paz e d o  socia lism o

O  d ir igente  d o  M IR  d iscorreu  a inda  sôbre  a necessidade p re 
m ente da c riação  da C on fe d e ra çã o  dos T raba lheores a A m é rica  toLina,
o que deverá ser concretizado no próxim o congre sso , a fim de que os 

t raba lhadore s possem , de  acô rd o  com  a resolução ap rovad a  p o r .u n a 

nim idade, « im pu lsionar a batalha pela libertação necional de todos 

o s povos latinoam ericanos».
Q u a n to  4 acu sação  de  Betencourt e C u b a ,  referente a arm as 

encontradas numa pra ie da Venezuela, dec larou -nos que «nã o  passa 
de uma insolente m enobra  para  p reperar e justificar uma nova in va 
são d e  C u b a  sob  o patrocfn io  da O E A  e dos belicistes do  D ep a rta 

m ento de Estado  e do  Pentágono  ianques».
« O  p ovo  venezuelano vê  com  am plas sim patias e ap o ia  firm e

mente, com o ficou dem onstredo  nas m anifestações reprim idas v io 
lentam ente pele d itadura, a v igo ro sa  luta que trava o  p ovo  irm ão d o  
Panam á contra o  im peria lism o norte-am ericeno, pois os panam enhos não 
m ais ace itam  q ue  se p isoteie a sua soberan ia  O  tra tedo  de 1903, 
im posto  pe lo  im peria lism o para manejar, se gu nd o  seu sabe r e en ten 

der, a adm in istração  e contrle d o  cenal, é mais uma prova que  serve 
para m edir a natureze reecionárie, exploradora  e agressiva  de  polftica 
dos Estados U n ido s contra os povos latino-am ericanos».

« Q u e ro  declarar, p o r fim, que  estam os am plam ente ag rad ec id o s  
pela cam panha  de d ivu lgação  e ep o io  que’ estão d and o  ao  m ovim ento 
revo luc ionário  d o  meu pafs, linha de « o lid e r ie de d ^  que eleva a fir
meza e o e sp ír ito  revo luc ionário  de  juventude e dos traba lhadores 
brasile iros, nos quais o Brasil tem  seu meis v igo ro so  a licerce na luta 

para libertar-se d o  im perie lism o e d o i  in im igos d o  povo».

POLÍTICA 
OPERARIA



0 “ Ofrouxamento Salarial’’ é sinal de medo 

Organização de base para continuar a luta

A ditadura aperta novamente os parafusos contra a classe 
operária. Deixando de lado as tentativas de demagogia popu
lista, que caracterizam a sua gestão de Ministro do Trabalho, o 
coronel Passarinho declarou ilegal o Movimento Inter-sindical 
Anti-arrôcho (MIA).

Poucos dias antes já tinha tomado outra medida, que pas- 
sou “desapercebida” pela imprensa burguesa, mas que não é 
menos significativa. Limitou êle a entrada à sede do sindicato 
aos associados,, de posse de carteira emitida pela referida enti
dade. Proibe o ministro expressamente a realização de cursos e 
a entrada de pessoas estranhas à sede dos sindicatos. Essa me
dida policial não visa somente o alijamento de estudantes das 
organizações sindicais, como pode impedir, inclusive, a reunião 
de representantes de diversos sindicatos em uma séde.

Ao mesmo tempo, o govêrno anuncia, e faz veicular diaria
mente na imprensa, notícias sôbre um próximo “afrouxamento” 
salarial, reconhecendo publicamente que os salários dos operários

P O L I  
O P E R

CRIAR DOIS, IRES,
Hoje, em todas as partes do 

Vietnam, as fórças americanas sen
tem a repulsa de um povo em 
armas disposto a vencer. A guerra 
de guerrilhas, enfrentando a rea- 
çào interna e o poderio imperia
lista, já  organizou todas as cama
das revolucionárias do povo viet
namita. Nêsse país oprimido secu
larmente pelo feudalismo local e pe
las sucessivas invasões imperialis
tas, sáo fundamentalmente os cam- 
ponêses que sustentam a guerra 
de classes que agora toma conta 
das cidades. A participação ativa 
de todas as camadas exploradas 
aponta para Johnson, Westmore
land, Thieu e Cao Ky o caminho 
da derrota.

Nas batalhas heróicas de Hue, 
DakTo, Saigon, Khe Sanh, os com
batentes vietnamitas provam a in 
vencibilidade de uma guerra que 
sabe mobilizar as massas explora
da*' de uma sociedade. A superio
ridade técnica dos EUA é suplan
tada pelo aguerrimento, pela or
ganização, da massa explorada 
quando dirigida por uma vanguar
da que sabe mobilizar as forças

T I C A  
A R I A

revolucionárias existentes. O  pe
queno Vietnam demonstra para a 
América Latina particularmente, 
como é dura a luta que nos espera, 
mas como a grande vitória é possí
vel quando se está disposto e or
ganizado para enfrentar o inimigo 
de classe. E Che nos falava em 
“muitos Vietnams” porque a luta 
é a mesma e quanto mais cedo 
elas se coordenarem mais próximo 
estará o fim do imperialismo.

Porisso nossa solidariedade tem 
que vir tanto da luta revolucio
nária em nosso próprio país, como 
do apoio ativo, desde já, ao povo 
vietnamita. Atos públicos, passea
tas pixações, recolhimento de 
fundos, formaç&o de comissões pa
ra intensificar as manifestações de 
apoio à vitória no Vietnam, é o 
nosso dever imediato. O imperia
lismo cada vez mais unifica suas 
forças no globo, reunindo todos 
os govêmos reacionarios, é preci
so tambén unificar as forças re
volucionárias a começar pela apoio 
ao Vietnam. E: fazendo em cada 
pais uma parte da revolução pro
letária que é uma só em todo o 
mundo.

sofreram um “achatamento” 
depois do golpe militar de abril 
de 1964. Desconcertado com a 
iniciativa do Congresso, que 
chegou a encaminhar o “salá
rio de emergência” (veja pági
na 8) de Carvalho Pinto, o go
vêrno Costa e Silva anuncia 
próximo reajustamento do sa
lário mínimo.

O que indica essa atitude do 
govêrno? Indica —em poucas 
palavras— que tem mêdo do 
proletariado. As primeiras ma
nifestações de trabalhadores, 
ainda em recinto fechado, mas 
que culminaram com a saída 
dos operários gaúchos à praça 
pública, assustaram não só à 
ditadura, como a própria bur
guesia paulista, que, por inter
médio do seu homem de con
fiança, Carvalho Pinto, declara 
implicitamente que algumas 
medidas de alívio, mesmo pas
sageira^. têm de ser tomadas, 
antes que o proletariado se tor
ne indócil demais.

Por que êsse mêdo das clas
ses dominantes? Francamente, 
nós ainda não ameaçamos a 
ordem existente, ^ue os mili
tares implantaram com o gol
pe. As massas desarmadas e 
desorganizadas ainda não en
contraram a sua liderança. A 
esquerda continua, com raras 
exceções, desligadas das bases 
operárias. As cúpulas sindicais 
pelegas do Rio de São Paulo se 
mostram incapazes mesmo pa
ra um gesto de combatividade.
E mesmo a valente minoria do 
proletariado de Pôrto Alegre, 
que foi à rua, e que pagou 
essa manifestação com dois 
prêsos um ferroviário e um 
radialista, não forneceu mais 
do que uma escaramuça com 
o aparelho de repressão poli
cial.

Acontece, porém,, que a nos
sa classe dominante tem uma 
noção muito mais clara da 
fôrça potencial do proletariado, 
do que a maioria dos nossos 
trabalhadores. Se essa massa 
não organizada e sem lideran
ça dá êsses sintomas de des
contentamento, o que ela não 
fará se se organizar durante a 
luta e encontrar a sua lideran
ça Por isso mesmo a ditadura 
deixa falar um Lacerda, deixa 
J uscelino e Ademar circular
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UM ANO DE COSTA A questão do 

café solúvel
Na mensagem presidencial de un ano de Govêrno ,̂ Costa e 

Silva manda dizer que os resultados de 1967 são “nitidamente 
positivos”. Mas os deputados já  se acostumaram à sem-cerimô
nia com que o chefe do govêrno utiliza as palavras. Os repre
sentantes da burguesia e do latifúndio sentados no Parlamento 
ouvem respeitosámente o que diz o marechal mas ao mesmo 
tempo procuram articular agrupamentos ou sub-agrupamentos 
numa ânsia por encontrar novas saídas políticas. Enquanto na 
Câmara os deputados da Arena batalham pela aprovação da 
sublegenda que lhes permitirá a manutenção da maioria a des
peito das divisões internas entre os velhos caciques políticos em 
cada Estado, no próprio palácio do Planalto o presidente busca 
outros nomes para o seu Ministério numa tentativa de retirar 
do Executivo o indisfarçável sabor de mediocridade que já o 
caracteriza.

Já  é claro hoje que se as classes dominantes continuam sus
tentando o govêrno e se a Frente Ampla ainda é somente uma 
hipótese, é mais pela fôrça da inércia. Mas a incapacidade 
do govêrno de enfrentar mesmo os pequenos problemas como 
da “censura” ou das relações com a igreja, desgastam-no a cada 
dia que passa.

Para aqueles que viviam a expectativa da “redemocratiza- 
ção” a crise político-militar da última semana de janeiro —  com 
a prontidão das Forças Armadas — pregou um enorme susto. 
Afinal as divisões e vacilações internas não produziram então 
novos atos, cassações e outros golpes institucionais desde 64. 
Mas voltará a se enganar quem julgar resolvido o incidente. 
Ele foi apenas o primeiro sintoma mais claro de uma crise polí
tica que se desdobrará nos próximos mêses.

Os fracassos do govêrno

Costa e Silva não corresponde ao que as classes dominantes 
precisavam, Ao vê-lo navegar ao sabor do vento, elas se põem à 
espera de outra alternativa. Uma delas é a da Frente Ampla 
que procura se fortalecer a longo prazo. Mas outras lideranças 
se forjam dentro mesmo do Exército. É que os militares, além 
de refletirem o descontentamento generalizado das classes do
minantes, ainda se ressentem de uma perspectiva aparente de 
desmilitarização que lhes frustaria todas as ambições mobiliza
das desde 64.

As manobras populistas do govêrno no ano passado —  que 
tiveram seu ponto culminante na demagogia do “diálogo” de 
Passarinho —  não renderam os frutos esperados. O govêrno nada 
conseguiu com o proletariado que, pelo contrárioc começou a se 
mobilizar contra a política de arrocho. Além disso êle ainda não 
se recuperou entre o estudantes, se conflituou até com a Igreja e 
provocou manifestações de artistas contra si. Para quem busca 
popularidade não resta dúvida que os resultados são desanima- 
dores. Por outro lado, os resultados econômicos não são menos 
ruins a taxa anunciada de crescimento de 5 % na produção re
flete basicamente um grande aumento das safras agrícolas (cerca 
de 10%) ao lado de índices bem mediocres na produção industrial.'

O descontentamento dos generais

O govêrno ficou assim vulnerável a críticas de todas as par
tes e até o partido oficial está sofrendo uma rebelião com a or
ganização do “bloco independente” do sr. Rafael Magalhães e 
de que a aprovação no Senado do “salário emergência” é uma 
manifestação.

Os oficiais vê o govêrno desmoralizar-se sem reagir à al
tura e sentem perigar um sistema que lhes garante tantas re
galias. Daí as contínuas reuniões políticas das múltiplas “linhas 
duras” às quais já hoje falta unidade de pensamento e ação. Os 
chamados “nacionalistas de direita” chefiados pelo gen. Albu
querque Lima, pregam um endurecimento militar, a entrega dos

A grande imprensa brasileira e 
todo o nacionalismo pequeno-bur- 
gues se empolgaram com a “resis
tência” brasileira às imposições 
norte-americanas no caso de café 
solúvel. Os velhos reformistas en
xergaram novamente as manifes
tações duma “burguesia naciona
lista”. Mas a própria burguesia 
sabe bem o que quer e quais os 
limites do conflito todo.

Qual foi o caso

A queixa dos empresários ian
ques foi de que as indústrias bra
sileiras de solúvel se beneficiavam 
do_ preço mais barato do café em 
grão do que aquêle que têm de 
pagar suas concorrentes extrangei- 
ras. Para enfrentar essa situação 
privilegiada os americanos amea
çaram liquidar com o Acôrdo In 
ternacional do Café, responsável 
por um relativo equilibrio dos 
preços; sabiam que uma queda 
ainda maior de tais preços deixa
ria em apuros a burguesia brasi
leira. Por seu lado os governantes 
brasileiros apontaram os efeitos 
danosos que adviriam para a pró
pria economia ianque —que atra
vessa um período delicado—, de 
uma diminuição geral do comércio 
internacional.

As conceções

As chantagens mútuas teriam de 
terminar por encontrar um novo 
ponto de equilibrio. O  Brasil ace
nou com a possibilidade do esta
belecimento de firmas americanas 
em condicões favoráveis aqui, de
clarou ainda aceitar o estabeleci
mento de impostos para encarecer 
o produto nacional e assim dim i
nuir seu poder de concorrência 
frente ao extrangeiro. Se a situa
ção evoluiu até atritos amargos 
entre nossa classe dominante e 
os capitalistas americanos foi de
vido ás exigências crescentes des
tes que, de certa forma, quiseram 
testar a capacidade de resistência 
dos seus sócios menores. Quando 
as exigências imperialistas esta
vam a ponto de implicar numa 
ameaça de quebra das indústrias 
aqui instaladas, a grande burgue
sia brasileira estrilou. E  encon
trou o apoio inclusive de setores 
da economia americana, concorren
tes lá.

As soluções

A  solução provisória encontrada 
foi o estabelecimento de um  tr i
bunal neutro para julgar acusa
ções eventuais de protecionismo. 
O  que quer dizer que já  se aceitou 
a premissa de que não deve haver 
protecionismo. Deveremos esperar 
até que surjam os primeiros casos 
de reclamações para saber as 
maneiras concretas de Solução. 
Mas já  sabemos que a solução ge
ral será a da associação, da aber
tura para que os capitais america
nos repartam com os nacionais a 
exploração da mão-de-obra local. 
Os defensores da “burguesia anti- 
imperialista” procurão outras 
“guerras” falsas para tentar de 
novo desviar os trabalhadores da 
verdadeira guerra de classes.
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Em Piquete o exercito explora os operários até a morte
Dia 28 de fevereiro a fábrica de 

munições de Piquete sofreu sua 
quarta explosão em 3 anos. Desta 
vez morreram 4 operários, dos quais 
não se achou nem o corpo. Como 
sempre, a fábrica não explica nada 
nem paga indenização alguma. O

fora e dentro do país, mas mas
sacra operários quando protes
tam contra a exploração.

Algumas conclusões temos 
de tirar dessa situação, compa
nheiros.

Em primeiro lugar, temos de 
apreender que somente a ação 
da classe operária pode mudar 
a situação da classe operária. A 
reação da imprensa burguesa 
diante da proibição do MIA e 
a portaria policial contra a 
frequência dos sindicatos, mos
tra claramente a situação. A 
imprensa burguesa, que grita 
cada vêz que os interêsses eco
nômicos e sociais de grupos ca
pitalistas são prejudicados, ou 
quando a censura ameaça os es
petáculos dos seus teatros, con
servou um silêncio compreensí
vel a respeito das arbitrarie
dades tomadas contra a classe 
operária.

Em segundo lugar, temos de 
tirar as consequências da inca
pacidade das atuais cúpulas sin
dicais e de toda a estrutura sin
dical ligada ao Ministério do 
Trabalho, de dirigir a luta da 
classe operária. O proletariado 
brasileiro tem de organizar-se 
e tem de se organizar pelas ba
ses, nas fábricas, nos seus lu
gares de trabalho, formando 
o seus Comitês de Emprêsa, 
para o prosseguimento da luta.

Em terceiro lugar, é preciso 
continuar a luta e continuá-la 
de maneira melhor do que se 
fêz até agora. Antes de tudo, 
todo operário tem de saber pa
ra que luta. Exigimos a abo
lição da lei do “Arrocho”, mas 
isso só é a metade da missão. 
Exigimos a abolição da lei para 
reaver o que a ditadura nos ti
rou, desde que se instalou. Já 
sabemos de antemão, que, a- 
quilo que o govêrno dará ago
ra, seja mediante reajustamen
to ou Salário de “emergência”, 
não resolve o nosso caso. Os 
quatro anos decorridos desde o 
golpe, foram quatro anos de 
repressão das reinvidicações 
mais elementares dos operários, 
nos quais o seu nível de vida 
foi baixado violentamente pa 

ra menos de metade de 1964.

coronel que a dirige para o Exér
cito se limitou a dizer que êles 
morreram devido a uma explosão 
e mandou uma corôa de flores. 
Com esta explosão já  chegou a 28 
só o número de operários mortos 
nêsses acidentes.

A nossa reinvidicação mínima 
deve ser, portanto, de 60 % de 
aumento de todos os salários, 
em todo o país.

E, por último, não devemos 
esquecer que semelhante rein
vidicação exige mudanãas de 
luta e de organização da clas
se. Tal reinvidicação não pode 
ser mais apresentada somente 
ao patrão, ao capitalista indi
vidual, que se excusa com a 
existência da legislação vigen
te. Ela tem de ser dirigida ao 
Estado-capitalista, que defen
de os interêsses coletivos dos 
patrões. E isso exige a pressão 
e a luta de toda a classe ope
rária.

A  forma de luta mais ele
mentar do operário é a greve. 
Mas para enfrentar e derrubar 
a ditadura e suas leis, não bas
ta mais a greve isolada em uma 
fábrica. A  greve tem de ser 
organizada por ramo indus
trial, por região e por estado, 
para, finalmente,, desembocar 
na greve geral proletária em 
todo o país.

Para isso a classe operária 
tem de defender os seus interês
ses. Tem de formar os seus 
Comitês de Emprêsa, como se 
organisa qualquer comitê de 
greve ocasional. Só que agora 
essa organização tem de ser 
permanente e constantemente 
tem de defender os interesss 
do coletivo operário na fábrica. 
Quando isso se der em todas 
as fábricas importantes do país, 
então a classe estará mobiliza
da para enfrentar a luta deci
siva.

Por isso, companheiro, se 
estiver organizado o operaria
do em sua fábrica, vai à fá
brica vizinha e ajude a orga
nizá-la. Estabeleça contatos 
com os Comitês das emprêsas 
do mesmo ramo industrial, da 
mesma região e êsses Comités 
organizarão o proletariado do 
Brasil.

Então seremos os mais fortes 
e a classe dominante terá ra
zões de nos temer.

Abaixo a lei do arrocho.

Pela greve geral proletária.

Mas o Exército não se preocupa. 
Como a cidade vive em função da 
sua fábrica de munições, quem re
clama perde o emprãgo e não tem 
para onde ir. E como o trabalho é 
considerado de “segurança nacio
nal”, ninguém tem direito algum.

Os operários que mexem com os 
explosivos são conhecidos como 
“pardais" e não tem nem mesmo 
as garantias da legislação. São 
contratados só por tarefas e não são 
registrados, não tem indenizações, 
férias, estabilidade nem nada. E  se 
desgostam aos coronéis vão para 
a rua.

Em  64, quando duas explosões 
seguidas mataram IX operários e 
feriram 55, o ministro de Guerra 
fez sua demagogia: instaurou um 
IPM  dando a entender que aquilo 
era sabotagem. Evidentemente o 
IPM  não deu em nada. Os operá
rios quando fazem sabotagem é 
contra seus patrões e nunca contra 
seus companheiros. Quem os mata 
é o Exército mesmo que, para ex
plorar mais, não tem os mínimos 
cuidados com quem cuida diaria
mente com nitroglicerina.

As armas do Exército que são 
sempre voltadas contra os traba
lhadores começam sua função na 
própria fábrica que as produz.

BAIANOS EM GREVE 
CONTRA A DITADURA

Os 800 operários da Usina Para
naguá, em Terra Nova na Bahia, 
após dois mêses sem receber, ape
laram para o único recurso que 
abre os ouvidos dos patrões cruza
ram os braços e pararan a produ
ção. Recusaram-se ao dissídio, 
ignoraram a lei antigreve e os 
conselhos apelegadores do sindi
cato.

Diante da demonstração de fôr- 
ça o usineiro quis negociar pediu 
ao govêrno que forncese alimen
tos aos trabalhadores e a êstes 
que trabalhassem durante 15 dias - 
prazo que seria suficiente para o 
pagamento dos alimentos ao go
vêrno. Quer dizer, os trabalhado
res parariam a greve para produ
zir apenas para o próprio susten
to. Eles se recusaram uma vez 
mais. Então a emprêsa reclamou 
ao govêrno, pois não via motivo 
para uma greve (“ilegal ainda por 
cima!”) só porque atrazara dois 
mêses e mais o 139 (que é costume 
não se pagar na Bahia).

Os trabalhadores sustentaram 
por mais de 2 semanas seu movi
mento, que surgiu espontaneamen
te, produzido apenas pela impossi
bilidade de aguentarem-se naquela 
situação. E justamente o que fa l
tou depois aos trabalhadores da 
Usina Paranaguá foi maior orga
nização para enfrentarem a explo
ração patronal. Disposição de lu
ta mostraram de sobra. O  que a 
classe toda aprende com êsse 
exemplo é a necessidade de resis
tir à exloração, mas de se organi
zar em cada emprêsa para que a 
luta seja vitoriosa, para que se 
possa unir a luta de cada emprêsa 
numa luta nacional contra a 
opressão capitalista, suas leis e 
Seus paus-mandados.

O “Ofrouxamento Salarial” . . .



A greve e a Legislação do Trabalho
Desde que os operários começaram a se organizar 

para resistir à exploração dos patrões, descobriram na 
greve um instrumento eficiente de luta. Pois se o lu 
cro que produz a riqueza dos capitalistas vem do 
trabalho dos operários, a maior ameaça que êstes po
dem fazer dentro da sociedade exploradora é parar 
de produzir e, portanto, de entregar lucros aos seus 
patrões. Desde o comêço da industrialização na velha 
Europa os operários aprenderam a manejar a greve 
e desde o aparecimento das indústrias no Brasil os 
primeiros operários do nosso pais já  a usaram. E 
no começo do século as greves cresceram juntamente 
com o número de indústrias que se aglomeravam nas 
cidades.

Primeiramente a burguesia enfrentou a greve na 
base pura e simples do cassetete. Estourava a greve, 
os patrões chamavam a polícia para que ela “baixasse 
o pau”. Mas isso teve os seus inconvenientes para os 
capitalistas pois os operários foram também aperfei
çoando seus métodos de ação. Em 1917 na greve geral 
em São Paulo a classe chegou a levantar barricadas 
nos bairros proletários. Desde então a classe dominan
te começou a mudar seus métodos. Desde a Legislação 
do Trabalho de Getúlio ela prefere “regulamentar” 
a greve, isto é, aceitá-la mas proibir seus “excessos". 
Com o golpe de 64 ela se sentiu forte bastante para 
“regulamentar” mais ainda.

É importante que o proletariado saiba como mane
jar o instrumento da greve e para 'isso devemos ex
plicar a todos os companheiros o que significam tais 
regulamentações e como enfrentá-las.

A deflagração da greve

A Legislação procura justamente limitar o alcance 
das greves. É como se um exército equipado moder
namente determinasse que o seu adversário só pu
desse usar determinado tipo de armas. A burguesia, 
que é dona das fábricas, do govêrno, da justiça e 
do exército, determina que os operários só podem usar 
a arma da greve dentro de certos limites.

Para começar a greve tem que ser encaminhada 
através do sindicato da categoria. Como a estrutura 
sindical permite ao govêrno controlar os sindicatos, 
os patrões sabem que com isso podem sabotar muitos 
movimentos dos seus operários que terão primeira
mente que enfrentar todas as artimanhas de pelegos 
que se empoleiram na maior parte dos nossos sindi
catos.

Depois que os operários julguem que têm de partir 
para a luta para obter seus direitos, tem de correr 
um prazo de no mínimo um  mês. Porque em primeiro 
lugar temos o prazo de 10 dias para que o sindicato 
decida convocar a assembléia. Depois temos mais 10 
dias para ser instalada a assembléia geral. Realizada 
a Assembléia com o quorum estipulado por lei e de
cidida a greve o patrão tem mais 5 dias para pensar 
se paga ou não o que deve aos operários. Se depois 
de 5 dias responde que resolveu não cumprir os acor
dos e não pagar, transcorrem outros 5 dias para ser 
iniciada a greve.

Os patrões, como os pelegos, sabem que o tempo é 
sempre uma arma para tentar arrefecer o ânimo de 
luta dos explorados. Nesse meio tempo procuram sem
pre oferecer pequenas migalhas, raciocinando que 
quanto mais necessitados estejam os trabalhadores 
maior possibilidade haverá de abandonar a luta em 
troca de quase nada.

Objetivos da greive

A lei determina ainda aqueles motivos que podem 
ser invocados para uma greve. Pelo art. 29 da lei 
4330 só é permitida reivindicação econômica ( paga
mento de salários atrazados, reajuste salarial, paga
mento de horas extras, melhoria das condições de 
trabalho, etc.) Mas se os operários pretendem mudar 
a lei, ou pretendem um reajuste fora das normas do 
arrócho salarial, ou se querem fazer Solidariedade 
para fortalecer movimento de outra emprêsa ou ca
tegoria, a lei decreta a greve ilegal.

Sabemos que a diminuição real dos salários está 
determinada por uma lei (a 4725, conhecida como lei 
do arrõcho salarial). Se exigimos dos patrões um 
reajuste à altura do custo de vida eles nos dizem 
calmamente que não é possível porque aquela lei não 
deixa. Mas se em seguida pretendemos fazer uma 
greve para derrubar essa lei, o governo declara ilegal 
o movimento por seu caráter político.

Está visto assim como a regulamentação da greve 
é simplesmente um instrumento dos patrões para 
assustar operários menos experientes que podem se 
impressionar com a  declararão da ilegalidade de um 
movimento.

O recurso de furar a gTeve

Mas mesmo se um movimento preenche todos os 
requisitos traçados pelo govêrno para poder fazer uma 
greve legal, a burguesia dispõe ainda de outros re
cursos para esvaziar a luta. A regulamentação não 
se esqueceu de garantir alguns meios de furar a 
greve.

Pelo art 15 da lei o patrão poderá exigir a forma
ção de turmas de emergência entre os operários para 
conservar máquinas e outras operações dêsse tipo. 
Ora, justamente a greve é tanto mais poderosa quan
to mais prejuizo ela possa causar à produção pois só 
assim os patrões ouvem as reivindicações dos tra 
balhadores. Essas turmas de emergência só servem 
portanto para enfraquecer o recurso da greve.

Alem disso o art. 17 diz que a polícia deverá ga
rantir a entrada dos fura-greves. Sabemos que na 
prática a presença da policia na porta da fábrica 
será um instrumento para reprimir a ação dos pique
tes que são necessários para esclarecer os compa
nheiros mais novos e inexperientes. Essa “garantia” 
aos fura-greves é sempre um instrumento de pressão 
contra os próprios grevistas.

A conciliação

Está claro assim que quando os operários fazem 
uma greve respeitando todas as normas de lei, êles 
estão desde o início se condenando á derrota.

E desde que os operários entram em greve a Jus
tiça do Trabalho se movimenta para obter uma 
“conciliação". Convoca os dirigentes do sindicato e 
os patrões para um  conchavo. Propõe coisas como 
pagamento dos atrazados pela metade, ou com a 
produção dos próximos meses, etc. Se a classe estiver 
consciente e disposta a não aceitar, então a questão 
é levada ao dissídio coletivo. No dissídio uma Junta 
de Conciliação e Julgamento decide se as reivindi
cações dos trabalhadores são “válidas” ou não. Essa 
Junta é composta de um juiz que representa o go- 
vérno, um  vogal que representa os patrões e um vo
gal que deveria representar os trabalhadores mas que 
boa parte das vezes é apenas um velho pelego com
prado e amaciado. Porisso na melhor das hipóteses 
a tal “Justiça” já  tem uma composição desfavorá
vel aos operários em 2 a  1.

Além di&so sabemos que se a reivindicação contra
riar a lei do arrõcho por exemplo a greve será auto
maticamente considerada ilegal e as reivindicações 
absurdas. Restará aos operários optarem pelo respeito 
a tais leis ou pelo respeito a si mesmos e ãs suas 
famílias.

Como usar a greve

Por aí se vé que o objetivo da burguesia com a Le
gislação que regulamentou a greve foi justamente 
torná-la um instrumento Ineficaz. Se aceitarmos só 
usar a greve dentro dos limites que êles nos Impõem 
agimos como quem vai à guerra se comprometendo 
a não pôr munição nos seus fuzis.

A greve é uma arma de luta e porisso é que muitos 
operários dizem que toda greve vitoriosa se toma 
legal. Quer dizer, se estamos bem organizados e 
preparados para enfrentar os patrões e o govêrno, se 
usamos a greve até o fim. até êles começarem a se 
assustar com os prejuizos causados aos seus lucros, 
seráo obrigados a aceitar nossos reclamos pagar s 
dias de greve e nem reclamar que passamos por cima 
da lei. Porque essa lei, como todas as outras, foi 
imposta pela classe que domina pela força. Quando 
juntamos nossa força e usamos o poder que temos 
de deixar de produzir lucros para os exploradores, 
nós tambén impomos leis ou as derrubamos.

Mas de imediato temos que esclarecer nossos com
panheiros. Por um lado temos que mostrar a necessi
dade de lutarmos pela derrubada dessa lei anti-greve. 
Por outro, em cada movimento, temos que mostrar 
a necessidade de ignorar seus regulamentos e fazer 
a greve para valer. A lei dos operários consiste em 
barrar a exploração, e todas as leis que ajudam essa 
exploração deverão cair através da própria luta da 
classe.



B A D A P E S T E  e  V I E T N A M
A liderança soviética, depois de muito esíõrço con

seguiu reunir as representações dos partidos comunis
tas, vencendo as objeções levantadas pelas organiza
ções mais importantes na Europa e na Asia contra 
uma "excomunhão” do PC chinês. A razão oficial do 
convite, destinada a neutralizar o efeito anti-chinês 
do conclave, era a coordenação da ajuda e da solida
riedade ao povo do Vietnam. Mas essa agenda pa
rece que n§o convenceu todo o mundo, pois o Par
tido do Vietnam foi justamente um desses que não 
atendeu o chamado.

Náo há dúvida que, mesmo evitando uma “exco
munhão”, o encontro visa isolar o PC chinês. E 
verdade, também, que a atitude frequentemente inábil 
e a falta de critério na argumentação chinesa, faci
litou e ajudou à liderança soviética a nova tentativa 
de reagrupar os partidos comunistas oficiais em tôrno 
da sua política externa. A delegação romena protes
tou mas, a causa pública da sua retirada da Confe
rência não foi nenhum gesto revolucionário diante 
do reformismo oficial dominante no Conclave. Re
tirou-se quando foi criticada a sua atitude duvidosa 
durante o conflito árabe-israelense. De resto o que 
predomina no terreno da elaboração de uma estraté
gia comum, é a idéia de uma “ampla frente anti- 
imperialista", em escala mundial. A idéia, em si, 
não é má, mas, tudo depende do conteúdo que se 
dá a ela. De maneira como conhecemos a política 
oficial soviética, a frente será certamente muito am 
pla e convidará todas as burguesias a participar, - 
inclusive a nossa.

Entrementes, o heróico povo do Vietnam está dan
do uma demonstração de luta anti-imperialista, co
mo o mundo não tinha visto ainda. A guerra dos 
camponeses, que é o característico das revoluções 
asiáticas, infligiu à potente máquina m ilitar do im 
perialismo americano golpes tão duros, como essa não 
sofreu em toda a segunda guerra mundial. E se o 
general Westmoreland, em entrevista destinada a 
acalmar a opinião pública americana, compara a 
presente ofensiva do Vietcong, com a “última e 
desesperada ofensiva dos alemães nas Ardenas”, êle 
só demonstra que não conseguiu apreender nada da 
guerra que está sendo travada. O segrêdo da inven
cibilidade da “frente anti-imperialista" no Vietnam, 
é que ela está sendo dirigida por comunistas de fato 
e não só em palavras, que cada combatente sabe que 
sua luta pela soberania do país, pela terra nas mãos 
dos senhores feudais e contra a burguesia nativa, é 
a luta pelo socialismo. São as revoluções sociais, que 
prodúzem os melhores combatentes.

O  chefe do Estado-Maior Conjunto do Pentágo- 
do general Earle Wheeler, parece ter compreendido

melhor èsse fenômeno, quando declarou laconicamen- 
te, durante a sua inspeção em Saignon: “Uma vito
rio militar a curto prazo não está a vista”.

A agitação estudiantil na 

Polonia: Para onde vai?
Dentro das escassas e confusas noticias que nos 

chegam do movimento de rebeldia dos jovens polo
neses a favor de maior liberdade de expressão, num 
ponto procuram coincidir a imprensa burguêsa e as 
informações oficiais do govêrno de Gomulka: em que 
a tendência do movimento visa uma “ocidentaliza
ção” do país e da vida cultural. Mas as causas dessa 
coincidência são menos os próprios fatos e mais os 
interêses de uns e outros: a mesma interpretação 
permite aos dirigentes poloneses jogar sua classe 
operária contra as manifestações e à opinião bur
guêsa propagar seu sucesso entre a juventude de um 
país com 20 anos de socialismo.

Mas não tiramos a conclusão oposta, de que tais 
estudantes já  refletem uma tendência revolucionária 
que visa ao reerguimento do marxismo-leninismo nos 
países do leste europeu. Ao que tudo indica a re
beldia contra o burocratismo e eselerosamento dos 
dirigentes e dos regime nesses países não possue ainda 
diretrizes firmes. Porisso mesmo náo há dúvida que 
sempre permanece o perigo de ser canalizada pela 
reação interna e externa. A Igreja na Polônia já  
começou novamente a se aproveitar da incapacidade 
do regime ante seus estudantes, para se reforçar.

A compreensão mais profunda do que se passa no 
leste Europeu exige um  retrospecto do processo de 
implantação socialista nesses países. Aí se veria que 
a ausência de um movimento revolucionário interno, 
no qual a classe operária forjasse seu partido e suas 
concepções realmente revolucionárias, privou-os do 
elemento essencial na construção socialista. Enquan
to durou o período stalinista o burocratismo se m an
teve quase sem contestações. Mas bastou que se in i
ciasse um processo de democratlzaçõo para que viessem 
à tona as manifestações de oposição. E é justamente 
a ausência do passado revolucionário que produz uma 
oposição tão indefinida, tão hesitante entre o ca
minho do marxismo revolucionário e o dos acenos da 
burguesia decadente. Será quando a classe operária 
se manifestar mais abertamente que teremos a possi
bilidade de ver na Polônia a substituição efetiva dos 
funcionários revisionistas pelos proletários revolucio
nários.

URUGUAI e AMERICA LATINA
O Uruguai tinha a fama de ser a Suiça da América 

Latina: o país que, em meio às ditaduras latino- 
americanas, mantinha seu regime democrático. Por 
trás disso vivem as famosas 600 famílias proprietá
rias que, por deterem o monopólio da terra, contro
lam a produção de lã e de carne e são donos de 
70 % dos capitais dos bancos privados.

Mas já  se ouvia nos últimos tempos ecos de agi
tações políticas, desvalorização rápida do peso, cares
tia e ... ameaças de golpe. O fundamento estava na 
incapacidade da burguesia uruguaia de patrocinar o 
desenvolvimento industrial. Seus amparos vinham de 
sua integraçáo com os proprietários de terra e 
com o capital estrangeiro, constituindo a já  clássica 
aliança política do continente. Porém essa aliança só 
tem condições de manter o poder vedando, por sua 
composição, qualquer reforma que se oponha a algum 
desses interesses. A penetração do grande capital e 
sua fusão com o nacional, de un lado leva à con
centração monopolística rápida (em 1955: 22 falências; 
em 1964: 974, sempre de emprêsas médias e pequenas), 
e de outro à dependência estreita do imperialismo. O 
Uruguai está pagando essa integração com a crise 
permanente por que passa, na qual o rodízio entre 
blancos e colorados no govêrno só serve para escon
der a incapacidade, não de um ou outro partido, mas

de todas as classes dominantes para resolver as crises 
sociais e econômicas do país.

Quando mais essa incapacidade se evidencia, maior 
a repressão. O golpe do fim  do ano passado, com a 
repressão às organizações e publicações que pregam 
uma saída revolucionária, foi a “solução” da "demo
cracia uruguaia”. A repressão não atingiu o PC uru
guaio como prêmio por suas posições internas, que 
pregam uma luta comum com a burguesia uruguaia. 
(Tudo isso apesar do apôio formal dado às teses da 
OLAS). Os outros grupos pertencentes à FIDEL 
(Frente Izquíerda de Liberacion) foram proscritos, 
como resultado de suas previsões sôbre a impotência 
da burguesia. O  fato de conhecerem êsse “segrêdo” 
de suas classes dominantes (que na América Latina 
só é segredo para quem não quer ver) torna-os pêri- 
gosos para o regime. E assim lá se foi a Suiça do 
nosso continente.

Mas se ao invés de olhar para a Europa se tivesse 
olhado para o Brasil ou Argentina por exemplo, se 
teria visto já  o futuro da democracia uruguaia.

As formas de luta para a derrubada violenta dos 
governos reacionários da América Latina variam con
forme a particularidade de cada pais, mas a incapa
cidade das burguesias e sua integração com o im 
perialismo é um fenômeno único.



Plataforma de açâo da classe operaria
No dia Io de maio do ano passado a POLÍTICA 

OPERARIA publicou uma plataforma de ação que 
refletia os problemas* mais urgentes da classe e a 
maneira proletária de enfrentá-los. Nêste ano que 
transcorreu desde então os trabalhadores travaram 
grandes lutas e avançaram em sua organização. Porisso 
agora, quando o movimento vai se reerguendo, julga
mos oportuna a divulgação dessa plataforma, que un i
fica a vanguarda combatente da classe e dá uma 
diretriz para toda a massa que busca um caminho 
para a luta.

1 — Libertação de todos os operários e dirigentes
sindicais prêsos. Anulação de todos os processos, 
condenações e demais medidas de perseguição 
decorrentes dos Atos Institucionais.

2 — Liberdade sindical, cessação de qualquer inge
rência do Ministério, da policia e das Fôrças 
Armadas na vida sindical — Abolição da Carta 
Sindical, do Estatuto Padrão, da comissão de 
enquadramento e do contrôle das finanças do 
sindicato pelo Ministério. Abolição do atestado 
de ideologia. Abolição do direito de intervenção 
do Ministério e do Estado nos sindicatos.

3 — Direito de greve. Revogação da Lei 4330.
4 — Imediata revogação de todas as leis do arrôcho

salarial, como a 4725, que diminuíram pela me
tade o salário real dos operários em relação a 
antes do golpe. Reajustamento geral dos salários 
ao nível de março de 1964.

5 — Auxílio ao desemprêgo, à base de 60 % do último
salário e de 50 % do salário mínimo vigorante 
para membros das famílias operárias que chegam 
à idade de trabalhar e não encontram emprêgo. 
Fundação de uma Bôlsa do Trabalho, para o 
registro e contrôle do desemprêgo.

6 — Multas à base de 3 vêzes o juro bancário vigente
para o atraso do pagamento de salários. Restabe
lecimento da primazia de pagamento integral 
dos salários em caso de falência.

7 — Convocação de um Congresso Sindical Nacional
com uma representação mínima de 50 % de 
delegados eleitos diretamente nas fábricas, para 
discutir o problema de Estabilidade vs. Fundo 
de Garantia, desemprêgo e outras questões que 
afligem a classe operária. Adiamento do prazo 
de "opção” para depois dêsse Congresso.

8 — Revocação imediata da Lei de Segurança Na
cional, que impede a organização da clase ope
rária na emprêsa e em escala nacional.

9 — Revogação da lei de Imprensa, quç impede a
defesa dos interêss’es da classe operária em seus 
órgãos escritos.

10 — Revogação de todas as leis que impedem a livre
reunião e manifestação dos trabalhadores em re
cinto fechado e em praça pública.

E afirmávamos ao lançar ess‘a plataforma “Eis as 
reivindicações que temos de apresentar. O  Ministro 
e seu govêrno não vão concedê-las. Temos de divulgá- 
las entre a classe nas fábricas, nas assembléias sin
dicais, nos bairros, de bôca em bôca, pixá-los nos 
muros. Temos de mobilizar a classe em tôrno delas. 
Sòmente a pressão da classe organizada pode impô- 
las.

Também as apresentaremos em “diálogos” se fôr 
preciso. Apresentaremos para os operários presentes 
aprenderem o que e como reivindicar. Não iremos 
com o chapéu na mão, mas com a dignidade de 
homens*que não pedem favores e sabem seus direitos.” 

Enfrentávamos então a demagogia do “diálogo” do 
coronel Passarinho. De lá para cá despontaram movi

mentos grevistas e articulou-se toda uma campanha 
contra o arrôcho salarial do govêrno. A classe come
çou a se mexer. Mas é apenas o começo. Para que 
éle conduza às grandes batalhas ainda é preciso mo
bilizar toda a massa em tôrno de una plataforma de 
ação proletária sem concessões ao govêrno e seus 
pelêgos. Para isso levamos essa bandeira à  toda 
classe operária.

Salario mínimo: muifa demagogia 
mas a exploração é a mesma

No momento em que escrevemos o govêrno ainda 
não disse a palavra final sôbre o reajuste dos salários 
mínimos. Como Sempre até êsse adiamento serve para 
ir retirando um pouco mais ainda do miserável sa
lário com que se mantém vivo quem produz as r i
quezas que sustentam nossos capitalistas e seus ge
nerais.

O coronel Passarinho declarou que o aumento não 
será nem de 10 % nem de 300 %, pensando assim dar 
uma mostra de ponderação entre os extremismos... 
Mas em primeiro lugar o reajuste não será de 10 % 
não é por sua vontade: é que tal acinte, tal provo
cação, o ministro sabe que receberia a pronta resposta 
dos trabalhadores. E, em segundo lugar, se o ministro 
falou em 300 % querendo dizer que os trabalhadores 
também exageram, é porque êle não se dá ao trabalho 
de olhar para quanto recebe êle próprio e seus colegas 
e quanto recebem todos os parasitas desta nação. Se 
um trabalhador passasse a receber Cr$ 400 m il n in 
guém le estaria fazendo favor algum, apenas se esta
ria devolvendo a êle parte do que produziu. Porque, 
de acôrdo com os próprios cálculos legais, só um  salá
rio dêsses poderia garantir o mínimo para que uma 
fam ília operária comprasse alimentos, roupas1, remé
dios, material escolar, condução, e pagasse aluguel, 
de maneira a pelo menos preservar sua saúde e suas 
necessidades mínimas.

Afinal o que produz o coronel Passarinho e seus 
cupinchas para Julgar que valem mais do que um 
operário?

E para apresentar os números de que tanto pare
cem gostar os complicados economistas' da classe do
minante, lembramos que —segundo as próprias esta
tísticas oficiais— o salário mínimo atual vale menos 
do que aquilo que se recebia há  4 anos atrás. 
Vejamos:

Salário mínimo Elevação do custo
na Guanabara de vida na Guanabara

1964 Cr$ 42 mil

1965 64 m il 57 % 65 %

1966 84 m il 57 % 41 %

1967 105 m il 25 % 30 %
Desde 64 que todos os índices anuais de elevação 

do custo de vida superam as porcentagens dè reajuste 
do salário mínimo. Portanto náo se pode sequer falar 
de aumento; trata-se apenas de uma tentativa de não 
deixar os salários excessivamente atrás dos preços.

De 64 a 67 os salários mínimos foram reajustados 
em 249 % enquanto o custo de vida subiu em 303 % 
(de acordo com as estatísticas do govêrno). Assim, os 
Cr$ 105 m il que recebiam os operários em dezembro 
de 67 compravam menos coisas do que os Cr$ 42 mil 
de 1964; êsses! CrS 105 m il equivaliam ha verdade a 
sòmente CrS 34 mil levando em conta a desvaloriza
ção do dinheiro de 1964 para cá.

O que é o “ SALARIO DE EMERGENCiA"
Sentindo crescer o movimento 

operário contra o arrôcho, setores 
da burguesia se apressaram a in 
ventar fórmulas que pudessem “en
ganar o estômago” dos trabalha
dores, armotecer sua luta, sem 
modificar a política salarial vi
gente. Foi do senador Carvalho 
Pinto, homem de confiança da 
burguesia paulista, que surgiu a 
jdéia do “salário de emergência”.

O que diz o “salário de 
emergência”?

O projeto de C. Pinto pretende 
que os salários do período de se
tembro de 67 a agosto de 68 se
jam  acrescidos de 40 % sôbre o 
reajuste obtido. Vejamos um exem
plo:

Se um operário recebesse NCr$
150,00 antes do último reajuste e

se o reajuste foi de 25 % —ou 
seja, de Ncr$ 37,50— êle teria pas
sado a receber NCr$ 187,50. Des
contando os 8 % dos institutos, f i
caria com NCr$ 172,50.

Pois bem, com o salário de 
emergência o operário receberia 
mais 40% sôbre os NCr$ 37,50 o 
que daria NCr$ 15,00. No total



o . M  ?

Terra para os Trabalhadores do Áçucar
Reunidos na primeira semana de março os diri

gentes das entidades sindicais dos trabalhadores do 
campo deliberaram iniciar uma campanha nacional 
para regulamentação do decreto que determina a en
trega de 2 hectares de terra a todos os lavradores 
de cana. Esse decreto nunca foi regulamentado •— 
portanto nunca foi efetivado— porque os latifundiários 
e o govêrno puderam conter até agora os trabalhado
res rurais na base de violência. N§o se deram ao 
luxo porisso nem de conceder 2 míseros hectares que, 
na maior parte das vêzes, é absolutamente insuficien
te para o plantio da susbistência de uma família cam- 
ponêsa.

Mas os trabalhadores da cana, em Pernambuco, Pa

raíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Estado do Rio, 

Sáo Paulo e Paraná começaram a Se mexer. Greves, 

movimentações, a impaciências dos trabalhadores do 

campo comeca a assustar seus patrões,

Isso explica porque o presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, José Rot- 
ta, pelego que só subiu com o 19 de abril, se dá ares 
de lutador e faz reclamações ao govêrno,

Certamente tal pelego só vai ficar nas salas dos 
ministros e êsses não vão se impressionar com suas

lamúrias. O que cabe aos trabalhadores da cana é 
cobrar desde já  e diretamente a terra que lhes de
vem.

Da luta interna . . .
Não são com êsses objetivos que mobilizaremos todo 

o extraordinário potencial revolucionário inaproveita- 
do pela ausência duma verdadeira vanguarda,

A esquerda só poderá mobilizar essas fôrças à 
medida que, na luta presente transforma o ódio de 
classe —latente no proletariado— em consciência re
volucionária. Na medida em que se identifica com 
o intuitivo sentimento anti-capitalista das massas e 
o faz assumir a forma de uma consciência política 
de classe. Isso só é possível quando a esquerda chama 
e dá o exemplo de uma luta contra o regime burguês 
e não por suas reformas, na medida em que mostra 
a perspectiva da destruição da exploração capitalista 
e não sua defesa contra os capitalistas estrangeiros.

Organizando a luta de classe do proletariado em 
tôdas as suas frentes —da luta econômica à luta 
armada— a nova vanguarda comunista concretizará 
na massa as teses que defendeu nos debates internos. 
E dará o passo decisivo para criação em nosso pais 
dum verdadeiro partido proletário.

o que é o “SALARIO DE EMERGENCIA” ...
ficariam NCr$ 202,50; para os ins
titutos pagaria 8 % só sôbre os 
antigos NCr$ 150,00, ou seja NCr$ 
12,00. No fim  das contas ficaria 
com NCr$ 190,50. Portanto, com o 
salário de emergência o operário 
do nosso exemplo receberia só 
NCr$ 18,00 mais que antes. E que 
o adicional de 40 % não é sôbre o 
total do salário mas só sôbre o 
reajuste.

Emergência não revoga 
arrôcho

O projeto do salário de emer
gência náo revoga a lei do arrô
cho. O  projeto diz claramente que 
o salário continuaria a ser calcu
lado pelas leis 4725 e 4903 e os 
decretos 15 e 17. Além disso êsse 
adicional Só seria aplicado para os 
dissídios e acordos realizados en
tre setembro de 67 e agôsto de 68. 
Depois voltaria tudo como antes.

A queda do salário real

Esse 40 % sôbre o minguado ú l
timo reajuste, no nosso exemplo 
vimos que daria NCr$ 18,00) não 
compensaria nem de longe o que 
nos foi tirado nos últimos anos. 
Segundo as estatísticas do DIEESE, 
só para que pudéssemos comprar 
hoje aquilo que comprávamos com 
nosso salário em 1963 precisaría
mos de um  reajuste imediato de 
60 %. 60 % mesmo e não sôbre o 
reajuste.

A origem do “presente”

Um “presente” dado pelos capi
talistas só pode ser pago pelos 
própios operários. E ainda por 
projeto os patrões tiram o peque
no adicional náo dos seus lucros 
mas dos fundos sociais e institutos

que êles ficariam desobrigados de 
pagar.

Mas essas fórmulas todas reve
lam uma coisa; a burguesia sen
tiu a disposição dos operários e

manobra para desviá-la do ca
m inho certo. Os patrões querem 
oferecer demagogias de emergên
cia. A classe operária exige o fim 
do arrôcho.

UN ANO DE COSTA . . .
postos chave ao Exército, ao lado de uma política dita naciona
lista. Os generais da “Sorbonne” —que têm o chefe da Casa Mi
litar como contacto com o govêrno— perseveram na política 
economica e concordam com o endurecimento militar (Meira 
Matos é dos seus). Existem ainda os lacerdistas que o querem 
separado de JKe Jango.

Desde a crise de janeiro Costa e Silva sentiu a necessidade 
de saciar a fome dos seus oficiais para evitar problemas maio
res. O projeto de nomeação de prefeitos de vários municípios 
(entre êles alguns de maior concentração proletária, a restrutu
ração do Conselho de Segurança Nacional, a permissão aos mili
tares de ocuparem cargos civis sem perder os privilégios da caser
na são frutos dessa tendência. O fracasso da “pacificação” pro
posta por Luis Viana e Abreu Sodré resultam disso: Costa não 
tinha condições de fazer conceção alguma à oposição e tinha, 
pelo contrário, de satisfazer o apetite dos militares.

O papel da classe operária

A classe operária joga um papel decisivo para os rumos da 
política nacional. Por enquanto ela é apenas o objeto de preocu- 
paçãs burguêsas que procuram seduzí-la. Frente Ampla, bloco 
trabalhista, Carvalho Pinto con sua demagogia de emergência, 
Passarinho com seu vocabulário cheio de achatamentos e afrou
xamentos, todos disputam as classes trabalhadoras. Mas, por 
representarem os interêsses dos capitalistas, nenhum dêles pode 
oferecer mais do que palavras para o proletariado.

Á medida em que a esquerda revolucionária faz da mobili
zação atual dos operáros uma luta contra o regime e forma 
uma oposição política proletária temos no país a única fôrça ca
paz de enfrentar de fato não só o populismo e o militarismo do 
govêrno mas a opressão burguêsa que é sua razão de ser.



Á formação da vanguarda revolucionária

Da luta interna a luta de massas
Ao interromper a luta interna no PCB, o CC ace

lerou a cristalização das fôrças que vinham se for
mando no partido. Após os expurgos e intervenções a 
direção reformista pôde aprovar um programa que 
consagra sua prática reboquista e abençoa o apôio 
dado à Frente Ampla.

A divisão de águas dentro dêle propiciou novas 
aglutinações. O caráter duradouro ou passageiro 
dessas facções depende antes de tudo da firmeza dos 
princípios que os guiam.

Os frutos do debate

A intensa luta interna vivida por tôda a Esquerda 
teve um  fim: revigorá-la para enfrentar a luta revo
lucionária. Estava evidente —com o golpe de 64— 
a podridão da linha que a orientara até então. Os 
comandantes do proletariado o conduziram à capitu
lação sem luta pois estavam preparados apenas pa
ra a colaboração com a burguesia. Era impossível 
mobilizar o proletariado Sem reformular a própria 
linha política.

Na crítica ao reformismo e na divisão das águas, 
preparou-se uma nova unidade —a dos marxistas- 
leninistas— dentro e fora do partido.

A luta interna no PC que agora teve seu desècho 
travou-se em nível superior às similares do passado.

Formou-se um setor dissidente que não se limitou a 
unir os descontentamentos em tôrno de princípios 
frouxos que se desfariam ante a primeira batalha. 
Submetendo a linha reformista a uma crítica rigorosa 
honraram a regra marxista de que “sem teoria revo
lucionária não há movimento revolucionário”. De
finindo uma estratégia revolucionária à  base de uma 
análise marxista e de princípios seguros aproxima
ram-se da Política operária, que já  se formara na 
crítica à aliança com a burguesia e trabalhava pela 
constituição de um partido proletário revolucionário.

Mas também as debilidades políticas do velho par
tido deixaram sua marca na própria oposição a êle. 
Um setor da oposição permanece ainda indefinido 
politicamente, vagamente descontente com o velho 
partido mas ainda prêso às Suas concepções funda
mentais, A defesa da luta armada contra o pacifisrrib 
da linha de Prestes ainda é insuficiente para definir 
uma linha política diária, e o próprio hábito faz com 
que então a prática dêsses setôres não se distinga, 
no fundamental da dos velhos reformistas. Mas é 
verdade que, em muitos casos, tratam-se de elemen
tos' que se definiram por uma linha revolucionária
e, se não foram consequentes, é pela ausência dos 
marxistas-lenínistas. É a atividade dêstes que pode 
fazer avançar muitos daquêles elementos.

A formação do partido revolucionário

A insuficiência das' fôrças oposicionistas de esquer
da ao CC não se liga principalmente ao aspecto nu
mérico, Feitas as contas, pode-se ver que o aparelho 
de Prestes náo deve contar com mais da metade 
quando muito —dos seus antigos efetivos, A insufi
ciência da esquerda prende-se à sua heterogeneidade, 
E já  se nota hoje que, onde a oposição não apresenta 
uma alternativa política à velha linha, o próprio pêso 
da tradição e da máquina burocrática faz com que 
os reformistas voltem a ganhar setores oposicionistas. 
Onde se travou a luta interna em têrmos conserva
dores, onde se quis ganhar o aparelho e não formar 
os quadros, verifica-se que nada se pode colher pois 
não se Semeou.

A constituição de um partido revolucionário ainda 
é uma tarefa. Naturalmente as premissas são hoje 
bem mais avançadas. O passo mais importante é dado 
pela união dos marxistas-lenínistas que se identifica
ram através dos debates fora e dentro do partido. 
Essa unidade visa desenvolver, na massa trabalhadora, 
a prática revolucionária que os setores leninistas 
defenderam nos debates teóricos.

Esa união é verdadeiramente duradoura e represen
ta um pasSo à frente porque reflete de fato uma 
unidade de princípios.

Já  sabemos que essa prática para não ser a velha 
prática empírica e oportunista —tem que se funda
mentar num programa e numa tática bem defini
dos. Para que possa mobilizar uma classe consciente 
e forjar sua vanguarda é preciso que ela não parta 
de princípios ecléticos para obter unidades apres
sadas. Nossa força está na coerência de linha que, 
aplicada firmemente, ampliará de certo nossos efeti
vos. e os ampliará de modo muito mais sólido do 
que as fáceis ampliações oportunistas que só podem 
resultar em novas abriladas, em debandadas de 
exércitos mal preparados'.

Quais são êsses princípios de que partimos?

Em primeiro lugar a caracterização da etapa atual 
da revolução como socialista e a sociedade brasileira 
como essencialmente capitalista. PorisSo a luta pre
sente opõe bàsicamente os grandes capitalistas e seus 
principais aliados —os grandes proprietários territo
riais— às grandes massas trabalhadoras, e terá que 
culminar com a derrubada do poder burguês latifun
diário— que sustenta internamente a dominaçáo 
imperialista —e edificação dum poder político dos 
trabalhadores da cidade e do campo sob hegemonia 
da clase operária.

Será impossível desenvolver uma política revolucio
nária sem que a vanguarda —através do foco guer
rilheiro no campo— abra a perspectiva concreta da 
derrubada do poder opressor.

Mas, nas condições do Brasil ela tem que saber 
como se dirigir —além da massa do campo que terá 
de mobilizar— aos trabalhadores urbanos. Num pais 
capitalista industrial sem o desenvolvimento da luta 
operária, a luta no campo não poderá nunca desem
bocar numa revolução vitoriosa.

Travaremos nêste país uma guerra de dimensões' 
continentais onde o imperialismo jogará sua cartada 
decisiva. Para que ela se faça com êxito é preciso ter 
uma noção clara do que significa o inimigo. É pre
ciso tirar as consequências da integração imperialista 
a que foi levada a burguesia brasileira e ver que não 
destruiremos o imperialismo no país sem destruir o 
próprio poder do grande capital nacional. E é preci
so ver, por outro lado, que o próprio desenvolvimento 
capitalista no país amadureceu a contradição entre 
o capital e o trabalho e, hoje, para mobilizarmos as 
classes trabalhadoras em tôrno de seus interêses te
remos que mobilizá-las na luta contra o capital.

A frente da esquerda revolucionária

A união dos marxistas-lenínistas' cria condições 
melhores para a constituição da frente de esquerda 
revolucionária.

Os reformistas concentram seus esforços nas tenta
tivas de “pressões de massa” pelaS “liberdades demo
cráticas” e “interêsses nacionais”: eleições diretas, 
defensa da indústria nacional, etc. São os objetivos 
que permitem a união de pretensos chefes comunistas 
com as piores raposas da política burguesa. E, em 
última análise, a política da “Frente Ampla”. Foi 
essa política que elegeu Negrão no Rio, Israel em 
Minas, Faria Lima em São Paulo.

A política revolucionária se edifica em outras bases: 
nos próprios interêsses das massas trabalhadoras.

E que importância pode ter para os trabalhadores 
do campo e das cidades esmagados há anos pelos ex
ploradores de fora e daqui — os objetivos meramente 
patrióticos? O  que é a pátria para essas massas es
poliadas a quem nada está reservado além das doen
ças, das migrações contínuas de uma lado para outro 
do território nacional em busca de um  emprêgo 
qualquer, das arbitrariedades policiais e da justiça 
de classe?

Que importância pode ter para as grandes massas 
do país a defesa do poder legislativo, das eleições 
diretas e de outras hipocrisias com que a burguesia 
pretende esconder sua ditadura de classe? Que im 
portância pretende esconder sua ditadura de classe? 
Que importância isso pode ter para êsses m i
lhões de trabalhadores do pais que sempre foram ex
plorados e oprimidos com a anuêencia das Câmaras 
e tribunais da democracia burguêsa?



O caminho já foi apontado:
GREVE GERAL CONTRA o ARROCHO

A classe operária começou a 
passar das palavras à açáo na 
luta contra o arrocho salarial. A 
greve deflagrada em Minas — que 
uniu 15 m il operários das empê- 
sas mais importantes da Cidade 
Industrial de Belo Horizonte — 
apontou concretamente o cami
nho da luta. J á  dizíamos em nos
so número anterior que a única 
forma de enfrentar de fato a po-

lítica patronal era lançando mão 
da arma da greve. Os operários 
mineiros mostraram como estão 
dispostos ao combate: sem con
tar com o sindicato, tendo con
tra si a repressáo policial e as 
ameaças de Passarinho, realiza
ram uma greve que só não foi 
vitoriosa por faltar uma organi
zação de base. Coragem e fôrça 
tiveram em dose suficiente para

P O L Í T I C A  
O P E R A R I A

Orgão Central do Partido Operário Comunista
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A fundação do Partido 

Operário Comunista
A partir dêste número, como se vé, POLÍTICA OPERARIA 

aparece como órgão oficial do PARTIDO OPERÁRIO COMU
NISTA. É que do desenvolvimento da luta interna na esquerda 
—dentro e fora do velho partido comunista— chegamos à uni
ficação da Organização Revolucionária Marxista POLÍTICA 
OPERARIA com a DISSIDÊNCIA LENINISTA, que já rompera 
com o partido reformista no processo da discussão interna. Nêste 
r.úmero transcreveremos a Resolução Política aprovada no Con
gresso que deu nascimento ao PARTIDO OPERÁRIO COMU
NISTA.

Defendendo a linha da revolução proletária e socialista, o 
P.O.C. se empenha em levar já  à prática os princípios que a 
POLÍTICA OPERARIA sempre- defendeu no combate ideológico 
ao reformismo e que a Dissidência LENINISTA levantou nos 
debates internos que a distinguiram no velho partido.

A disposição de luta manifestada pelo proletariado agora, 
após 4 anos de dura repressão, mostra que há hoje um campo 
fértil para a.s idéias revolucionárias. Organizá-lo a partir das 
fábricas, preparar a classe para seus instrumentos de luta com 
a perspectiva da greve geral, preparar as formas armadas da 
luta de classe a começar pela guerrilha que estabelecerá a alian
ça com os trabalhadores do campo, é a tarefa para um partido 
revolucionário hoje no Brasil. Esse partido não nasce acabado; 
sua construção se dá ao lado das tarefas que cumpre. E é para 
essas tarefas revolucionárias que o P.O.C. convoca hoje tôdas 
as fôrças combatentes e revolucionárias do proletariado, que já 
despontam por todas as partes do país.

apavorar o ministro e os patrões. 
As experiências da greve estão ho
je não só nas cabeças dos operá
rios mineiros mas também nas 
dos seus companheiros do país In 
teiro, que agora se prepararão pa
ra levar avante a luta. E, mais 
do que tudo, o exemplo vindo de 
Minas animou o movimento ope
rário de forma extraordinária e 
tôdas as parcelas combativas da 
classe apontaram êsse exemplo pa
ra a massa.

Em São Paulo os trabalhadores 
fizeram do 1» de Maio uma data 
de luta Impedindo a comemoração 
dos pelêgos com seu governador 
e realizando uma passeata e um 
comício com as bandeiras legíti
mas da classe, os operários em 
São Paulo deram outra colabo
ração para o prosseguimento da 
luta. A greve geral, a organiza
ção dos operários nas emprêsas, 
foram os objetivos principais le
vados às ruas ao lado do brado 
de “operários no poder".

Em Minas e no Rio Grande do 
Sul a polícia enfrentou violen
tamente as manifestações operá
rias enquanto que na Guanabara, 
prevalecendo as diretrizes refor
mistas. a burguesia pôde permitir 
comemoração, reprimindo apenas 
os sotores mais consequentes.

As«im, comeeou o proletirèado 
a se mover nor todo o país. E  não 
nos iludamos: será um lowro e 
duro caminho. At»4 aqui virnos 
açõçs isoladas que provam a fflr- 
ca da classé más que n io  são su
ficientes ’ para dobrar o poder dos 
exploradores.

A greve em Minas mostrou on
de ainda estamos frncos: na or
ganização pelas ba'es. Esse é lo 
trabalho rrais imediato de suas 
lideranças.

Mas a greve e as manifestações 
do 19 de Maio nas principais ci
dades do país mostraram outra 
col^a: aue é preciso uma lide
rança autêntica da classes, pois as 
direções reformi-tas e pelegas fo
gem da l"ta  onde e’a estoura e 
só sabem and«r nas «alas dos m i
nistérios e polftico<! burgueses.

Da nróDria luta vai .'■e forman
do uma nova vanguarda da clas
se, ainda disnersa nas fábricas e 
bairros proletários. O  que os iden
tifica é a disposição de organizar 
a classe nas emprêsas para tra
var a l”ta contra o regime, com 
seus prónrios métodos e obietivos. 
A consftuiono duma Frente TJni- 
ca Proletária será no momento 
um grande nacso para a  mobili
zação geral da classe.

PELA GREVE GERAL CONTRA 
TARIA!

PELA FORMACAO DOS COM I
TÊS DE EMPRESA!

PELA REVE GERAL CONTRA 
O  ARROCHO E A DITADURA!



Passarinho e Sodré 
têm o mesmo destino

Quando a classe operária vai ganhando consciên

cia e organização, vai ficando cada vez mais d i

fícil para a burguesia manter suas trapaças. Os 

últimos acontecimentos mostram bem isso. O pro

letariado apenas começou a se movimentar e isso 

já  foi o bastante para que os demagogos das clas

ses dominantes aparecessem reduzidos às suas reais 

estaturas. A Frente Ampla, que anunciava repre

sentar os oprimidos, fugiu da luta, justamente quan

do as massas começaram a ir às ruas, a começar 

com o movimento estudantil. O MDB só encontra 

como arma de defesa a  chantagem de sua auto- 

di^solução —como faz ante a ameaça da sublegenda. 

Já  o coronel Passarinho tinha perdido boa parte 

de sua oana^idade oratória assim que as operários 

desencadeiam n '"tn  contra o arrô-ho O último 

desmascarado foi o governador de S. Paulo.

O esquema de Sodré

Es"?« "’0’'prr'arfor, nascido na UDN e nomeado pe
los rriiitures. começou a montagem d”m esquema po- 
'ftlcn-mtlit^r m ra  a sucessão de Costa e Pilva (ras 
n^Axtmas eleições ou em qualq”er event” alldade an
terior...) . Para is'-o teve o apôio dos generais Sar
mento e Lisboa Depois da estratíoi^a retirada de 
T.-'cerda, abria-se o campo para Rodré, mais cau- 
t^lnso, que surffiu defendendo eleições diretas re
visão de cassa^õe*. entrepa do poder aos civis e 
coisas* desse tiüo P»ra romnletar, o homen da Bur- 
g"e"ia paulista pôde dispor da colaboraçfio do re
formismo e da pelegada sindical.

•Já em sua promoção espalhafatosa como “líder 
democrático” êle tinha recebido uma mãozinha do 
reformismo, quando, durante as manifestações de 
protesto pelo assassinato do estudante Edson Luiz 
no Rio, permitiu as passeatas “desde que sem ofen
sas às autoridades" e os reformistas fizeram o que 
lhes estava ao alcance para não passar desses li
mites. Se não foram totalmente vitoriosos foi por
que a disposição de estudantes e operários ia além 
do permisvsível. Mas de qualquer forma, Sodré lan 

çou-se nacionalmente como a única figura da bur
guesia que se fortalecera politicamente na crise es
tudantil.

O  próximo passo teria que ser através da cúpula 
sindical e essa não se fez de rogada: lá estava o 
“burguês progressista" descrito tantas vezes. Acon
tece apenas que êles subestimaram a organização 
e a consciência da classe. No momento em que a 
massa pôs o governador a correr, tiveram êles que 
seguir o mesmo caminho e a mesma sorte.

Não queremos dizer com isso que se tenha en
cerrado a carreira demagógica de Sodré. Está ai 
toda a burguesia paulista através de sua imprensa 
interessada na rápida recuperação do seu homem: 
os manfestantes seriam uma minoria organizada e 
êle o líder corajoso “que enfrenta o povo desarma
do”. E~tão ai também os reformistas e pelegos a 
se solidarizar com o governador. E enquanto êle 
estiver no poder sabe que pode contar com o a pólo 
das direções sindicais que vivem Justamente do a- 
pôio a quem esteja no poder.

Mas o que acontece é que mais e mais rápida- 
mente os “lideres populares” da burguesia vão se 
esvaziando de apôlo popular.

O lugar vazio

A greve em Mina-, a manifestação de 1* de maio 

em São Paulo, mostram o caminho da luta operá

ria E à medida oue se organiza o proletariado tor

nam-se rnmts desprezíveis e bizantinos os figurões 
da política burguêsa.

Os ideólogos das classes dominantes dizem — e 

com razão— que há falta de liderança no país. f' 

que as lideranças burguêsas não tem nada a apre

sentar às massas. O lugar vazio terá que ser ocu

pado pelo movimento operário. Organizando a classe 

desde cada emprêsa faremos com que êsse lugar não 

seja de nenhum Lacerda, Passarinho ou Sodré mas 

sim de um  partido revolucionário dos trabalhado

res, que guie as massas em direção do poder.

O “ JORNAL DO BRASIL” e
as provocações de Cenimar

São conhecidos dos jornalis

tas os chamados “torpedos” de 

CENIMAR: os boatos espalha

dos discretamente (ou nem 

tanto) pelos agentes do fami

gerado Centro de Informações 

da Marinha para alimentar 

sua “guerra psicológica”. Ulti

mamente a POLÍTICA OPE. 

RARIA tem tido a honra de 

ser o alvo de tais “torpedos”, 

que vem se utiliando do “Jor

nal do Brasil” para manter 

sua campanha inglória contra 

as organizações revolucionárias. 

Nem os chavões mudaram: 

ora anunciam extinção (jus

tamente quando a unificação 

da ORM Política Operária com 

a Dissidêencia Leninista ex

pressa o notável avanço das 

fôrças leninistas que represen

tamos), ora o controle da CIA 

sôbre nós, e outras calúnias

menores.

Mas nós só podemos nos 

orgulhar mesmo por continuar

mos preocupando a reação, 

que põe seus velhos serviços 

de provocação para tentar nos 

abalar; é sinal que estamos 

cumprindo nosso papel. Além 

do mais, tais notícias são tão 

inúteis como os seus invento

res: a revolução há de varrer 

uns e outros.



P O C  la n ç a  a  s u a  

d e c la r a ç ã o  p o lít ica
Todas as condições de clandestinidade imposws 

pela ditadura não foram obstáculo para que a Or
ganização Revolucionária Marxista POLÍTICA OPE
RARIA  e a D ISSIDÊNCIA LENINISTA realizassem 
seu Congresso de Unificação, precedido de ampla 
discussão nas bases. Dos debates do Congresso re
sultou a Resolução Política da qual transcrevemos a 
parte inicial.

Se o golpe de abril trouxe alguma coisa de posi
tivo foi a exigência que colocou de uma nova lide
rança da classe operária. As antigas direções, que 
puseram a classe a reboque da burguesia, provaram 
definitivamente sua falência. Mas para que sur
gisse uma nova vanguarda foi preciso que o velho 
partido comunista passasse por un longo processo 
de discussão e luta interna; era preciso separar cs 
militantes revolucionários do aparelho de burocra
tas acomodados. Essa discussão ideológica tomou 
conta de tôdas as outras organizações da esquerda.

Tal processo de divisão de águas começa a dar 
seus frutos, com a agiutinação das fôrças proletá
rias que constituem já  o núcleo de um partido ope
rário para dirigir as massas exploradas na guerra 
de classe no país.

A fundação do PARTIDO OPERÁRIO COMUNIS
TA é fruto desse processo de deiinição de fôrças e 
união dos que se deiiniram pelo caminho da revo
lução proletária. Nele se fundem a Organização 
Revolucionária Marxiota POLIT iCA OPERa R i A e 
a Dissidência LEN iM sTA , como toi resolvido unà- 
nimemente por seus daiegacict.' neste Congresso. 
Unindo-se e criando uma nova organização de van
guarda, criam um polo revolucionário que se fará 
sentir sôbre o movimento operário oferecendo uma 
alternativa ao reformismo do pasmado e construin
do, no bojo das lutas de classe, um partido de mas
sa do proletariádo.

Mas êsse partido terá de crescer junto com a pe
netração do marxismo na classe operária e o PAR
T IDO OPERÁRIO COMUNISTA traz consigo a res
ponsabilidade de se considerar herdeiro de tôdas as 
tradições revolucionárias do movimento comumsta 
brasileiro e da Internacional Lenimsca.

Temos consciência de que ainda não terminaram 
as divisões e reaglutinaçôes no meio da esquerda. 
Uma grande quantidade de quadros que romper.-./fl 
com o reformismo tradicional do PCB permaneccn 
ainda numa linha indefinida. Opondo à velha linha 
a simples diretiva da luta armada, não conseguem 
apresentar uma alternativa concreta para as lutas 
do proletariado. Nas lutas políticas e sindicais, na 
agitação e organização da classe, na formação iío 
uma vanguardia, estão desarmados politicamente e 
então, pela própria fôrça do hábito, acabam se 
guiando pelas normas reboquistas do passado. Pela 
própria indefinição podemos saber que tais posições 
são precárias e provisórias. Depende da açáo dos 
marxistas - leninistas o futuro aproveitamento de inú 
meros quadros e bases dispostos à luta e ainda sem 
orientação segura.

Mas hoje a influência dos marxistas-leninistas se 
fará menos pela discussão ideológica e mais pela 
aplicação dos seus princípios nas lutas das classes 
trabalhadoras. Em todo o correr da lu ta , interna 
definimos um programa revolucionário e uma estra
tégia de ação, e reunimos um  núcleo inicial de com
batentes para começar a construção do partido ope
rário. O fortalecimento dêsse partido, seu enra-.za- 
mento na massa operária, se dará na medida em

que enfrentemos as lutas diárias da classe apresen
tando uma saída revolucionária, na medida em que 
estimulamos sua organização pelas bases, na medi
da em que nos preparamos e enfrentamos as for
mas armadas da luta de classes, na medida em que 
combatemos a ideologia burguêsa e reforçamos a 
conjugação do marxismo com o movimento operá
rio brasileiro.

Nossa razão de ser

O  PARTIDO OPERÁRIO  COMUNISTA se propõe 
pois à construção dum sólido partido que tire sua 
fôrça principal da fôrça mesma de um movimento 
operário ativo e consciente de seu papel histórico. 
Ao contrário dos que negam a necessidade de um 
partido, nós afirmamos a exigência insubstituível 
dum partido revolucionário para coordenar as vá
rias formas de luta, para mobilizar o proletariado 
e desenvolver seus métodos de ação revolucionária, 
para estabelecer a aliança entre os trabalhadores do 
campo e da cidade sob a hegemonia operária, para 
atingir a revolução socialista no Brasil.

E  êsse partido não surge automàticamente nem 
das lutas econômicas da classe trabalhadora nem 
da deflagração da luta armada. Assim como nosso 
núcleo partidário foi produto de um esfôrço cons
ciente, dirigido nesse sentido, através da luta ideo
lógica e das experiências que assímilamcs com o 
início duma prática revolucionária no movimento 
operário, a construção do partiao para liderar &„ 
mansas exploradas do país terá qüe ser frutò tam 
bém dum trabalho consciente de coordenção de tô
das as atividades revolucionárias através da orga
nização de tôdas as atividades revolucionárias atra
vés da organização de vanguarda da classe.

O  PARTIDO OPERÁRIO  COMUNISTA dirigirá 
tôda sua ação na perspectiva da Revolução Socia
lista. Desta maneira, ao pregar a frente dos tra
balhadores da cidade e do campo soo hegemonia pro
letária, ao centrar Sua agitação na denúncia do ca
ráter capitalista da ditadura que oprime as massas 
trabalhadoras, ao travar a luta aiiticap.t_.li ta, ao 
basear 6ua estratégia na neceádade de ccmburar a 
GUERRA DE GUERRILHAS no campo ccm a IN 
SURREIÇÃO OPERARIA nas cidades, estan.os ape
nas tirando as consequências obrigatorias da análi
se marxista que fizemos da sociedade brasileira .

Também o papel que há de desempehar o FOCO 
G U ERRILH EIRO  no Brasil é consequência dessa 
análise marxista da sociedade brasileira. Nas nos
sas condições a guerrilha no compo terá que cul
m inar com uma insurreição urbana vitoriosa para 
que ponhamos por terra o poder burguês. Mas para 
isso é preciso que, ao lado da deflagração do foco 
guerrilheiro no campo, o partido desenvolva tôda 
uma actividade revolucionária entre a classe operária. 
E essa atividade só pode se dar a partir dos pro
blemas próprios da classe e de sua organização pa
ra essas lutas. É o desenvolvimento de tais lutas 
sob uma liderança comunista que cria uma classe 
revolucionária para enfrentar a sociedade explora
dora.

No caminho da revolução o PARTIDO OPERÁRIO 
COMUNISTA orientará a classe nas lutas políticas 
nacionais. Porque é a intervenção política do pro
letariado no cenário nacional o fator que mudará a 
qualidade dessas lutas, canalizando para o caudal 
da revolução proletária fôrças hoje dispersas ou a 
reboque das várias facções burguêsas ou pequeno- 
burguêsas.



Um primeiro de maio de lutas operárias
Primeiro de Maio com festas e “confraternização" 

velho sonho da burguesia. Éste ano, apesar dos 

gogos, a classe operária fêz do Primeiro de 

Paulo, os proletários elevaram ao máximo o significado 

vaiando e apedrejando o sorridente governador 

cercava, e fazendo um comício e passeata com as 

geral contra o arrocho e organização pelas 

não atingiu nível tão elevado apesar

começam a surgir vigorosamente

SÃO PAULO

EM SAO PAULO, significou o fim da etapa de 
luta anti-arrócno iniciada práticamente no fim 
do ano passado, com as assembleias inter-sin- 
dicais organizadas pelo MIA. Durante éste pe
ríodo toao, as manifestações foram marcaaas 
peio repudio às direções pelegas do MIA, de
mostrando uma flagrante oposição entre a 
nuiSoa mobilizada é essas "direções”. Esses 
choques cresceram a ponto de desembocar 
nos violentos' choques de de maio, onoe o 
peieriUismo dos dirigentes do M Ia  atingiu o 
iiulaiiuo , com o ojuvite ao demagogo gover
nador Abreu ísodre ue Sao Pauio, que anoa 
botando Daiica ue líder "civilista" e “aemo- 
crauco ’, e a oepuUmos da Arena e MDB pa
ra participar ao councio operário na Praça 
da ae.

Esse comício transformou-se, pela primeira 
vez aesfle l«t>4 em riao Pauio, num  1“ ae maio 
operário. A massa ae 10 m ii pessoas' que foi 
à Praça da Sé não quis saber da conversa 
fiada aos demagogos burgueses e oos pelegos, 
que receberam o que mereciam: vaias e. pe- 
aradas, que loram lançaaas contra o palanque 
oficial. O governador oe bão Paulo nomeauo 
peia ditadura, nao conseguiu nem começar 
seu discurso. Abreu Soore aisse meia dúzia de 
palavras, que mnguem ouviu porque os ope
rários ja tinham cortado os fios aos alto-fa
lantes. Quanao começou a chuva de pedra
das e vaias, só restou aos pelegos airigentes 
do M IA em São Paulo e ao governauor o 
mesmo deotino: fuguem pelas escadarias da 
catearal acima, ate que as portas oa igreja 
se fecharam e os protegeram ao povo.

O palanque oficial preparado para a festa 
burgueoa loi e u u t o u ia a o  ptios u m n u tu n -  
tes, segunuo-se eiitao um co-mcio autentica
mente operário, do qual participaram muitos 
setores voltaaos para a  reorganização dos tra
balhadores peia base, pelas empregas. As pa
lavras de oraem gerais aefenaiaas por to^os 
os oradores e por tôda a massa presente, a- 
través de aplausos, gritos e faixas, eram as 
de “Greve geral contra o arrocho”, "Minas 
deu exemp.o” e “Orgamzatão por Comitês de 
Empresa”. Depois do comício, os trabalhado
res queimaram o palanque de Sodré, pelè^os e 
cia., destruíram placas de alistamento m ili
tar e saíram em passeata pelas ruas centrais 
da cidade.

A passeata terminou com um  nôvo comício 
na Praça da República em que as palavras 
de ordem foram as mesmas da Praça da Sé’ 
só a greve derruba o arrocho, organização dos 
operários pelas emprèzas, operários no poder.

entre as classes é um 

pelegos e dos políticos dema- 

Maio um dia de lutas. Em São 

do Primeiro de Maio, 

Sodré e a pelegada que o 

palavras de ordem de greve 

bases. Nos outros Estados, a luta 

de mostrar que os trabalhadores 

no cenários políticos do país.

Rica g manifestações violentas significaram, 
em São Paulo, o fim do MIA. Os dirigentes 
dêste movimento não conseguiram o menor 
apôlo dos trabalhadores no episódio da ver
gonhosa fuga da Praa da Sé, acompanhando 
o governador Abreu Sodré. Depois os pelé- 
gos fizeram uma pequena ássembléia com uns' 
150 participantes, protestando contra as 
“arruaças” da Praça da Sé e decidindo fazer 
uma “visita de desagravo” ao governador 
atingido pelos “agitadores”. Esta vi6ita cons
ternada dos pelégos' a um governador nomea
do pela ditadura e representante do Estado 
Burguês Latifundiário, mostra até que ponto 
pode ir a corrupção sindical. Os jornais da 
burguesia, por sua vez não perderam a opor
tunidade para publicar páginas com informa
ções mentirosas dizendo que na Praça da Se 
è na Passeata haviam poucos operários, que. 
o palanque tinha sido tomado por estudantes 
e outras imbecilidades semelhantes. Para és- 
tes jornais, mantidos pelas emprésas burguê- 
sas, os verdadeiros operários eram aquéles 
que fugiam da Praça da Sé protegendo o go
vernador, vaiados e apedrejados' pelos traba
lhadores.

Em suma, quem não ficou a favor da m a
nifestação independente da classe operária 
paulista, desbancando os falsos lideres, e mos
trando ao ministro Passarinho “qual é o lado 
mais forte”, quem não a apoiou, teve de con
dená-la.

Quem quizer aprender com o verdadeiro 
significado do primeiro de maio em São Pau
lo tem que concluir: é preciso partir para 
a organização de um comitê que reúna os se
tores operários que participaram da manifes
tação, e que comece desde já  preparar os pri
meiros passos para a greve geral contra o 
arrocho, única forma de luta revolucionária pa
ra derrubá-la; de outro lado demonstrou-se que 
as tarefas que o movimento operário tem a 
enfrentar colocam a necessidade de um Par
tido de classe, vanguarda revolucionária que 
canalizará seu potencial de luta para o ún i
co caminho possível na derrubada do govêmo 
dos patrões: o govérno dos trabalhadores da 
cidade e do campo.

GUANABARA

Na Guanabara, mais de três mil pessoas 
participaram das manifestações de Primeiro 
de Maio que foram marcadas pela presença 
acentuada de sindicatos enquadrados numa 
perspectiva reformista. Poi por isso que polí
ticos burgueses puderam levar as palavras de

ordem “democratizantes” do MDB aos traba
lhadores, recebendo apesar dos esforços em 
contrário da cúpula sindical muitas vaias dos 
trabalhadores que estio cansados de ouvir pa
lavras bonitas de deputados e senadores que 
a ditadura aceita. O í reformistas não se es
queceram de levar suas tradicionais faixas 
apelando à ditadura de classe por “eleições 
livres” ou então "trabalhadores na luta pela 
liberdade”. Que liberdade é essa? A liberdade 
de ser explorado pela classe dominante po
dendo “votar livremente”? Os reformistas não 
poderiam responder a estas questões. Mas náo 
deixaram de censurar no momento do comí
cio os trabalhadores e os estudantes que le
vavam faixas de “sentido provocativo” afir
mando que a ditadura de classe não será der
rubada com comícios ou palavras vazias, mas 
pela luta revolucionária independente da clas
se operária. Nesta manifestação marcada pe
la presença reformista, setores revolucioná
rios frisaram a necessidade de uma organi
zação independente do proletariado para a  der
rubada das leis do arrocho e da ditadura de 
classe. Os revolucionários sentiram nesta m a
nifestação, mais uma vez, a necessidade de 
um trabalho de basie nas emprêsas, para dar 
mais profundidade às lutas operárias no Rio de 
Janeiro.

MINAS GERAIS

EM BELO HORIZONTO Minas Gerais, mais de 
dois m il «  q u in he n t*  operários e estudantes, 
.estiveram reunidos tom auditório da Secretaria
de Saúde, no Primeiro de Maio. O objetivo 
de todos: fazer desta data um dia de luta e 
não um  dia de festas. Ao mesmo tempo, a 
burguesia se organizava para tentar levar ao 
fracasso a concentração operária: cinemas, 
parques de diversões e jôgo de futebol gra
tuito no “m ineirão” para operários e suas 
familias' foram às armas dos capitalistas para 
enfraquecer o espirito de luta da classe ope
rária. O  ponto principal da reunião era o 
debate em tôrno da greve da Cidade Indus
trial, semanas antes, fazendo-se assim um  ba
lanço crítico do movimento. O pessoal que ia 
falando não deixava nunca de elogiar os me
talúrgicos mineiros que tinham apontando o 
caminho dos' operários para a derrubada das 
leis do arrocho: a  gwve geral através da or
ganização por empresa. Ao mesmo tempo eram 
denunciados os sindicatos pelégos que prefe
riram se esconder na hora da luta, não indo 
os seus líderes à  manifestação do Primeiro de 
Maio, por ser um a “manifestação muito ra 
dical”. A concentraão na Secretaria do Saúde 
não atingiu plenamente os seus objetivos por
que os dirigentes e a massa operária não 
concluíram a análise das lutas operárias na 
Cidade Industrial, náo tirando, assim, um 
plano para elas terem continuidade. Antes 
dos debates serem concluídos, alguns setores 
ganharam a maioria dos presentes para a 
ideia de uma passeata pelas ruas de Belo 
Horizonte que foi reprimida violentamente pe
lo Exército porque centenas de soldados cer
cavam a Secretaria. Durante mais de uma ho
ra, porém, em muitos cantos da cidade, lu
taram operários e estudantes contra a policia 
armada por cassetetes “tamanho família" e 
bombas de gás iacnjnogénio. Os operários re
agiram às violências policiais lançando pedras 
e laranjas nos mesmos que tiveram até mes
mo de esconder-se dentro da Secretaria da 
Saúde, para não serem atingidos.

RIO GRANDE DO SUL

NO R IO  GRANDE DO SUL, as lutas no Pri
meiro de Maio foram conduzidas pelo MIA, 
que é formado neste estado por uma compo
sição de setores sindicais * reformistas e revo
lucionários. Picando ligada ao MIA, se bem 
que procurando orientá-lo corretamente, a 
vanguarda sindical gaúcha limitou bastante o 
seu desenvolvimento. Não fazendo um traba
lho voltado para as bases, esta vanguarda não 
conseguiu, assim, continuar as lutas iniciadas 
com a passeata de 14 de novembro de 1967, 
primeira mobilização importante do proletaria
do do R io Grande do Sul após o golpe.

Quando se aproximou o Primeiro de Maio, 
as vanguardas sindicais, lembrando os erros 
da passeata de 14 de novembro, onde pesou 
negativamente a falta de trabalho nas bases, 
começou a preparar a mobilização da classe. 
Mas' êste trabalho, apesar de seus aspectos 
positivos, não foi suficiente para a compen
sar a falta de uma preparação anterior das 
lutas do dia-a-dia nas fábricas. Assim, menos 
de m il manifestantes participaram do comício, 
inclusive muitos estudantes. Esta pequena m a
nifestação, contudo, já  foi uma vitória do 
proletariado gaúcho. No mesmo momento, os 
pelegos da direita promoviam uma festa, que 
não tinha nenhuma participação de operários 
mas era “prestigiada” pelo governador gorila 
Peracchi Barcellos.

O  abono de Passarinho é o “presente” que 

o govêmo tem a dar aos trabalhadores no Io 

de Maio dêste ano. O  abono será de 50 % sô- 

bre os reajustes salariais, isto é, será, em mé

dia, de 10 %. Ainda assim, só valerá depois 

de 6 meses do reajuste, de forma que. quem 

fôr reajustado em outubro, receberá o abono 

en maio; quem obteve em novembro, receberá 

em junho, e assim por diante. Essa esmola 

não representa nada diante da perda do po

der aquisitivo dos trabalhadores, mesmo por

que, enquanto os militares discutem e redis-

A vanguarda colheu muitos ensinamentos 
neste Primeiro de Maio. Fioou claro que era 
insustentável que revolucionários continuas

sem preservando a unidade do MIA. não de
nunciando o reformismo de certas tendências 
sindicais. Na mesma manifestação, foram re
unidos os líderes de vanguarda, pelegos e re
formistas e deputados demagogos do MDB. O 
comício operário de Primeiro de Maio, con
vocado para marcar uma posição revolucioná
ria, terminou desta maneira sem definição 
política

A reação, sentindo a fragilidade do movi
mento, aproveitou-se para prender estudantes 
e operários, através de uma violenta repres
são. O  proletariado gaúcho teve de pagar bem 
caro a sua desorganização. Mas estas perdas 
foram necessárias para que a vanguarda com
preendesse o caminho para a condução justa 
de novas lutas. Logo após o desencadeamento 
da repressão, começou a despertar nas bases 
operárias uma visão mais lúcida, surgindo 
tambén novas lideranças. Os trabalhadores do 
Rio Grande do Sul estão aprendendo rápida- 
mente que o objetivo principal agora é a 
organização pelas bases, através da formação 
dos comités de emprésas e mais: que nesta 
luta é impossível qualquer conciliação com as 
reformistas. O  Primeiro de Maio gaúcho, em
bora não concretizasse um avanço político 
imediato significou um ganho inestimável pa
ra o surgimento de uma autêntica vanguarda.

PASSARINHO

no ano passado, isto é, mais do que 11 %. Por

tanto, só nêsses mêses, os 10 % já  se foram 

embora.

Para os trabalhadores conseguirem read

quirir o poder dos salários em 1964, seria pre

ciso um reajuste salarial de, no mínimo 75 % 

que foi quanto se perdeu desde a implanta

ção da lei do arrúcho. Ainda mais, êste cálcu

lo supõe que o custo de vida suba apenas 30 %, 

o que já  é muito duvidoso. Portanto o abono 

do Passarinho não passa mais do que uma 

das suas tradicionais demagogias. Ao “presen

te” de Io de maio do Passarinho os trabalha

dores lhe retribuiu com os "presentes” de M3-

cutem qual as porcentagens do abono, o cus

to de vida sobe a jato. Nos primeiros 3 mê

ses dêste ano, os preços subiram mais do que nas e São Paulo.

O ABONO DO



Para onde vào as
As manifestações estudantis de protesto que co

briram o pais na semana em que a ditadura come
moraria seu 49 aniversário esvaziou de vez qual
quer espécie de solenidade possível. Não se pode dei 
xar de fazer comparações com a situação de 4 anos 
atrás, quando as classes dominantes tinham  conse
guido mobilizar a seu favor o grosso das classes mé
dias apavoradas com o comunismo.

Porque é evidente que a morte do etudante no 
Calabouço foi tão sòmente o estopim que pôs fogo 
à uma enorme carga que teria que explodir de uma 
forma ou outra. A rapidez, a extensão e a violên
cia da resposta popular denotam o sentimento geral 
em relação ao regime, representado apenas pela 
repressão quotidiana.

A incapacidade do capitalismo brasileiro de abrir 
perspectivas de melhoria para as grandes massas 
está na raiz do fracasso do govêrno em ampliar 
suas bastes sociais de apoio. Além disso, sua inse
gurança e hesitação o fazem se enfraquecer nos 
seios mesmos das classes dominantes. Enquanto a 
Frente Ampla continuava desmoralizando o govêmo, 
no próprio partido oficial lavrava o descontenta
mento ante sua marginalizaç&o política frente aos 
militares. Através das manobras de sublegendas, vo
to vinculado, etc., buscava a Arena assegurar-se a 
continuidade da maioria parlamentar e, ao mesmo 
tempo, aumentava a área dos descontentamentos'. A 
"pacificação” de Luiz Viana e Abreu Sodré teria 
que naufragar nessas condições.

Incapaz de unir a própria burguesia atrás de si, 
Costa e Silva ainda teve que enfrentar a mobiliza
ção operária contra o arrôcho salarial numa luta 
que, embora ainda no comêço, já-serviu para des
gastar a demagogia do Coronel Passarinho.

Nas manifestações estudantis (e que em Sào Pau
lo se espalharam até manifestações operárias) veio 
à tona tôda a fraqueza do regime. Mas também vie
ram à tona tôdas as fraquezas da esquerda. A aná
lise dos acontecimientos será indispensável agora 
jíara que a vanguarda comunista saiba dar conti
nuidade à luta.

As vacilações do Regime

Os acontecimentos mostraram um  govêmo hesi- 
tan, incapaz de dar ordens seguras aos seus co
mandados. No fundo a desorientação do govêrno re
flete os malabarismos de um compromisso entre um 
apêlo sistemático à fôrça m ilitar como garantidora 
do sistema e os acenos populistas necessários para 
evitar um isolamento maior.

No primeiro dia a violência desmedida no restau
rante do Calabouço, no dia seguinte a entrega da 
cidade aos manifestantes, no terceiro dia a ocupa
ção federal da cidade e a repressão armada contra 
tôda manifestação. A ordem de não atirar nem 
quando fôssem agredidos e as ordens de reprimir de 
qualquer forma matando e ferindo desabusadamen- 
te, se alternavam numa desorientaço que levou até o 
pânico entre os soldados, que passaram a agir por 
cabeça própria.

E o silêncio de Costa e Silva, que insistia em 
inaugurar pontes e fazer discursos solenes enquanto 
a crise se agravava não contribuiu decerto para que 
o govêmo tomasse o pulso da situação. Se a prin
cípio tal ausência respondia à necessidade de dei
xar que o desgaste político atingisse sòmente o pobre 
governador da Guanabara, a partir do segundo dia 
êle se tornou simplesmente ausência de um poder 
central definido ante a avalanche de protestos po
pulares que teriam de ser contidos pela clase do
minante.

O pedido de Gama e Silva para que se proibissem 
as manifestações a partir de domingo foi tranqui
lamente desreipeitado pelo governador de São Pau
lo que viu uma possibilidade de capitalizar a sim
patia da classe média e o apôio da burguesia com 
a manobra para permitir uma passeata “pacífica”.

Se a falta de comando da burguesia não lhe foi 
mais prejudicial ainda foi porque seus inimigos pa
deciam do mesmo mal.

A esquerda e a massa

As energias dispostas para a luta mostraram o t i
po de liderança que faz falta hoje no Brasil. Os 
movimentas revelaram, aos milhares, jovens dispos
tos e capazes de enfrentar o inimigo, revelaram tam 
bém a penetração das posições revolucionárias que 
predominaram, revelaram, finalmente como tais po
sições podem mobilizar os trabalhadores diante de 
lutas e objetivos concretos. Se a radicalidade das 
manifestações provou a verdade das teses da es
querda revolucionária, aumentou também sua res
ponsabilidade para suas direções futuras.

Porque desta vez predominou o espontaneismo. A 
violência da grande massa, não encontrando ainda 
uma liderança a altura das manifestações, foi ca
nalizada pelas simples exigencias de vingança e pe
los ataques desordenados aos policiais. Sem cons
ciência de objetivos e de fôrças políticas, a grande 
massa de secundariscas na Ouanabara se lançava 
contra os instrumentos mais próximos do poder: os 
policiais. A luta parecia ser uma guerra entre os 
estudantes e os populares, que os acompanhavam, 
e os policias e soldados. A massa queria agir e que
ria se jogar contra essa fôra onipresente que a opri
me e explora diáríamente e as manifestaçõse mais 
visíveis dessa fôrça tornaram-se os policiais, as re
presentações norte-americanas. E é significativo que 
em São Paulo, onde os operários se manifestaram 
de forma mais ativa, os protestos atingiram algo 
além disso e visaram a luta contra o arrôcho, os 
lucros dos capitalistas, 0 govêmo de Costa e Silva 
e a falsa oposição da Frente Ampla.

Mas em São Paulo também, mais do que nos ou
tros lugares, revelou-se a divisão nas Esquerdas. E 
tal divisão foi esclarecedora a respeito de tôrças que 
declaram pôr tudo subordinado à guerrilha no cam
po; êsses semi-debrayistas se portaram da pior for
ma ante as mobilizações estudantis. Defendendo a 
moderação na cidade (que deve apenas esperar para 
colaborar de forma clandestina córri as ações no 
campo) procuraram freiar as manifestaões, ficando 
a reboque da massa desmoralizados e desorientados 
ao fim.

Por todo país verificou-se que as manifestações 
estudiantís atingiram tal nível que se tom a com
pletamente reacionário querer limitá-las às “reivin
dicações especificas” dos estudantes. Quando êles 
vão às ruas e atraem outros setores da população, 
dispoem-se à luta contra o regime. É claro que se tra
ta de uma disposição intuitiva, sem diretrizes e com 
ilusões em ações rápidas que decidiriam tudo. Mas 
justamente então é que deverá entrar a vanguarda 
comunista, canalizando tal disposição para uma lu 
ta verdadeiramente proletária. Embora se tenhá no
tado — em comparação com as jornadas de setem
bro de 66 — um notável avanço em têrmos de par
ticipação de massa e de orientação política, não há 
dúvida de que a centralização revolucionária foi 
extremamente insuficiente. Se enquanto propagan
distas os militantes da vanguarda revolucionária 
procuraram agir no sentido de apontar o conteúdo 
da luta, falharam ainda redondamente no campo 
da agitação: a falta de palavras de ordem precisas, 
claras e curtas a pequena capacidade de comandar 
a massa na rua, a lerdeza das diretrizes e movi
mentações, patenteou as deficiências que ainda têm 
a vencer.

As lições a tirar

Os acontecimentos colocaram a questão de como, 
diante das manifestações de massa, deve atuar o 
movimento estudantil em função de uma estraté
gia geral de luta contra o regime.

Não resta dúvida que o trabalho diário da poli
tizarão e mobilização nas escolas tem como base a 
situação específica dos estudantes, embora já  aí se 
coloquem as denúncias do caráter de classe do en
sino e do regime. Mas 0 fundamental é que quando, 
à partir de uma luta ou problema qualquer os es



lutas estudiantis?
tudantes decidem ir às ruas, eatão aa diretrizes não 
podem deixar de se vincular às lutas de classe ge
rais do país e apontar a integração na luta dos 
trabalhadores. Afinal como iKso se coloca concre- 
tamente?

Sentiu-se mais uma vez a capacidade que tem o 
movimento estudantil de desgastar politicamente o 
govêrno, de fôrçá-lo a se definir. Mas êsse desgaste 
necessáriamente acaba por aproveitar a alguma ou
tra fôrça política e social. No momento quem dispu
ta os proveitos do movimento estudantil é princi
palmente a oposição burguêsa e a esquerda revo
lucionária, Contra os que procuram se limitar poli
ticamente no movimento estudantil devido à falsas 
deduções do seu “caráter pequeno-burguês”, as m a
nifestações provaram mais uma vez as possibili
dades de canalizar essas lutas para o reforçamento 
das perspectivas proletárias. Sem bases significati
vas no movimento estudantil, contando apenas com 
a fôrça já  hoje reduzida dos prestistas, a Frente Am 
pla só pôde capitalizar onde setores pretensamente 
revolucionários se negavam a tirar consequências po
líticas da mobilização. A esquerda revolucionária f i
cou patente a necessidade de combater implaca
velmente as posições reformistas e oportunistas que 
impedem o aproveitamento do movimento estudan
til para a formação e fortalecimento duma oposi
ção proletária ao regime. Além disso é preciso que 
saiba indicar uma perspectiva de luta e métodos 
que apontem para uma continuidade e êxito das 
ações: a perspectiva de integrar as manifestações e 
mobilizações estudantis na preparação e deflagra
ção de uma greve geral proletária deve ser hoje 
aberta para se difunair um sentido para as esca
ramuças que teremos em futuro próximo.

Por outro lado é preciso saber extrair o máximo 
das fraquezas de atual sistema de poder da bur- 
guêsia. Seu compromisso entre o militarismo e o po- 
pulismo fa/em-nã, nos momentos decisivos, hesitar 
e dividlr-se quanto á forma de enfrentar o movi
mento de massa. Por tôda parte onde ela demagó- 
gicamente abrir as portas para “manifestações pa
cíficas” deveremos ir às ruas e aproveitar ao m áxi
mo para engrossar as manifestaçõões com palavras 
de ordens claras e um programa de intensificação e 
extensão do movimento. Onde a burguesia age com 
a fôrça bruta do dispositivo militar maciço será 
preciso combinar manifestações de massa mais cau
telosas com ações de surprêsa da vanguarda para 
desorientar a repressão. Será preciso ainda evitar o 
antipolicialismo ingênuo: embora enfrentando a fôr
ça da repressão onde fôr preciso isso não se desliga 
duma contínua propaganda entre seus elementos e 
de apelos para sua adesão e se opõe à visão estreita 
dos que procuram mesmo provocar os guardas e 
centrar nêles as ações. Será preciso ter claro que 
os objetivos centrais não serão os guardas — êles 
são simplesmente os obstáculos primeiros as m ani
festações os objetivos à alcançar se ligam à mobili
zação da massa em tôrno de perspectivas políticas 
proletárias. Tais mobilizações criam as bases para o 
surgimento duma oposição revolucionária que deve
rá coordenar todas as formas de luta — da guerri
lha à greve geral proletária passando pelas m ani
festações estudantis — sob os critérios da revolu
ção socialista.

ANEXO

Além do mais a Frente Amplia deixou claro o seu 
verdadeiro caráter — oportunista e inconsequente. 
Surgira no cenário político nacional, numa época 
de receso dos movimentos de massa, com um lin 

guajar violento e radical, pregando manifestações 
de rua para derrubar a ditadura militar. Na medida 
em que as manifestações operárias contra o arrô
cho e depois o movimento estudantil foram crescen
do, a Frente Ampla, primeiro foi moderando suas 
colocações, até o silêncio completo. As mobilizações 
contra a morte do estudante, que foram engrossadas 
principalmente pela classe média, era uma oportu
nidade para a Frente Ampla demonstrar a sua “de
cisão" em derrubar a ditadura, procurando tomar a 
frente das manifestações. Mas isso não foi possível, 
por um lado, pela ação da esquerda revolucionária,
— cujas palavras de ordem como “Nem Frente, nem 
Costa, operários no poder”, ganharam fôrça na 
massa; por outro lado, o caráter burguês daquela 
pretensa oposição "civil” — na verdade populista — 
ao "grupo militar que está no poder”, estava fa 
dada a se acovardar diante de uma massa na rua, 
disposta à luta contra o próprio regime burguês.

O MOMENTO ATUAL

No primeiro de maio o movimento estudantil vol
tou a se fa?er sentir com a UNE em seu manifes
to se definindo claramente por uma perspectiva 
proletária, e com a massa estudantil engrossando 
as mobilizações operárias onde elas ocorreram. Por 
mais que os reformistas e oportunistas queiram im 
pedir, o nível político atingido pelo movimento es
tudantil leva-o, inevitávelmente, a aderir fisícament. 
te às crescentes mobilizações operárias. O  papel da 
esquerda revolucionária é de educar a massa estu
dantil para as perspectivas proletárias de luta, com
batendo o empirismo e o voluntarismo característicos 
dos estudantes, e fazer com que realmente o mo
vimento estudantil se porte como fôrça auxiliar do 
proceso revolucionário.

Atualmente o movimento estudantil está às voltas 
com dois problemas contraditórios: de um  lado, a 
ingenuidade de certos bispos que querem conciliar 
o inconciliável, pregando o diálogo do govêrno com 
a« lideranças estudantis; de outro lado, a repressão 
planejada e inteligente dos IPMs para assuntos es
tudantis, caçando as mesmas lideranças que os bis
pos querem ver “discutindo numa situação de igual
dade”. com as autoridades educacionais. Em am 
bas situações a UNE e as entidades estaduais toma
ram posições justas. Em relação ao “diálogo” decla
ram que sò é possível, em público, e após o fim  da 
repressão aos estudantes mineiros. Em Minas o IPM  
do Coronel' Medeiros implantou um  regime de ter
ror entre os estudantes, torturando as lideranças e 
intimidando suas famílias. O  objetivo claro é tor
nar o movimento estudantil acéfalo, com a prisão 
de tôdas suas lideranças. Mas os estudantes minei
ros reagiram à altura tomando universidades, pren
dendo professores e diretores e exigindo sua defi
nição perante as prisões. Ações cada vez mais vio
lentas dos estudantes serão necessárias para fazer 
face à fúria repressiva da ditadura. No plano orga- 
nizatório o movimento estudantil precisa cuidar mais 
da segurança da massa e das lideranças, procuran
do impedir prisões desnecessárias. Os IPMs que es
tão sendo montados contra os estudantes parecem 
ser resultado da Comissão para Assuntos Estudan
tis, dirigida pelo Coronel Meira Matos. Nesse sen
tido é importante que tôdas as lideranças estudan
tis comecem a se preparar contra uma repressão 
mais intensa em nível nacional. Com a radicaliza
ção política que chegou o movimento estudantil, ago
ra mais do que nunca os estudante terão que de
pender da própria fôrça de combate e do apoio dos 
trabalhadores, para suas lutas específicas e na luta 
geral pela derrubada do regime.

C O M O  FOI . . . (Continuação da pág. 8j

tiva da greve geral como arma contra o arrôcho. É isso com a falta de organização. Aos trabalhadores
para isso que devem se organizar os trabalhadores conscientes cabe agora a responsabilidade de conti-
nas fábricas, nuar a luta tão bravamente iniciada. Organizando

O  espontaneismo desta greve em Minas, que foi em cada emprêsa e em cada seção, esclarecendo os
tão importante para o sucesso inicial do movimen- companheiros sôbre todo o sentido da luta, prepa-
to, foi também o responsável por seu fim. Agora, rando cada pequena ação na perspectiva da greve
com a faca e o queijo na mão, os patrões estão geral. Podemos ter certeza que da próxima vez a
mandando embora vários operários, buscando assim burguesia terá ainda muitos mais motivos para se
quebrar o espírito de luta da classe. Contam para apavorar



Como foi a greve em Minas
A greve dos trabalhadores mineiros por um au

mento de 25 % começou no dia 17 de abril, quando 
as instalações da Companhia Belgo Mineira foram 
ocupadas por 1600 operários. Após a ocupação da 
empresa até 06 diretores íoram proibidos durante 
muitas horas de saírem para ir dialogar com os 
patrões Aos que brandiam a “Ilegalidade” do mo
vimento os operários simplesmente respondiam que 
a empresa não lhes tinha concedido aumento sala
rial em outubro, mas apenas reclassiflcação e re
ajustamento.

O  movimento foi marcado pelo espontaneismo, 
não tendo sido nem preparado nem dirigido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos. Alguns diretores do S in 
dicato limitaram-se a auxiliar os operários e as co
missões de greve que forem se formando. Enquanto 
isso, os trabalhadores começaram a se reunir no 
Sindicato, onde marcavam ponto todos os dias. E 
foi também no Sindicato que os operários se de
clararam em Assembléia Permanente enquanto os 
patrões não respondian às suas exigencias.

A greve se alastra

O  exemplo corajoso dos operários da Belgo-Mi- 
peira foi ecoando fortemente em outros trabalha
dores Em menos de quatro dias já  estavam em 
greve os operários da SBE, Manesman, Metalúr
gica Santo Antonio, Industam, Unica, RCA Vítor, 
Demisa, Barbosa Mello, Cavan, Capistrano, Acem, 
Metalgráfica, Barmel, Pholig Heckel e Lafesa. Dos 
21 m il trabalhadores que vivem na Cidade Indus
trial 15 mil deixavam de trabalhar, na defesa dos 
interêsses da classe.

A greve foi ficando cada vez mais íorte, esten- 
dendo-se das fábricas maiores às menores. Durante 
o movimento iam aparecendo novas lideranças, com 
visão de classe, que não confiam nos conchavos 
ou “diálogos” com os homens da burguesia e se 
baseavam mesmo na luta organizada da classe. 
Vemos assim que em qualquer luta, por mais es
pontânea que seja, toda consciência adquirida an
tes desempenha um papel importante: aqueles ope
rários da Cidade Industrial que, de repente, explo
diram contra a exploração sistemática de seu tra
balho, de há muito que vinham assimilando as 
lições de tudo que se passava em volta. As ex
periências de pequenas paradas de trabalho contra 
atraso de pagamento, os esclarecimentos que lhes 
eram passadas por companheiros mais conscientes, 
a compreensão de que nada podiam esperar dos go
vernantes e dos patrões, as experiências das lutas 
dos estudantes: tudo isso foi amadurecendo na ca
beça de todos aqueles trabalhadores cansados de ven
der por uma miséria o suado trabalho de suas mãos. 
Tudo isso contribuiu para que, num  dado momen
to, toda a insatisfação acumulada se transformas
se num movimento coletivo de revolta.

Enquanto isso o presidente do Sindicato recuava, 
entrando nos “diálogos” de Passarinho. Por outro 
lado, os sindicatos mais combativos — entre êles 
os dos Bancários, dos Marceneiros — e a  associa
ção dos funcionários públicos se organizaram numa 
Inter-Sindical para apoio total aos grevistas. Os 
marceneiros resolveram em assembléia oferecer sua 
sede aos grevistas no caso de se concretizar a amea
ça governamental de fechamento do sindicato dos 
metalúrgicos.

A REACAO DA FOU C IA  E DO M INISTRO

Mobilizando milhares de homens a polícia tomou 
conta de todas as fábricas paralizadas e da Cida
de Industrial. Os operários viam mais uma vez qual 
a verdadeira face do Estado Burguês. Viam como a 
polícia existe para defender os “direitos” (Isto é: os 
interêsses i da burguesia e reprimir os movimentos 
independentes das trabalhadores. Como dizia Le. 
n in, “a lei permite que os donos das fábricas fa 
çam suas reuniões e tratem abertamente sôbre as 
maneiras de reduzir os salários dos operários, ao 
passo que os operários são taxados de delinquentes 
ao se colocarem de acôrdo.”

A ditadura começou a se preocupar com a pro
fundidade e a independência da luta dos operários

mineiros. O coronel Passarinho, famoso por sua ar
te de “dialogar" com os trabalhadores, foi m an
dado para Belo Horizonte com ordem de liquidar 
de qualquer maneira com a greve. Ai êle repetiu 
seu velho modo de discutir com os operários: “Eu 
falo, vocês escutam, sentido!”. E começou como 
sempre a fazer uma ameaça, uma promessa, uma 
ameaa, uma promessa. Numa assembléia de meta
lúrgicos com 6700 participantes, o coronel ministro 
recebeu a resposta dos trabalhadores às suas amea
ças e às suas promessas: foi vaiado prolongadamen 
te. Daí passou a repetir como papagaio: a greve é 
ilegal, voltem para casa, a greve é Ilegal, voltem 
para casa. Prometen um aumento para outubro. 
Depois veio com a fórmula do abono de 10%. Ante 
a forra dos operários, govêrno e patrões tiveram que 
pensar em ceder qualquer coisa para não perder 
demais.

Mas na hora de argumentar, Passarinho revelou 
bem como pensa a sua classe, ao dizer na assem
bléia dos metalúrgicos que “se estas greves atual
mente em Minas são um começo de uma contra - 
revolução, se vocês querem brigar, nós também es
tamos dispostos a brigar — e vocês são a parte 
mais fraca.” Com isso êle só mostrou aos operários 
que é preciso organizar a maioria dos explorados 
para sermos a parte mais forte e acabarmos a ex
ploração. Mas êle também não foi muito original. No 
século passado, um  ministro alemão, famoso por 
suas perseguições contra os trabalhadores conscien
tes, dizia que “por detrás de cada greve cresce a 
hidra da revolução.” Isso acontece porque durante 
cada greve desenvolve-se nos operários o espírito de 
organização e a consciência de que o govêrno é 
seu inimigo e de que a  classe operária deve pre
parar-se para lutar contra êle.

Nêase dia, na assembléia, tal foi a vaia e o tom 
das respostas dos operários, que o coronel do “d iá
logo” perdeu as estribeiras, mandou os trabalhado
res calarem a bòca e pedtu à policia que tirasse do
Salão aquêles que o desmoralizaram

No dia seguinte os operários fizeram uma assem
bléia na Delegacia do Sindicato da Cidade Indus
trial e resolveram, por 1534 votos contra 40, conti
nuarem a greve. A assembléia tinha mais de 6 m il 
trabalhadores presentes, mas a exigência da Dele
gacia do Trabalho de só» contar os votos deposita
dos em urna impediu que todos manifestassem seu 
voto. Mas quem não votou aprovou a greve por 
aclamação.

Passarinho usou de outro resurso então. D ivul
gou pela impresa que os trabalhadores tinham  de
cidido voltar ao trabalho. As TVs, rádios, jornais 
começou a dizer que a greve já  tinha se acabado. 
E aqui, justamente a falta de organização pesou 
contra o movimento. Os líderes operários tentaram 
impedir que as mentiras espalhadas enganassem os 
trabalhadores, Mas como êstes não estavam organi
zados pelas bases não foi possível alertar a todos e 
êles começaram a ser envolvidos pelos acontecimen
tos.

Só disposição de luta mio chega. É preciso 
organizarão.

A greve mostrou a necessidade da organização 
e é preciso que agora, em todo Brasil, os operários 
reflitam sobre os acontecimentos para que da pró
xima vez estejamos mais fortes.

A greves mostrou a necessidade da organização 
pela base. O movimento surgiu das bases — isso foi 
o seu forte — mas sem uma organização que diri
gisse cada ação — êsse o seu ponto fraco. A or
ganização dos comitês de emprêsa, que podem se 
formar a partir das comissões de greve, dará à 
disposição de luta dos operários uma arma inven
cível. As novas lideranças, que estão se revelando 
nas próprias lutas — como foi na Cidade Industrial
— garantem a continuidade do movimento.

Outra lição é a da importância da greve na pró
pria luta política contra a ditadura e a perspec-
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A g re v e  g e r a l  f o i  o  roe i  o . e n c o n tr a d o  p e lo s  o p e r á  
r i o s  f r a n c e s e s  paraç le V a r  a d ia n t e  s u a s  r e iv in d T  
ca ç õe s  de d im in u iç ã o  dfe jo r n a d a  de t r a b a lh o  e - 
de aum ento  g e r a l  dos s l s l á r i o s .  S ão  v e lh a s  e s s a s  
r e i v i n d i c a ç õ e s ,  o q t e  t iá  de novo  é o r e t o r n o  - 
aos m étodos  de l u t a  p r f c l e t á r i a .  A té  e n t ã o  a l u 
t a  se  t r a v a v a  n e s t a 'o u ín a q u e la  f á b r i c a ,  ra ram e n  
t ç  g e ra n d o  g re v e s  é ' sem pre i s o l a d a s f a c i l m e n t e  
d e r r o t a d a s ‘ p e la  b u tg u e s i ís .  A p r e g a ç ã o  do  PCF - 

f o i  s e m p r e ^ 'e le i t o r a l :  s'v d tem  n so  n o s so s  c a n d id a  
’ t o s  e q u an d o  a e s q tte r^ a  t i v e r  m a io r ia  no  P a r l a 
m en to  c o n s t i t u i r á  rim gbvêjrno  p o p u la r  que d e c r e 
t a r á  o aum ento^ d o s ; S a í á r i o s  e à  r e d u ç ã o  d a s  h o 
r a s  de t r a b a l h o " .  *M-asf a  c la s s e  e n c o n t r o u  seu s  
m é todos  de l u t k .  Sfetn rfenhuma d i r e ç ã o  p o l í t i c a  - 
V e v o lu c io n á r ia  e l a ! fearou o p a i s .  A í  se c o n s t a t a  
■ram a  v e rd ad e  da s  t e s ^ s  m a r x is ta s «  1- apõs  o su, 
c e s so  <?* ^ r e v s ^ g e ra x l <fue p a r a l i s a  a  n ã o .é  p r e c l  
ão p a T t i ' r  p a r a  a  il- a tuxct*  u t  w..
t i d o  r f- ív o lt tc io n á r it t  n i o  p e s m ite  que  t ó d a s  as  e- 
n e r g ia s  p a r a  a l u t a  s « ja m  r e a lm e n te  a p r o v e i t a 
d a s . Mesmo a im pxenda b u rg u e s a  re c o n h e ce  que  
s e r i a  p o s s ív e l  a n u la r c a  a ç ão  das  f o r ç a s  'arm adas  
p o is  m u itq s  s o ld a d o s  l u t a r i a m  ao  la d o  dos irrab a  
lh a d o r e s  c o n t r a  o s r o f i c i a i s  d i r e i t i s t a s .  No en 
t a n t o  f o i  com a ch an tag em  das  f o r ç a s  arm adas  - 
que o PCF j u s t i f i c o u  s u a  l i n h a  de a c õ r d ò  com os 

. p a t r õ e s  e a c e i t a ç ã o  das  e le i ç õ e s  p r e p a r a d a s  p o r  
DEGAUl.~a. A c la s s e  o p e r á r ia  r e s i s t i u  e a in d a  - 
r e s i s t e  a e s s a  c a ç ttu c L a ç ão . Mas p a r a  uma a l t e r  
n a t i v a  r e v o lu c io n ã í i a « ê  p r e c is o  um p a r t i d o  re v o  
l u c i o n ã r i o ;  as c o n d iç õ e s  p a r a  o s u r g im e n to  des 
se  n ôvo  p a r t i d o  d o íp r f c le t a r i a d o  f r a n c ê s  e s t ã o  - 
se  d ando  ju s ta m e n ta  a g o r a . E o q ue  v i r á  d a s  e~ 
le i ç õ e s ?  Se a a sq ii« rd ft v e n c e r  e q u is e r  m an te r  
as c o n q u is t a s  da grei^fe g e r a l ,  e r e s i s t ê n c i a  da 

i i ‘ . 
l i  i 
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b u r g u e s is  c r i a r á  a  mesma s i t u a ç ã o  de a n t e s .  En 
t ã o  o PCF e a CGT v e r ã o  que  òs  c a p i t a l i s t a s  n ã õ  
tem  p e la  l e g a l id a d e  b u rg u e s a  nem p a r t e  do r e s 
p e i t o  que p o r  e l a  sen tem  os j r e f o r m is t a s . Mas o 
que  é c e r t o  é q úe  a d i r e i t a  p a s s e  ã o f e n s iv a  
p r o c u r e  d e s t r u i r  as  o r g a n iz a ç õ e s  o p e r á r ia s  e es 
t u d a n t i s .  Todos os  v e lh o s  homens da  d i r e i t a  es 
t ã o  v o l t a n d o  ã  c e n a . O que  v a i  d e c i d i r  o f u t u r o  
d a  l u t a  s e r á  a  c a p a c id a d e  <la c la s s e  o p e r á r ia  de 
r e t o r n a r  à i o f e n s iv a ,  fo rm a r  uma nova  l i d e r a n ç a  

e a p r e s e n t a r  uma p e r s p e c t iv a  s o c i l i s t a  e r e v o iu ,  
c i o n ã r i a .  0 exem p lo  do p r o l e t a r i a d o  f r a n c ê s  e - ’ 
c ô a  e f r u t i f i c a r á  em to d o  o m undo. Em a lg u n s  d l * ,  
as ê l e  d e s t r u iu  a  s e g u r a n ç a  dos b u rg u e s e s  e des 
t r u i u  também as m e n t ir a s  dos  r e f o r m is t a s  s ô b re  
o "acom odam ento  d a  c la s s e  o p e r á r i a " .  A go ra  é - 
p r e c is o  i r  a v a n te .  E s s a  p r im e ir a  g re v e  g e r a l  j |  
yas8<?u e^fpi t r a l d a .  ê  p r e c is o  que o p r o l e t ^ - ^  

í ' ; m v  à «  i i ic u a íí* « í *>***- -ôs lu ta is  já*
se a n u n c ia m . P o is  n in g u ém  f o i  d e r o ta d o t  os ope 
r á r | o s  e os c a p i t a l i s t a s  ap e na s  re c u a ram  a n te s “  
d e _ v o lt a r e m  ao co m ba te . P a ra  a  c l a s s e  o p e r á r ia  
o  ê jc i t  dependa  d a  u r g ê n c ia  e d a  f ir m e z e  que  os 
r e v o lu c v o n i í r io s  t iv e r e m  no  p ró x im o  c o n f r o n t o ,  le  
v ando  à s  ú l t im a s  c o n s e q ü ê n c ia s  as g re v e s  e ocup  
p a ç õ e s . As l i ç õ e s  e os f r u t o »  d e s s a  l u t a  i n t e 
ressam  de  m u ito  p e r t o  à  c la s s e  o p e r á r ia  do B ra 
s i l  como de to d o  o m undo . A q u i também n õs  t e 
mos um p r o le t a r i a d o  g ue  com eçou a se  d i s p ô r  p a 
r a  a l u t a ;  a q u i  também n ós  tem os os r e f o r m is t a s  
que  tu d o  fazem  p a r a  f u g i r  ã  l u t a  e .c h e g a r  à  con 
c i l i a ç ã o  com o r e g im e j a q u i  também n õ s .te m o s  - 
uma nov a  v a n g u a rd a  o p e r á r ia  q u e  v a i  se fo rm ando  
n a s  f á b r i c a s .  E a q u i  também nps te rem os  que  en 
f r e n t a r  as  mesmas p ro v a s  que  o s  t r a b a lh a d o r e s  - 
f r a n c e s e s  e n f r e n ta m  h o je .  /

<y

G K E V k ;
O p r o le t a r .  do b r à 3 i l e i r o  - 
e s t á  v ó l t a r u  o a ü s a ê  a a r  

ma da  greve .E ra 3 . P a u lo  pa  
r frn m  v á r ia s  i n d ü s t r i a s  - 
a u t o n o b i l í $ t ic a s f .  0 o b je 
t i v o  é a d e ru b M o  do a r r o  
cbo que fe z  ,os s a l á r i o s  - 

r e a is  c a ire m  35% de sde  64 
Só um r e a ju s t e  de 65% _a 
r i a  o o p e r á r io  t e r  fegora 
o mesmo n í v e l  de v it ia  de 
4^anos a t r á s  Mas a‘ l u t a  
n ão  pode só  f i c a u  a ,tr á s  -- 

dos r e a ju s t e s . ( p á g in a s  - 
c e n t r a i s ) . ____

F O C

Os e s tu d a n te s  do P a ra n á  - 
deram  um g rn ad e  exem p lo  - 

de o r g a n iz a ç ã o  e l u t a .  A- 
p o ia d o s  n e s s a  e x p e r iê n c ia  

e nos g ra n d e s  e n s in am e n 
to s  da F ra n ç a  os u n iv e r s i  
t ã r i o s  b r a s i l e i r o s  p r e p a 
ram -se p a r a  o u t r o  C o ng re ^  
so  da  UNE. O r ie n t a r  as lu  
t a s  e s p e c í f i c a s  e 1 d i r i g i r  

„o m ov im en to  no. s e n t id o  .- 
das  l u t a s  o p e r á r ia s  é a - 
d i r e t r i z  r e v o lu c io n a r i a ?  
( ú l t im a  p á g in a ) .

L U T K
Os d e b a te s  na e squ e rd a  Já  
d i v id i r a m  os r e f o r m is t a 3  
dos r e v o lu c io n á r io ^ . A e» 
te s  cabe  a g o ra  a p o n ta r " p ã  
r a  as m assas o cam inho  - 
c o n c r e to  da  r e v o lu ç ã o i Ò 
p i.O .C . se d e f in e  p o r  uma 
e s t r a t é g i a  p r o l e t á r i a  e a 
p e la  p a r a  uma f r e n t e  da 
e s q u e rd a  r e v o lu c io n ã x ia  - 

p a r a  d i r i g i r  as lu t a s  ape 
f é r i a s  que j á  despon tam , 

( v e ja  p a s . 2 e 3)



F E R  NO  C A M IN H O  B A  B E V O L IT Ç A O
Passou a fase em que a esquer 

da v iveu  p r in c ip a lm en te  v o lta

dapara o seu debate in te rn o . 

As grandes lin h a s  j á  foram - 

tra çad as , d iv id in d o  os revo lu  

c io n ã r io s  dos re fo rm is ta s . Já  

se de fin iram , além d is s o , as 

p r in c ip a is  a lte r n a t iv a s  no - 

campo dos que optaram pe la  re 

vo lução . De uma parte  temos 

os que basieam sua ação na te  

se de que uma revo lução da l i  

tação  n a c io n a l, travada essen 

cia lm ente  no campo, sendo a 

g u e r r ilh a  camponesa o instrum  

mento mais im edia to  e funda

mental para a conqu is ta  do po 

der; o papel da c lasse  operij 

r ia ,  como dos setores da pe- 

çuena burguesia  r a d ic a l , se 

r ia  de co laborar com essa lu 

ta  levada a e fe ito  nos campos 

De ou tro  lado - e é onde nos 

colocamos - estão  os que se 

bar.eiam na tese de uma revo lu  

ção p r o le t á r ia  em que a guer

r i lh a  no campo f ic a  em função 

das lu ta s  o p e rá r ia s , c o n tr ib u  

indo para ace le rá- las  - como 

um "foco c a ta liz a d o r "  - a té  a 

in c u rra iç ão  v ito r io s a .

0 confronto  dessas posições 

e dns in te rm ed iá r ia s  en tre  e 

las  - certamente te r á  que pro 

segu ir em todos os campos, na 

lu ta  que nos a f ia  para as 

grandes lu ta s  deixando m a i^  - 

c la ro  o caminho a s e g u ir . As 

c o n c ilia ç õ e s  e os ec le tism os .

ao invés de somarem fo rç a s , - 

pe lo  c o n tr á r io  as enfraquecem 

já  que escondem o que t e r ia  - 

que sep d is ç u t id o  e e s c la re c i 

do.

Mas êsse confron to  não poda a 

d ia r  o p róp r io  enfrentam ento 

concreto das lu ta s  nas qua is  

se engaja a c lasse  o p e rá r ia .

E a esquerda re v o lu c io n á r ia  

j á  não ê mais apenas uma fo r  

ça no m ivimento e s tu d a n t i l ,  

e la  j á  e s tá  ho je  presente - 

nas lu ta s  mais im portantes - 

da c lasse  o p e rá r ia .

E t a is  lu ta s  mostram como as 

organ izações em g e ra l estão  

ameaçadas de f ic a r  em a trazo

- em ra la ç ão  ao movimento da 

c la sse . Por m uito  tempo mui 

ta  gente cansou de f a la r  sô 

bre o "reform ismo" do p ro le  

ta r ia d o  como se fôsse uam at. 

t i tu d e  n a tu r a l;  is s o  só enco 

b r ia  a p ró p r ia  im potência 

d ia n te  da enormidade de ta re  

fa  de o rg an iza r  e despertar 

a consc iênc ia  duma c lasse  en 

to rpe c id a  por 20 anos de na

c iona lism o  a populismo com a 
\

a ju d a  d o  P C 3 . A ^ o r .i  em M in a

os operár io s  partrram  para - 

uma greve contra  o irrocbo  - 

sem l ig a r  para as ar.eaças do 

governo, suas l ^ i s  e sua po

l í c i a .  E a greve mostrou co 

mo a o rg a r iia c ã o  e s tá  em a - 

tra zo  em re la ção  ao movimen 

to , como a formação duma van

guarda e3 tã  em a tra zo  em re

la ç ão  ã d isp o s iç ão  de lu ta  - 

dos trab a lh ado res . Em São 

P au lo , no 19 de Maio, vimos 

grande número de ope rár io s  - 

a inda  lig ado s  a grupos cató- 

locos p a r tic ip a rem  da mani

fe s tação  contra o governador 

e os pe legos . ó  que mostra 

isso ?  Mostra como os operá

r io s  a inda  sem o rgan ização  - 

r e v o lu c io n á r ia , vão se d is 

pondo para a lu t a .  Mais uma 

vez a o rgan ização  p r o le t á r ia  

esteve a inda  abaixo das ener 

g ias  d ispos tas  para a lu ta .

Ê qye enquanto a organ ização  

ve io  evo lu inco  gradualm ente, 

a d isp o s iç ão  tíe lu ta  da mas

sa e a lgo  que f ic a  m uito  tem 

po encoberta a té  que a tinge  

seu ponto de sa tu ração . AÍ 

então  temos' as grandes mani

fe s ta ções . Para não d e ix á -  

la s  se perder sem resu ltados  

ê que temos agora de nos pôr 

em d ia .

A Frente da Esquerda Revolu

c io n á r ia ,  un indo as fo rças  - 

que se colocam no campo da - 

lu ta  de c lasse  do p r o ls ta r ia

do, será nêste  momento o in s  

trumento para d i r i g i r  an fv-

turas  ações e v i t ó r ia s  dos 

traba lhadores  no caminho da 

revo lução .

AÇAO 
MILITANTE

i ’l ito s  companheiros a inda  fazem confusão en 

tpe a organ izaçao  caandestina  de um núc leo  

do re v o lu c io n á r io s  numa fá b r ic a  ou um b a i r 

ro ou mesmo numa e sco la , e a o rgan ização  da 

m issa. P a rticu la rm en te  nossa p a la v ra  de or 

den da organ ização  dos COMITÊS DE EMPRESA 

ainda nao temsido bem compreendida por a l 

guns a lia d o s  da esquerda r e v o lu c io n á r ia . 

Frequentemente vemos m il i t a n te s  revo luc io na  

r io s  oporem à o rgan ização  de com itês de em

presa , a o rgan ização  de núcleos c la n d e s t i

nos nas empresas. Quer d iz e r ,  ao invés da 

o rgan ização  dum com itê que l id e re  as lu ta s  

lo c a is  e represente  a to ta lid a d e  ou a maio

r ia  da f á b r ic a ,  se propõe a o rgan ização  dum 

pequeno grupo que gaça o trab a lh o  c landestj[ 

no de propaganda e o r ie n ta ç ão  re v o lu c io n á 

r ia .

Julgamos errada  a p ró p r ia  pergunta "o rgan iz  

zação da massa ou arg an ização  c la n d e s t in a '.  

* n a tu r a l que o teaba lho  geralm ente comeot 

”r ! a  o rcan ização  dura pequeno núc leo  revol.i-

ORGANIZACAO DA MASSA £ 
ORGANIZAÇÃO CLANDESTINA

c io n ã r io so u  às vêzes, a té  p e la  ação dum ún i 

co elemento d ispos to  e capaz. Mas q ua l é o 

o b je t iv o  dêsse trab a lh o  in i c i a l ?  Logicamen 

te  que é ganhar todos os companheiros para 

a lu t a  de c lasse  do p ro le ta r ia d o . E só se 

ganha a massa para a lu t a  na p ró p r ia  luta- 

P o r isso  os re v o lu c io n á r io s  devem v is a r ,  cm 

cada emprêsa, o r ie n ta r  as lu ta s  lo c a ls  e or 

g a n iza r  os ope rár io s  todos na lu t a .  Essa - 

o rgan ização  de base da c lasse  o p e rá r ia  - rs 

com itês de emprêsa - é in d is p e n s w e l para - 

toda ação revo luc in nã .r ia  no nosso p a is . Pó 

o rgan izada  a p a r t i r  de cada emprêsa é que a 

c lasse  o p e rá r ia  te rá  cond ições de en fren ta r  

seus in im igos  e a té  chegar a d e s tru iç ão  df‘K 

te  tegime de exp lo ração . Somente para quer 

pèrtende manobrar a c lasse  de longe , tendr 

em v is ta  ações p o p u lis ta s , go lpes o j  avent ■ 

ras burguêsas ou pequeno-burguêsas ; que 

forifação dos com itês rep re sen ta tiv e  a dos 

p e rã r io s  nas fá b r ic a s  não s ig n if ie s -  nada.



A vanguarda r e v o lu c io n á r ia  tem h o je  que e s ta r  à  a l t u r a  das lu t a s  que se 

av iz in h am . Depois do recuo d i t a d o  p e lo  g o lp e , a c la s s e  o p e r á r ia  v o l t a  

ã l u t a .  As greves de f á b r ic a s  - nos se to re s  e nas área s  m ais im portan  

te s  do p a is  - são  s in a i ?  p rom isso res  p a ra  n õ s . Mas são  também uai chama 

do à r e s p o n s a b il id a d e . £  p re c is o  e x t r a i r  as l iç õ e s  de cada pequena lu  

t a ,  e p re c is o  a p o n ta r  os cam inhos r e v o lu c io n á r io s  em cada ação , é p r e c i 

s a  f o r j a r  nessas l u t a s ,  uam c la s s e  p o l i t ic a m e n te  independen te  e capaz - 

de g u ia r  as massas ex p lo rad a s  na g u e r ra  de c la s s e s .  Â m èd ida que se - 

estendem as ações em cada f á b r ic a  ou co ju n to  de f á b r ic a s ,  nascem os no 

vos l id e r e s  da c la s s e  o p e r á r ia ,  que se reve lam  na p r ó p r ia  l u t a .  É nesse 

momento d e c is iv o  que a p resença  dos m a r x is t a s - le n in is t a s , suas p a la v ra s  

suas d i r e t r i z e s  p o l í t i c a s ,  produzem o grande s a l t o :  a o rg a n iz a ç ã o  dos 

se to re s  m ais im p o r ta n te s  da c la s s e  sob a b a n d e ir a  do P a r t id o  O p e rá r io .

E a u n iã o  do marxismo com o movimento a o p e r ã r io  v iv o  que e s tá  se dando 

no p a is  e que re p re s e n ta r á  a m a io r g a r a n t ia  da re v o lu ç ão  no p a is .

Indústrias
entram em

automobilísticas
greve em S. Paulo

A greve dos o p e r á r io s  - 

da C idade I n d u s t r i a l  i-  

n ic io u  uma nova e ta p a  - 

na re o rg an iz a ç ão  do mo

v im en to  o p e r á r io ,  a t r a 

vés das greves c o n tra  o 

a rro cho . Em São P au lo  

aque le  exemplo f o i  dec.i 

s iv o  na m an ife s ta ç ão  de 

19 de m a io . E a s e g u ir  a 

i d é ia  c o n tin u o u  a f r u t . i  

f i c a r :  só a greve de rru  

ba o a rro cho .

0 nês de s a io  es S .P au 

lo  f o i  marcado ppr su 

ce ss iv as  greves no se 

to r  n e ta lú r g ic o  do A3C 

e p r in c ip a lm e n te  no se 

to r  a u to m o b i l ís t ic o .  

Depois do ju lg am e n to  - 

do d i s s íd io  c o le t iv o  - 

que deu aos m e ta lú r g i

cos do ABC e do i n t e r i  

o r do Estado o te to  m_i 

se rãv e l de 25% de au

m ento, os p a trõ e s  a in 

da en tra ram  com re c u r 

so na J u s t iç a  do Traba 

lh o , consegu indo  b a ix á  

lo  a in d a  m a is , p a ra  19% 

Os o p e rá r io s  ape laram  - 

co n tra  êsse recurso  e o 

aumento, p e la  J u s t i ç a ,  

acabou f ic a n d o  em 23%. 

Quor d iz e r :  os p a trõ e s  

fic a ram  f e l i z e s  p o le  a- 

in da  conseguiram  maie - 
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ram as p r im e ira s  greves |

Os o p e r á r io s  de São 

P au lo  j á  e s tão  

segu indo  o cam inho 

apontado pe lo s  

tr a b a lh a d o re s  m in e iro s  

levando  a d ia n te  

a p a la v r a  de ordem 

sõ a greve v a i 

d e rrub a r  o arrocho  

T raba lhado res  

da Merce<jez Bens, da 

W i l ly s ,  C h ry s le r  

e Wolkswagon f iz e  

rar. g reve . E a greve 

na f á b r ic a  é o 

p r ir .e ir o  passo  para 

a greve -;oral

no s e to r  a u to m o b i l ís t ic o  

de São P au lo , o quo não 

t in h a  a c o n te c id o  nem an 

tes  de 64 e nem d e p o is . 

Mas o n ív e l  de v id a  dos 

o p e rá r io s  c a iu  ta n to  , 

e as lu ta s  ens inaram  - 

m u ita  c o is a ,  que c a iu  - 

também o m ito  de que os 

empregados da in d ú s t r i a  

a u to m o b i l ís t ic a  não são 

a t in g id o s  por questões  

s a l a r i a i s ,  e que são 

uma " a r is t o c r a c i a ” ã 

p a r te  no movimento ope

r á r io .

Começou com a greve da - 

Mercedez Benz, r e i v i n d i 

cando a complementação - 

dos 25%. Depois de quase 

uma semana de g re v e ,c  rae- 

dono  de legado  r e g io n a l  - 

do T raba lh o , e no Passa

r in h o  e em todo  o gover

no de que o moviriiento se 

a la s tr a - s e  . E n tão  a com 

p lem entação  f o i  co n ced i

d a , embora só a p a r t i r  - 

de ju n h o . Em seg u id a  - 

v ie ram  as greves na W il-  

l y s , na Wolkswagen e na 

C h ry s le r . Todas e la s  pa

r a  co n se g u ir  a complemen 

ta ç ã o  de 25'% a p a r t i r  de 

junho  e tôd as  se basea

ram na o rg a n iz a ç ão  den

t r o  da p r ó p r ia  f á b r ic a .

Ê verdade que se t r a t a  a 

penas de um começo de or 

g a n iz a ç ã o . Mas os m ovi

mentos mostram o medo - 

que o governo tem h o je  

das greves o p e r á r ia s .  E 

o governo dos p a trõ e s  j á  

v iu  que não b a s ta  comprar 

os pe legos  dos s in d ic a to s  

porque os o p e rá r io s  come 

çam a se o rg a n iz a r  nas - 

f á b r ic a s  e e n tão  a greve 

pode se a la s t r a r  a trav é s  

daà p r ó p r ia s  bases . E s ta  

nos en trando  numa fa se  - 

de lu ta s ,n o v a .  Desde 6 4 

o n ív e l  de v id a  dos ope

r á r io s  ver. b a ix an do . Ago 

ra ê le s  j á  g r ita ra m  "che 

g a " ; Chega de arrocho ) - 

Os o p e rá r io s  en São Pau

lo  não vão r .a is  espe ra r 

o fim  dos c o n tra to s  de - 

t r a b a lh o  pa ra  e x ig ir  tu  

do a q u i lo  que lhes  f o i  - 

roubado . Os p a trõ e s  nun 

ca esperaram  nada pa ra  - 

aum entar os preços das 

m e rcad o r ia s . P o r is so  es 

tamos preparando  -nos pa 

ra  a l u t a ,  p a ra  a repres 

são  . " re ce p c io n a r"  ã a_l 

tu r a  o co rone l T assari-  

nho que vem sempre co r

rendo nessas ho ras  segu

r a r  o m ovimento. Os t r a  

b a lh ado res  j á  sabem quo 

o ú n ic o  cam inho é a g ro  

ve g e r a l c o n tra  o a r ro 

cho o a grovo õ o primo_v 

ro  s in a l  dessa lu t a .



A lu ta  úonaçou na* esoolas. togo tomou as fábrl-  

c n  e «itlhõci* tJe 0K»rSrl0* finarem 'v*r . A "'1-« 

da ima direção revo luc ionária  *alvou o •

Mh-'.;

e%!saS*ttí,ssrí̂ KS**

08 operários a v o l t a i  «o traba lho . Po pon- * 

to  da v is ta  da ecooM la c a p ita l is ta  na tu ra l 

M n ta a grave «õ  t r a r ia  p re ju iso» para a -

França. Eo* " comu.il*ta* " francesa* já  t i  

nham trocado o bandeira v«..te lha da revolu

ção pe la bandeira t r ic o lo r  da f ã t r ia  burguê 

sa. Oa operário» não foram atrãa das pala

vras doces dos peiego* da CGT. As íabricas 

continuaram au lto  tempo paradas apesar de 

sua* d ir e tr iz e s . Em muitos lugares fo i pra 

c iso  a p o lic ia  usar tôda a v io l ín c la  para - 

desocupar da fáb r ic as . Kas a reação passou

i  ofensiva depois que o mcvimento operário 

mostrou-»« incnpa i da t i r a r  as conseqOêncl- 

as da grave gera l. Durante vár ios  dias fo i 

a esquarda que ocupou as ruas. Quando De- 

Oaulle vo ltou  a Paris  não encontrou nenhum 

func ionário  no aerojiorto para t ir á - lo  do a 

v lão  e quando fa lo u  & nação não havia um - 

rád io  s iquar para transm itir  sua palavras. 

Mas fa lto u  ou» vanguarda - que não se fo r

ma de um d ia  para o outro - e quando ficou  

c la ro  a reação que o PCF não que r i*  saber •*. 

da revolução, a la  fo i as ruas. Agora as e- 

le içõaa  fora» a salda do impasse. Nas são 

apenas o adiantamento do oonfronto. A va- 

lft* repúb lica de DEQtD&Ut l á  pertenço & h ig  

t6rl*.

facfo i  u» «wvlronto e í t u à . j j í i i , nurr 

nova a aâe das mais lmportar.ten n>- m-

ça mun « »  í a r is ,  Hanterre, que « .

o» "acontecimento* França. Quapdo o çb- 

verno reprim iu oe estudantes reagiram vio- 

loatxnar te . Quando o governo cedeu, os ■«*

• tudantea passaram S ofensiva . VomarMi e l’t 

nlversidade b cona^aram por conta p rôp i.a  

promover as reforma* há tanto  teispo preconl 

xada«. Mas não pararam a l i  foram ás fSbrl- 

oan, convocara» uma manifestação comum com 

a  cor. Quando os operários das grande* fá  

Kcteas aderiram ã lu ta  a passaram a empre- 

fa r  oa seu* mátodo* da ação, parando a pro 

AtçSo e ocupando a* eaprftaas, a França f i 

cou ao lis t ia r  de una ln tiurre lção . Enquanto 

oa estudante* passaram a d it a r  novas ordens 

pare as saco las, os te a tro * , a cu ltu ra , of 

operário» pararam todo o pala- Se a lu ta  - 

não a t in g iu  maiores proporções fo i  somente 

porque hav ia uma d ireção  p o l í t ic a  -_o PCF a 

a CGT - 4ue fia a ra n  todo» o» esforço» para 

dar os oanteSdo puraaente ra iv in d lc a t lc o  ãs 

açõa». O» reform ista» procuraram manter a 

tp a r fM ia  respeitoso para nfto perder o apoio 

da i l f t r i  aftdlat condenaram oa estudantes - 

~ iiiinüiiiiiilin«-. fisev .m  «oonüo» coo o» pa- 

trflaa •  l o n a  Oa fa b r lta a  ten ta r  oonvencer
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todo* p ro le tá r io s  d« lu ta  a n t lc a p itn l ia t*  » 

porque ê le  «5 «stava preparado para ae e k |  

ções e a “passagem p ac ífic a " ao sòcia lls iao . 

Porisso e le  qu is  para as greves o mais- cêdo

possTveT p ut íTi*z as * pa?a oKfe r' a í  gutíi ás - 

cadeiras a fmais r.o Parlamento. Passou c la 

ramente para a tra iç ão  ao movimento revolu

c io n á r io . Durante todos os anos em que o - 

cap ita lism o europeu esteve em expansão oà - 

reform istas criaram teses para ju s t i f ic a r  - 

seu acomodamento. Usaram para isso as teo

r ias  de que o p ro le ta riado  está perdendo im 

portânc ia na sociedade c a p ita l is ta ,  que im

portante é o "setor de serv iços", o funda

mental são o» técnicos*', e tc . Pois bem, - 

tudo isso ficou  reduaido a zero. 0 prole-*

tariado  parou,a produção parou; a í os t ie n i  \
/-

cos e oa serviços tiveram de parar. A greve 

geral restabeleceu a verdade da importância 

da classe operãeia, me3mo quando terminou - 

sem v it ó r ia :  gorara os operários, sozinhos , 

que fizeram  o pais vo lta r  a andar. E nas 

grandes cr ise« que as classes e seu3 p a r t i 

dos revelam sua verdadeira face . Nas ú lt i-  

Tiatt lu tas  na França ficou  c laro  a d iv isão  

das c la ss e ae  O caráter d ir e i t is t a  do gover 

no de DeGaullef f ic o u  c la ro  o papel vergo

nhoso do PCF e »ua teses reform istas,, ficou  

c la ro , fina lm eute , a necessidade de utua no

va vançfuarda p ro le tá r ia  na França. E a exis 

tênc ia  de uma juventude que redeacobr» o - 

marxismo e se inscreve nas f i le ir a s  da reyo 

luçãó p ro le tá r ia , nos dão a confiança que - 

na Frar.çe coroo no Brasil^, na AlemanhA> na - 

Argentina, Guatemala* Cuba ou Moç&mbique hã 

V  uaa nova geração de le u ln is ta s  para estar â 

frente das novas lu ta s  que vem.

li» e x irc io  percorre a Ruropa - * o 

do comuaisa » . A bandeira vermelha a i t i  lut» 

ie naa ruas de Madri e nas sa las  de au la  6* 

Roma, i% derrubada do cap ita lism o 4 ex ig ida 

frente aos quart& is da Bundeswehr <a £&* 
s*yi armada alamã) , em Frankfurt em em Colônl.

* a. Mas fo i  nas fã b r ita s  da Renault, no por 

to de Maeselha e nos enormes entroncamentos 

fe rrov iár ios  que o p ro le ta riado  françês pro 

vou qué o fantasma do comunismo está bem v i 
vò na velha Europa. Tôda a conversa dos - 

teóricos burguesé© s ile nc io u  por um momento 

tôdas as teses sôbre a "sociedade do bem-es 

ta r " , "as d e lic ia s  do consumo", o "aburgue

samento do p ro le ta r iado” mostram o que va

lem: menos do que o papel em que estão es- N 

, c r ita s . A lu ta  operária ressurge ohde nas 

ceus nâs paftses c a p ita l is ta s  avançados. Os 

nétodoS p ro le tá r io s  da lu ta , com'a greve - 

geral e a ocupação das eiúptffccas, renascem 

repentinamente, m  questão de hora«, numa 

org^niíação  digna da classe operária . Fo 

ram os operários das fábricas que. tomaram 

as in ic ia t iv a »  realisando grandes reuniões 

nas empresas, designauido representantes e 

parando o p a i» . Tudo isso fo i  fe ito  sem - 

in te rfe rênc ia  das organizações trad ic io na is  

da «asquerda e mesmo contra e las . Já  não se 

fa le  do» s o c ia lis ta s  froncSses que fáz  tem

po não pap. u n  aux ilia res  do capitalism o 

e do Mera* Comum Europeu. Mas fo i o PCF

- de há tem*.->s acusado pelo» verdadeiros co 

«unistas - que revelou de vez o que repre

senta. Desde c começo o PC ficou, a rebo

que do* acontecimentos: combateu o mivimen 

to e s tu d an til, proourou conter as greves e 

ocupaçÕea,e, f in a imante, qu&s desviar a lu*
">v

ta  p ro le tá r i*  para o» caminhos burguêsen - 

da» negoolaçõo» a e la lções . A ti agora a im 

prenaa burguása não se oansn de agradecer - 

oe"bona m rv tçoa ‘ do par » 08*. 0 mal dele* 

t  apauea ijuf a c laasa ccoaçtni a «bandonar - 

aeua m U iM  ohefon. Maa por q«a o PC ficou  

«JlrtW p iiA  VwtfpM « te  m apra Ignorou os má



r  BBÃS Il O POC e s t á  le v a n d o  aos o p e r á r io s  as  d is c u s s õ e s  

sôbre o m ov im en to  dos t r a b a la h d o r e s  f r a n c e s e s .  

8.preciso a p re n d e r  com as l i ç õ e s  d a  h i s t ó r i a .

Todos os operários conscientes e todos os mi
litantes comunistas devem aprender, estudar e 
aplicar as lições de todos os movimentos in
ternacionais. 0 Partido Operário Comunista 
está levando às fábricas\a aos bairros operá
rios as discussões sôbre o movimento dos tra 
balhadores franceses das últimas semanas, e a 
.pela a todos os operários comunistas e a to
dos os militantes revolucionários para que f a  
çam o mesmo.
As primcipais lições que devem ser retiradas 
do recente movimento francês e que mais de 
perto se relaciona com o trabalho dos comunis 
tas no Brasil são as seguintes:
1.- Uma luta por reivindicações operárias te 
teu que ser levada avante por métodos operá
rios de luta. Ao mesmo tempo oa métodos prole 
tários - a greve a ocupação de empresas - tem 
que estar ligafos a objetivos gerais proletá
rios, que unen a classe tôda contr^o regime. 
Greves isoladas, eleições de deputados esquer 
distas, foram os meios usados dirante êsses a 
nos. Sô quando recorreram ã greve geral suas 
reivindicações foram atendidas;
2.- Mas a garantia das conquistas que a bur
guesia cedeu ao se ver ameaçada depende de al

go além da greve geral. A greve paralizou a 
burguesia e criou as premissas para uma ofen
siva. A econoçiia não pode ficar parada inde 
finidamente: os prõgrios operários çrecisam - 
comer, tomar condução, etc. O que eles tem 
que fazer então é intervir politicamente, bus 
car criar as condições para formar um poder - 
seu, da classe operária, Na hora em que to
das as instituições burguesas começam a fra
quejar (o presidente nem pôde dirigir-se ã na 
ção porque os operários cortaram as ligações- 
de rádio e TV), o proletariado precisa come
çar a criar novas formas de poder, precisa a 
tingir tôdas as forças do regime;
3.- Mas para ã ofensiva ê preciso um partido 
revolucionário da classe operária. A greve 
na França mostrou como nas horas decisivas os 
reformistas colaboram de fato com a burguesia
O prlletariado mostrou numa enorme disposição 
de luta e recusou sucessivamente os recuos - 

ditados pelo PCF. Mas para criar novas for
mas de poder, para dirigir o assalto ao poder 
burguês ê preciso um comando político. A cri 
ação dêsse partido para coordenar a luta • co 
mandar a revolução ê a tarefa que está hoje - 
na ordem do dia também no velho continente.

A S  L U T M 9  D O .  . . (continuação da ültima página)
-- -"“MW líií*’ ivTIftri r illT lT Ifc  .................. - f-

por uma prespectiva proletária'/ 
A UNE e o movimento estudantil ao se definirem pela causa his 
tõrixa da classe operária, sig 
nifica, não sõ a adesão física 
às manifestações operárias e a 
colaboração ativa com a vangu
arda proletária, mas significa 
também, e êste é o principal - 
papel do movimento estudantil, 
uma luta intransigente contra 
o plano educacinal da ditadura
O próprio avanço do movimento 
estudantil exige mais audácia 
de suas lideranças. Para os 
estudantes conscientes, uma lu 
ta audaz deve estar voltada e- 
fetivamente contra o regime. 
Duas frentes de luta devem ser 
bem definidas: uam dentro da u 
nlversidade, visando retardar 
a aplicação do plano educacio
nal do governo; outra junto ã 
c la s s e  operária, apoiando suas 
l u t a s  e c o n ô n ic a s  e assumindo -
su as  l u t a s  p o l í t i c a s .

0  PARTIÕO OPERÁRIO COMUNISTA 
propõe para as discussões pre 
paratõrias do Congresso da 
UNE:
1 - NA UNIVERSIDADE:
- gratuidade em todos os nlve 
is de ensino, sem cobrança de 
nenhuma taxa;
- garantia de vagas no ensino 
primário e secundário para to 
dos auo d * M j « n  estudar; e am

pliação crescente de vagas na 
universidade;- autonomia de criação para o 
campo educacional (liberdade 
de expressão), inviolabilida
de dos locais de ensino, inde 
pendência de organização e 
participação política. Inde
pendência para a estipulação 
de currículos e participação 
igualitária de £ro2c«sores e 
alunos na direção do ensino;
- criação da Universidade Pá- 
ralela, com seminários aber- 
toas para todos aquêles que 
desejem participar, estudan
tes ou trabllhadores.
- reivindicações imediatas:

- revogação do acôrdo MEC- 
USAID;

- reabertura do Calabouço;
- mais verbas para as uni - 

versidades;
- liberdade de organização;
- fim da repessao ao movimen 

to estudantil, das prisões e ~ dos IPMs.
2- LUTAS GERAIS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL
- participação ativa nas mobi 
lizaçoes e manifestações oper 
r á r i a s ;

- a p o io  às p a la v r a s  de ordem  
da v a n g u a rd a  o p e r á r i a :  g re v e  
g e r a l  c o n t r a  o a r r o c h o  e p e la  
d e r r u b a d a  do  r e g im e ;  o r g a n iz a  
ç ã o  n a s  f á b r i c a s  n a  fo rm a  dê  
C o m itê s ;  l u t a  p o r  s i n d i c a t o s

livres;
- luta antilmperlalista radical: manifestações em solida
riedade ã FIjN do Vietnã; soli 
dariedade ativa aos estudan
tes europeus e a todos aque
les que travam umalluta radi
cal contra o imperialismo; a- 
poio à OCLAE.
3. FORMAS DE LUTA E DE ORGANI 
ZAÇÃO:
- organizar a massa em cada - 
alasade aula na forma de gru
pos de 10 (GTs,FTs);
- organizar grupos de auto-de 
fesa da massa em manifesta
ções de rua;
-orientação de tomar as faeul 
dades como instuumento último



A V A N Ç A M  AS L U T A S  DO MO V I M E NTO E S TUDA  NT I L

PARANÃ, 31, 31 de março e 19 - 
de abril: 3 dias de passeatas 
com 2 mil estudantes protestan 
do contra o assassinato do Ed
son e contra a política educar- 
cional do governo.
PARANÁ, segunda quinzena de a- 
brils inicia-se a luta contra 
as anuidades. A reitoria da U 
niversidade Federal do Paraná 
havua fundado um curso noturno 
na Engenharia e fixara a taxa 
de NCr$ 1.30000 de anuidades : 
era o primeiro passo do reitor 
Suplicy para implantar o ensi
no pago naquela estado. Os alu 
nos da faculdade se organiza
ram em grupos de trabalho(GTs) 
e boicotaram as inscrições pa 
ra o vestibular. Enquanto is 
so em tôdas as faculdades os - estudantes já se organizavam - 
para a luta contra os NCr$10000 
de anuidades, fixados só para 
calouros, pelo astuto Suplicy. 
PARANÁ, primeiros dias de maio 
Suplicy tenta novamente reali
zar o vestibular na Engenharia 
200 estudantes de várias esco- 
lasrespondem com uma manifesta 
ção de rua. São reprimidos pe 
la cavalaria e um tarço dos ma 
nifestantes são presos. No mes 
mo dia mais 200 estudantes fa

I zem uam manifestação em frente
ao quartel da Polícia, com o - 
intuito de libertar os colegas 
presos. São cercados por pode 
rosa força plici al, armada de 
bombas de gás, de efeito moral 
metralahdoras e baionetas cala 
las. Uma discussão com as au
toridades impediu o massacre - 
mas os estudantes presos são - 
libertados na mesma noite. A 
radicalização continuou, com a 
assembléias e organização de - 
mais GTs nas faculdades, unin
do o movimento dos calouros co 
com o dos vestibulandos de en
genharia.
PARANÃ, 14 de «aio: 100 estu
dantes, organizados em 10 gru
pos de 10 tomam a reitoria,cor 
tando as comunicações para ga
rantir a acupação pela massa - 
que veio posteriormente em nú
mero de 2000 estudantes, arman 
do barricadas nas esquinas, e exifindo a queda do reitor. No 
dia seguinte Suplicy járecua e atende as reivindicações dos 
calouros. Os estudantes fazem 
assembléias e insistem no não 
pagamento da anuidades em ne
nhum curso. Dias depois o Con 
selho de Representantes da Uni. 
versidade aprova por unanimida 
de, com abstenção do reitor, a 
suspençao imediata da cobramça 
de anuidades (com devolução do 
que já tinha sido cobrado) e a 
criação de recursos especiais 
para o funcinamento gratuito - 
dos cursôs noturnos de Engenha 
ria e Direito (pretendiam faz 
zer o mesmo nessa faculdade).

Foi uma vitória parcial do . o- 
"inento estudantil do Parar.á i 
nédita desde o golpe (0 movi
mento estudantil lá foi um nú
cleo de reação durante bom tem 
po). Foram quase dois meses - 
de luta ininterrupta, desde as 
manifestações motivadas pela - 
morte do Edson. A mobilização 
a organização e a combatividad 
de atingidas foram frutos tan
to da radicalização atual do - 
movimento estudan’.11, quanto - 
da ação correta da vanguarda - 
naquele estado.

- o -
Na França o movimento estudan
til já travara hã tempo uma lu . 
ta contra a reforma universita 
ria do govêrmo gaullista. Em 
Nanterre e na Sorbonne, quando 
os estudantes tomaram a univer 
sidades para o atendimento de 
suas reivindicações, foi o es
topim de uma crise çjue abalou 
todo o regime burguês naquele 
país. Os estudantes franceses 
enfrentatam a polícia nas ruas 
com extrema organização e audá 
cia. Em manifestações nos - 
bairros operários, pediram a- 
poio às suas lutas e consegui
ram. Nessa altura a luta de o 
perários e estudantes já se - 
tornáva uam luta contra o regi
me. Os estudantes demonstra
ram, na França, o quanto podem 
fazer, como força zuxiliar do 
processo revolucionário. Senti 
ram que aluta dentro das uni
versidades -não terá fim enquan 
to não fôr derrotada a socieda 
de capitalista. Orientados po 
por uma vanguarda consciente, 
viram noa trablhaadores a for
ça histórica que irá realizar 
aquela tarefe. Por isso mesmo 
levaram com suas "mãos frágeis 
a bandeira de luta contra o re 
gime às mãos firmes dos traba
lhadores". Os estudantes bra
sileiros ainda tirarão muitas 
lições das últimas esperiênci- 
as do movimento estudantil francês. Sem dúvida alguma,as 
lições mais importantes são a organização e a combatividade 
da massa estudantil francesa,e 
a inteligência política de sua vanguarda. Os estudantes fran 
'■•eses não abandonaram em nenhum 
; mento duas frentes de luta: 

lutadentro da universidade e luta junto ã classe operária 
somaram as universidades e rea 
lizaram a reforma segundo cri 
têrios revolucionários. Parti
ciparam ativamente nas mobili
zações e manifestações operári 
as, e ajudaram a desmascarar 
os pelegos de lã. Como diz a 
imprensa burguesa, a França - 
não será mais a mesma depois - 
da crise.Aqui no Brasil o movimento es
tudantil já não ê mais o mesmo

I

desde as m an ifestações de I9de 
a b r i l ,  somadas com a experiên 
c ia  fran ce sa . A prova fo i o - 
Parana. um movimento estudan
til mais com bativo Inaugura - 
uam nova fase de lu ta  para a - 
UNE.

MA PRESPECTIVA PROLETÁRIA PA
RA 0 MOVIMENTO ESTUDANTIL

a preparação do XXX9 Congresso 
N ac iona l dos E studantes j i  se 
in ic io u  com a re a liz a ç ã o  do - 
Conselho da B ah ia . E stão  aber 
tas  as d iscussões em tôdas as 
bases e s tu d a n tis . Um s a lto  a 
fre n te  nas pe rspec tivas  p o l l t i  
cas e o rg a n iz a to r ia s  da UNE, I  
uma necessidade que se im põe, 
sob o s ig no  das v it ó r ia s  e s tu 
d a n tis  na F rança, e no B ra s il 
a través do exemplo do P a ran t.
0 congresso do ano passado fo i 
um marco im portan te  na evo lu 
ção p o lí t ic a  do movimento e s tu  
d a n t il b r a s ile ir o , quando d « f?  
n iu  os p rim e iro s  p r in c íp io s  pã ra uma p o lí t ic a  de massas corr  
reta, e d e f in iu  e s tr a té g ia  re
v o lu c io n á r ia  para a UNE: "a  in
tegração de sua luta na luta - dos trabalhadores pela trans
formação radical de nossa so
ciedade" . Essas concepções in 
fluenciaram tõda uma nova prá
tica no movimento estudantil, 
radicalmente diferente daquela 
que se fazia até então. As 
lideranças procuraram levar as lutas reivindicatórias dos es
tudantes até as últimas conse
qüências; a concepção de organização pela base se generali
zou, na descoberta de novas - 
formas de grupos de trabalho ; 
o movimento estudantil teve - 
uma participação mais ativa - 
nas manifestações operárias. 
Houve muitos erros, motivados por concepções errôneas de cer 
tas lideranças, ou por inexperiência de outras. No ano pas
sado o movimento estudantil es 
têve em descenso e as preocupa 
ções maiores foram as lutas - i-ivindicatórias, mas a prãti- 
c le massas foi prejudicada - 

\ disputa eleitoral em mol- 
á tipicamente burgueses, en 

tre lideranças (eleições em SP 
etc,), que com isso desgasta
ram a UNE perante a massa.
Com o ascenso do movimento es
tudantil êste ano, o próximo c 
congresso deverá fazer avançar 
a atual carta programática e a 
prática da UNE. Para nós, mar- 
xistas-leninistas, êsse avanço 
significará levar às últimas - 
conseqüências o objetivo da"in 
tegração", ou seja, que êsse - 
congresso se defina claramente

(continua na página sete)



POC A P O N T A  PER SPEC T IVA  BA iLtT'-'A

Com do is  meses de v id a , o p a r t id o  O perário  Comunista j ã  
começou a marcar sua presença nas lu ta s  ope rár ia s  que 
ressurgem no pa is .N ão  somos no e n ta n to ,_o  iin ico  organiss 
mo novo que su rg iu  do processo de d iv is õ e s  e re a g lu t in a  
ções na esquerda. São v á r ia s  ho je  as fo rças  que procu - 
ram apresentar uma a l te r n a t iv a  ao reformismo de Prestes 
0 mesmo processo que começou a fa ze r  desmoronar o_ve lho 
PCB,provocou d iv is õ e s  nas ou tras  ou tras  o rg an izações ,na  
P o l í t ic a  O perári# , no PC do B, na Ação Popular e mesmo 
nas c isões  que surgem do PCB. A Burguesia se a le g ra  com 
o <jue lhe  parece a p u lv e r iza ç ão  do movimento com unista 
b r a s i le i r o .  E la  não pode ver que ,ta l_ d iv is ã o  era abso - 

. lu tam ente in d ispen sáve l p<;ra gue, após a lim peza do te r  
reno, se começasse a e d if ic a ç a o  de um novo p a r t id o  co - 
m un is ta , re v o lu c io n á r io  e p r o le t á r io

O P a rtid o  Operájrio Comunista- 

busca ho je  a unidade das fo r  

ças re v o lu c io n á r ia s  em tôrno  

de uma p lâ ta fo rm a  de ação da 

p r o le t á r ia . '  Para t i r a r  as l i  

ções e dar con tinu id ade  ã gre 

ve da Cidade In d u s t r ia l  de 

nas, para pôr em p r á t ic a  aqu i 

lo  que os ope rár io s  de S . Pau 

lo  propuseram no seu 19 de - 

Maio, para c o n s tru ir  uma opo

s iç ão  re v o lu c io n á r ia  ao r e g i

me, torna-se ho je  necessária  

uma fre n te  da esquerda revo lu  

c io n á r ia .  Em torno  de la  se a 

gruparão os que sairam  dos de 

bates na esquerda, com a dis; 

pos ição  de e n fre n ta r  a d lta d u  

ra com métodos p r o le t á r io s .

Mas sabemos ao mesi"o tempo -e 

a 'E x p e r iê nc ia  francesa  r e a f ir 

mou extr.aord inà^iam ente essa 

tese - que um p a r t id o  operá

r io  m a rx is ta - le n in ls ta  é con 

d iç ão  in d ispen sáve l para dar 

conseqüência às lu ta s  revo lu 

c io n á r ia s . O fo r ta le c im e n to  

do P .O .C ., sua o rgan ização  - 

nas p r in c ip a is  fá b r ic a s  do pa 

I s ,  é para nós um tra b a lh o  - 

Im ed iato  e con tin uo .

Muitos são os grupamentos, j á  

dissemos, que surgem como a l 

te rn a t iv a  ao reform ismo. Mas 

as novas lid e ran ças  lo c a is  do 

p ro le ta r ia d o  que vão se fo r 

jando nas lu ta s  de c la sse ,n ão  

esco lherão  um ou ou tro  p a r t i 

do sem pensa r . A organ ização  —v 

e a vontade re v o lu c io n á r ia  da 1

f i a s s e .  Nas horas de c is iv as  

j  o p ro le ta r ia d o  ce rra rá  f i l e i 

ras a trá s  dague la vanguarda 

oua em todo o período  an te r l-  

cxc t iv e r  .-proyáflo sua capac i

dade de lu ta ^  alia lu c id e z  po 

l l t i c a ,  seu a r ro jo  e sua cons 

t ir .c ia .  Assim a c lasse  esco

lhe  osseu p a r t id o . Mas antes 

d is so  é p rec iso  que o p a r t id o  

j ã  tenha esco lh id o  consequen

temente a sua c la sse .

estratEg ia

Escolher a sua c lasse  ex ige - 

mais do que pareo» ã p r im e ira  

v is t a .  Basta lesibrar que os 

burocratas  mais acomodados do 

PCB continuam  se in t i t u la n d o  

p a r t id o  da c lasse  o p e rá r ia . 

Esco lher a sua c lasse  na p rá 

t ic a  só pode s ig n i f ic a r  a es 

co lha  dos o b je t iv o s  de lu ta  , 

das p la ta fo rm as , das ^ l ia n ç a s  

dos métodos que conduzam a 

c lasse  ã egemonia p o lí t ic a ^  e 

ã  conqu is ta  do poder. 0 Par

t id o  Operáriçi Comunista esco- 

lhcu  desde o in ic io  e de fo r  

rw» r a d ic a l os métodos c o b je 

t iv o s  da c lasse  o p e rá r ia . Di 

zernos que o P .O .C . d ispóe  de 

uma e s tr a té g ia  p r o le t á r ia  g lo  

b a l .  Por que? Em 19 lu g a r  - 

prque e la  pa rte  de uma a n á l i 

se m arx is ta  da nossa soc ieda

de e não de qua lque r transpo

s iç ã o  mecânica de ou tras  rea

l id a d e s : ê essa a n á lis e  que 

cons ta ta  com p re c is ão  o ca rá 

te r  s o c ia l is t a  da revo lução  - 

no B r a s i l .  Em segundo lugar 

porque e la  se b a se ia  na a l ia n  

ça com os traba lhadores  ão - 

campo - os a lia d o s  in d isp an sã  

v e is  do p ro le ta r ia d o  ião

em fren te s  com seto res burgue 

seé . Em 39 lu ga r porque e la  

es tabe lece  a lu t a  armada nas 

condições concretas do p a ís  - 

como combinação das g u e r r ilh a s  

no campo e das lu ta s  o p e rá r i

as que cu lm inarão  na In s u r re i 

ção urbana e não nas v ia s  pa 

c í f ic a s  nem nas propostas mi 

. l i t a r e s  des ligadas  das lu ta s  

! 1 de c la s s e . Em 49 lugar  porque ^ 

Updas mais la rgas  camadas da 

c lasse  no seu p a r t id o  se fa z  

preceder de um amplo processo 

de e sco lh a . Os Operários buss 

cam conhecer aB v á r ia s  p o s i

ções , ê la s  lêm os programas e 

m an ifestos de cada um, ê le s  -

sobretudo olham para a ação - 

de cada um, para o comporta

mento de cada ura d ia n te  de ca 

da fa to  im portan te . E p r in c i  

palmente e p e rs is tê n c ia  com - 

que os re v o lu c io n á r io s  saibam 

defender e a p l ic a r  seu progra 

ma pesa no surdo ju lgam ento 

que a c lasse  v a i fazendo de - 

cada o rgan ização . Hoje, m i

lhares de casas o p e rá r ia s , em 

po rtas  de fá b r ic a s  nos curtos  

momentos de descanso, nas un i 

vers idades e esco las secundá

r ia s ,  nos casebres a fastados 

do in t e r io r  do p a is ,  m ilhares 

de trabalhaBoees e de seus 

combatentes de vanguarda es

tão  d is c u t in d o , pesando, esco 

lhendo o caminho a seg u ir  e 

os v á r io s  programas que s e \ - 

lhes propõe«. Os in te le c tu a 

is  pedantes se riem  de " ta n 

tas  d iscussões” . Mas é de las  

que s a ir ã o  as grandes d e c i

sões re v o lu c io n á r ia s . Os jo r  

n a l is t a s  burgueses passaram 

também m uito  tempo, também, 

fazendo p iadas sôbre as tan tas  

discussões nas esquerdas fran  

uesds) agora o p ro le ta r ia d o  - 

francês e s tá  mostràndo o que 

re su lto u  das exaustivas  reun^ 

ões e debates. Também os t r a  

ba lhadores dç Minas antes de 

pararem a C idade In d u s t r ia l  - 

tiveram  m uito  tempo lendo e - 

pensando o que lhes d iz ia » . - 

sua vanguardas. Essas d iscug  

sões sõbre as lin h a s  e os par 

t id o s  são no memento um pro 

cesso le n to  e que assume as - 

formas mais d ive rsas  em cada 

c idade , em cada b a ir r o ,  em ca 

da f á b r ic a ,  mas é um processo 

qúe se a c e le ra rá  cada vez que 

novas lu ta s  agucem o e s p ír i t o  — 

de la  decorre uma a g ita ç ão  e - 1 

propaganda, a l ia n ç a s  revo lu 

c io n á r ia s  e ações im ed ia tas  - 

que visam  ã organ ização  in de 

pendente do p r o le ta r ia d o , sua 

formação como c lasse  oposta a 

tôda  sociedade burguesa, em - 

lu ga r das a lia n ç a s  o p o r tu n ia *  

tu n ís ta s  e dos o b je tiv o s- va 

gos do p a tr io t is m o  e do popu- 

lism o para co n q u is ta r  a c la s 

se m édia. E em 59 lu g a r , por 

que e la  se in se re  numa lu t a  - 

p r o le t ã c ia  m und ia l, na re v o la  

ção s o c ia l is t a  la t ln o - a m e r lc l 

na e na revo lução  s o c i a l i s t a '  

no glofco; não em nenhum o b je 

t iv o  puramente n a c io n a l.



0 COMBATE OPERÁRIO CONTRA O ARROEfe

Ora dos o b je t iv o s  p r in c ip a is  do movimen ' 

to  o p e rá r io  atualm ente é o combate ao 

arrocho s a la r i a l .  Como j á  sen tiram  os 

trab a lh ado res , a p o l í t i c a  s a l a r i a l  a- 

p lic a d a  pe lo  governo tr a z  uma redução 

do s a lá r io  r e a l . Quer d iz e r ,  embora o 

trab a lh ad o r  receba ho je  mais d in h e iro  

que antigam ente , ê le  compra menos c o i

sas do que comprava an tes .

C alcu la-se o s a lá r io  re a l d iv id indo- se  

o s a lá r io  nom inal ( is to  é , a q u an t ia  d 

de d in h e iro  recebida) p e lo  ín d ic e  do - 

custo de v id a . • Asssm, na medida em - 

que a Lei 4725 (a l e i  do arrocho) man

da que o s a lá r io  re a ju s tado  se ja  ig u a l 

ao s a lá r io  re a l médio dos 24 mêses an

te r io re s  ao mês do re a ju s te , v e r if ic a -  

se que há uma tendênc ia  çonstan te  de 

d im inu ição  do s a lá r io  r e a l .  Porque em 

quanto o s a lá r io  nom inal permanece o - 

mesmo durante um ano (conforme mandam 

as le is  do a rro cho ), o custo  de v id a  - 

v a i subindo todo mês; a cada mês que 

passa o s a lá r io  r e a l d im in u i um pouco. 

Era 24 mêses j á  c a iu  bas tan te  e as le is  

do arrocho mandam recompor exatamente 

• s e  s a lá r io  d im inu ído  p e la  a l t a  cons

tan te  dos preços. Vê-se p o r tan to  que 

a-cada re a ju s te  o trab a lh ad o r  compra - 

menos co isas com o que reqebe. O go

verno d iz  que is so  não dev ia  acontecer 

pcrque são somadas ao s a lá r io  re a ju s ta  

do uma qu an tia  correspondente ã metade 

da taxa de in f la ç ã o  p re v is ta  para o - 

ano segu in te  ao re a ju s te  e o u tra  quan

t i a  correspondente ao auraentoda produ 

t iv id a d e . Acontece que as e s ta t ís t ic a s  

do governo vem sendo sempre fa ls a s .P o r

f.yemplo: o governe p rev iu  que a i n f la  

cão em 66 s e r ia  de 10% quando na verda 

de f o i  de 32,3%. Mas com aque la p rev i 

r;ão só f o i  i,ncorporado mais 5% aos sa 

l á r io s  de 66 e 67. Só a té  feve re iro

- 66 os 10% já  tinham  s id o  u ltra p a s s a  

’ i , mas o governo continuou  mantendo 

os 5»..

De outro  lad o , a taxa de p rodu tiv id ade  

fo i  fix ada  em 2%, quando os p róp r io s  - 

m in is tro s  dizem que não têm dados para 

saberem qua l o aumento da p ro d u t iv id a 

de. Assim, os 2% fix ados  não passam - 

do um número inventado ã vontade dê le s .

O s n úmeros da exp lo ração  

O re su ltado  da a p lic a ç ão  do arrocho só 

p<vieria, en tão , ser a d im in u iç ão  do sa 

l á r io  r e a l ,  conforme mostram os seguin 

too dados doDIEESE (Departamento In te r  

ítm U ca l de E s ta t ís t ic a )  de S. Paulo:

>RÇAMENT0 MENGA1. tNDICE DO SALÁRIO MÉDIO KENSAÍ.
[F am ília  oadrão ) " t m o  DE VIDA NOMINAL REAL
« o  Cr* (1958 «  100) Cr* Cr*
.964 127 825 1261 121 199 9 611
.965 211 761 2084 169 679 8 142
.966 325 928 3208 220 583 6 876
.967 431 423 4247 266 905 6 285

Por a i  se verá que o s a lá r io  so freu  - 

uma redução, a p a r t i r  de 64, de apro

ximadamente 35%. Ou s e ja ,  o tra b a lh a  

dor perdeu mais de 1/3 do seu s a lá r io  

de 64. I s to  s ig n i f i c a :  1) que os ca

p i t a l i s t a s  sa iram  ganhando, j á  que 

sempre que um lado  perde o ou tro  ga

nha. Êsses 35% que fa lta ram .n o s  s a lá 

r io s  foram encher os bo lsos dos pa tro  

t r õ e s .

Um exemplo: os gastos de b r a s i le ir o s  

vom viagens ao e x te r io r  subiram  de 21 

m ilhõesde dó la re s  em 64 para 43 m i

lhões em 66 (segundo dados o f i c i a i s  - 

da ba lan ça  de Pagamento). I s t o  quer 

d iz e r  que nos anos mais duros do arro  

cho a burgues ia  esteve mais do que 

nunca gozando a v id a  às custas  dos o- 

p e rã r io s ; 2) que os traba lhado res  ho 

je  têm que tra b a lh a r  mais horas para 

comprar menos mercadorias do que com 

pravcim em 1958 por exemplo. Vejamos 

alguns dados com parativos do DIEESE , 

tonando como re fe rê n c ia  os mêses de - 

dezembro de 65 e dezembro de 67.

Horas de tra b a lh o  necessárias  para - 

comprar a lguns a r t ig o s  de consumo ope

rãrxo:

A rtigos 1965 1967

Pão lh  18 min. 2 h 39 min

Arroz 1 15 1 55

L e ite 34 45

A lugue l

de casa 273 45 380 43

Agua 3 33 8 55

Onibus 22 27

Vestido 3 54 . 5 22

Terno 19 5 16 23 0 02

De ou tro  lado , o Dini:?E e laborou  uma 

tab e la  procurando e.-s: ?belecer y s a lá 

r io  m ínimo nece ssãri: p a ia  uma fa.uí- 

l i a  (casa l e 2 f i lh o s )  v iv e r  requ lar-  

imente e v e r if ic o u  que deveria  ser de - 

NCr$ 481, 57. E só comparar is s o  com

o s a lá r io  mínimo a tu a l para se tei^ uma 

id é ia  da s itu a ç ão  econômica da c lanse 

o p e r á r ia .

✓

Combater o a r r ocho na pi~ã"~_ça 

Evidentemente o governo o 0.5 patrões - 

não vão a b r ir  mão do arrocha só oor 

causa do m an ifestou  e a1 r ados
~  \ 

E nem ■íio ncrmit.Lr reaji.sitnfi a l . i r i . i is  

m uite  m periores ac.s p rov i «t.o. ila .i - 

normas do arrocho , a não ice que se

jam press ionados , obrigad  >s K '.»o

re s ta  dúv ida  que a melhor £orma d« pras 

s io n a r  o governo e os c a p i t a l is t a s  na* 

nossas condições ê atravfin da greve go 

r a l .  Alguns d ia s  após 31t* que não

hav e r ia  re a ju s te s  fo ra  das normas do -

arrocho , o m in is t r o  Passarinho* f o i  o- 

b r igado  a da r o abono de 19 de maio — 

por causa da greve de M inas. Apesar 

do abono ser pouco e apesar de nem te r  

a inda  sa ldo  (o que por s i  só exige a 

m o b iliz a ção  dos ope rár io s ) se rv iu  para 

m ostrar que a greve organ izada a par

t i r  das f á b r ic a s  é a arma que os traba  

lahdores tem ho je  para conqu is ta r seus 

o b je t iv o s .

Assim, quando se aproxima a época dos 

re a ju s te s , os ope rár io s  dever, i r  '•£ 

ganizando para e x ig ir  e lu ta r  pe la  - - . 

cuperação de tudo a q u ilo  que o arrocho " 

lhes t i r o u .

Vejamos os segu in tes  números: /

f Ano
aumento médio 1965 66 67 

dos s a lá r io s  40 30 20 

aumento do cus ,

to  de v id a  62 52,3 25,9

Poral se vê que os traba lhadores  perde 

ram nos re a ju s te s  en tre  65 e 67, em re 

ação-ao aumento de p re ço s , aproximada

1 ente 50% dos seus s a lá r io s .  Conside

rando-se a inda  a percentagem de'aumen

to  dos preços em 68 - que no mês de -/ 

ma:o j á  f o i  por v o lta  de 15% - s e r ia  - 

p rec iso  um re a ju s te  meáio de 65% só pa 

ra .recuperar o que f o i  t ir a d o  nêstes a 

non de arrocho . Mas e s tá  c la ro  que um 

re ? ju s te  mesmo de 65% não im pe d ir ia  ■ 

que o s a lá r io  continuasse  a ser coraid® 

pe la  a l t a  dos preços. Certamen'te após 

c ret ju s te  os c a p it a l is . t as v^o aumsn- 

ta.i c.s preços das suas m ercadorias, ja  

qu>: o governo c o n t ío la  rig idam ente  os 

s a iá r io s  mas d e ix a  os p ra trões  aumen

tarem ã vontade os pxeçbs dos seus pro 

du to s . Com êsses aumentos os trab a lh a  

dores quase sempre perdem uma boa par

te  ou todo o aumento s a la r ia l  conse

gui.Jc E por is s o  que a sim ples lu- 

' ta  pc os re a ju s te s  ainda nao resc lve  

o pro >eIma. O ir p o i .inte dessa lu ta  

é que e la  una todos os operár io s  er 

cada lã b r ic a , e lp  o rg an iza  e m ob ili-  

todos para una b a ta lh a . Nessa 0 : 

ta lh a  s a la r ia l  a c lasse  v a i se pro vi 

rando para \í lu ta s  ,«.ior<?s. As re j 

v ind loaçõc  3 ec« aÕT.ii-a% ir ã o  aumentai 

dc>, e::lgir.do cai. . 0 3  m ais. Mas a 

lv ta  p o l í t i c a ,  - . a r a  o ’oder da bur 

g iies ia  e pe la  : >•.• iluç.io  dos trab a lh a  

dores, é que s c ã  a ún ica  g a ra n tia  - 

dar conqu istas U ,;e.
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n / M  aPOLÍTICA P R O L E T Á R I O S

■ ■ ■  Bk ám
D E  T O D O S  O S  P A I S E S

OPERARIA U N I - V 0 S

Orgão Central do Partido Operário Comunista
Agôsto 68 n9 19 NCr$ 0,50, «

T R  R E F R  D O S  R E V O L U C I O N Á R I O S  
R G R E V E  G E R R L  P R Q L E T R R I R

Os o p e rá r io s  de várias fa  
b r ic a s  de Osasco, em São 
P au lo , retomaram a luta - 
dos seus companheiros da 
Cidade Industrial de Mi
nas . Foi a greve contra o 
arrocho e organizada a - 
partir das fabricas, sem 
ligar para a legislação - 
da ditadura. Ocupadas as 
empresas e o sindicato,os 
grevistas lançaram um ape 
lo a tõda a classe para a 
greve geral contra o " ar 
rocho e a ditadura dos pa 
tr õ e s " . Ainda desta vez a 
burguesia pode reprimir a 
greve. Com o conjunto da 
classe não estava ainda - 
preparada para a greve ge 
ra i e repressão, im ed ia ta“  
conteve o movimento condu 
z la o  corajosamente pelos 
trabalhadores da Cobrasma 
L o na flex , Gramado, Brasei 
ro s , B arre to  Keller e Bro 
wm B ove ri. Mesmo assim a 
burguesia se assustou o 
s u f ic ie n te  para  começar a 
fa z e r  promessas de melho
ria. Eo proletariado vai 
aprendendo de cada derro
ta  - como aprendeu com a 
g lo r io s a  greve de Minas - 
a té  chegar ã vitória.
O gue estamos presencian
do h o je  no Brasil é o sur 
gim ento duma nova vanguar

GHE'
O comandante Ernesto Chê 
Guevara a in d a  está v iv o  - 
na B o lív ia *  a publicação - 
de seu "D iá r io  de Campanha 
p e lo  governo revolucioná
r io  de Cuba é apenas m al«' 
u m  prova de que está vi 
va a lu ta  do povo bolivia 
.v> e a revolução de todos 
o» povos da América Lati
na. O comandante Ernesto 
Chê Guevará é o símbolo - 
díi lu ta  dos trabalhadores 
dto C o n tin e n te : a histó
r ia  áa seus combates e de 
sua m orte gloriosa nas - 
g u e r r ilh a s  da Bolívia fi 
c a rá  senpre gravada para 
agua le s  gue não querem a 
•x p lo ra ça o  do homem p e lo  
hcaaost e lu tam  p a ra  eons-

da proletária. E ã medida 
que a classe operária se 
joga na luta ela assume - 
naturalmente a vanguarda 
de tõda luta contra o re 
glme. Há hoje no pais mi 
lhões de explorados e in
satisfeitos que se mani
festam de maneira difusa 
e desordenada. E a força 
do movimento estuandil - 
que vem ganhando as ruas 
ocupando as escolas e en
frentando tôdas as inves
tidas do governo, tem ral 
zes nessas massas oprimi
das que lhes são indireta 
mente o estimulo e as pers 
pectivas. As manifestações 
ressas massas da pequena 
ur^u^sia proletarizada - er”om para agitar, para 

denunciar, para mobilizar 
'orças; elas ainda não - 
golpeiam o próprio poder 
das classes dominantes. 8 só quando a classe Gpçrã- 

a intervém que a luta - 
passa da denúncia à açãol 
E a classe operária inter 
vem através dos seus méto 
dos de luta. A greve ope
rária una e classe, atin
ge a economia, polariza e 
dá um sentido maior âs ma 
nifestações de todos os - 
setores explorados da po
pulação. A classe operã-

GUEVARA, SÍMBOLO DA 
QUE AVANÇA EÚ NOSSO
truir uma América ■■».- 
lista._ A reação e o je- 
rialismo estao com . - -t* r- — 
do diário' de Chê. O . í>< ajj 
dalo político provocado - 
na Bolívia, depois da pu 
blicação do diário, «os-”" 
trou « fgrça de sua figu
ra revolucionária em todo 
o mundo. a desnoralização 
do governo do general Bar 
rientos, que Chêi chama 
de "bobo", no Diário, re
velou a fragilidade do ti 
gre de papel das classes 
dominantes que oprimem os 
trabalahdores da Bolívia.
O Diário é mais uma prova 
de gue o comandante Gueva 
rs e o'próprio símbolo dã 
revolução e, por isso, a

ria se prepara agora para  
a greve g e r a l. Com is s o  , 
como disseram os camara
das franceses, o p ro le ta - ‘ 
riado "com suas mãos fo r 
tes receberá das mãos f r ã  
geis dos estudan tes a bem 
deira de luta co n tra  o re 
gime". Â esquerda re v o lu 
cionária cabe p o is  neste  
momento, desenvo lver e - 
submeter tôdas as formas 
de luta ao desencadeamen 

to da greve g e ra l p ro le tá  
ria. Ela certamente a in d a  
não derrubará a d ita d u ra  
mas representará um avan
ço extraordinário na orga 
nização e mobilização das 
nossas forças. O dever - 
dos verdadeiros com unistas 
é apressar essa hora em - 
que aclasse ir a b a lh a d o ra  
se opõe ã f regi te da revo
lução. Preparar a greve - 
geral e levantar o progra 
ma da revolução?dos traba 
lahdores é a tarefa da es 
querda revolucionária quê 
deve se unir pará dar o 
sentido revolucionário de 
tõda a ação.
VIVA A GREVE GHPAL PROLETÁRIA ! '
ABAIXO A DITADURA DOS PA
TRÕES! VIVA A REVOLUÇÃO 
DOS TRABALHADORES!

REVOLUÇÃO 
CONTINENTE
reação  tem mêdo. O Q iá r io  
re v e la  também - m ais uma 
vez — a grandeza dos revo 
lu c io n á r io s  e a m e d io c rlã  
dade dos re fo rm is ta s  que , 
como d is  F id e l C astro  na 
in tro d u ç ão  ao D iá r io : a 
g randeza de Chê e s tá  em 
que ê le  "considerou-se  a 
s i  mesmo so ldado  dessa re  
v o lu ç ão , sem preocupar—sê  
abso lu tam ente  em so b re v i
v e r- lh e " . Por m u ito  tem
po , os povos da Am érica - 
lem brarao as p a la v ra s  do 
comandante Cha s nossa re 
v o lu ç ão  é s o c ia lis t a  ou i  
uma c a r ic a tu ra  d» re v o lu 
ç ão .



O U  A R E V O L U Ç Ã O  S O C I A L I S T A  
O U  C A R I C A T U R A  D E  R E V O L U Ç Ã O

Em do cu m e n to  que  a lc a n ç o u  d i v u lg a ç ã o  no " J o r n a l  do  B r a 
s i l "  um dos  g ru p o s  d i s s i d e n t e s  da  AP p r o c u r a  f a z e r  uma a 

n a l i s e  d a  a l t e r n a t i v a s  r e v o lu c io n a r i a s  H o je  e x i s t e n t e s  e 
c e n t r a  s u a s  c r í t i c a s  n os  a ta q u e s  ao  P a r t i d o  O p e r á r io  Co
m u n is t a .  A in d a  n ã o  p o s s u im o s  uma v e r s ã o  o f i c i a l  do  d o c u 

m en to  e nem nos  i n t e r e s s a r á  a g o r a  d e b a te r  o r e t r a t o  e v i 
d e n te m e n te  d e fo rm a d o  da  o r ig e m  do  n o s s o  p a r t i d o .  O fum da 
m e n ta l  n e s te  m om ento é a d i s c u s s ã o  em t o r n o  d a s  com cep- 
çoe s  de l u t a  e do  c a r á t e r  de c a d a . " a l t e r n a t i v a  r e v o lu c io  

n a r na "- Como os a rg u m e n to s  t r a n s c r i t o s  no  " J o r n a l  do  B r ã  
s i l  s a o  e n c o n t r a d o s  com um ente e n t r e  os  o p o s i t o r e s  d a s  - 
n o s s a s  te s e s  j á  vamos t r a t a r  o d o cu m e n to  como se  f ô s s e  - 
v e r í d i c o .  A q u a e s t ã o  c e n t r a l  se  p re n d e  ao  c a r á t e r  da  r e 
v o lu ç ã o  e ,  f r u t o  d i s s o ,  d a s  f o r ç a s  r e v o l u c i o n á r i a s .  Ou 
t r a  q u e s t ã o  t r a t a d a  é s ô b r e  o c a r á t e r  do  n a r t i d o .

0 c a r á t e r  s o c i a l i s t a  d a  Re
v o lu ç ã o

S e jam o s  bem p r e c is o s :  o c a  
r á t e r  d a  r e v o lu ç ã o  é  d a d o  - 
p e la s  t r a n s fo r m a ç õ e s  f u n d a 
m e n ta is  que  t e r a  de  f a z e r .  
No B r a s i l  o _ p o d e r  r e v o lu c io  
n ã r i o  q ue  n ao  s o c i a l i z a r  as  

g r a n d e s  em p re sas  m o n o p o lís -  
t i c a s  (que  j á  s ão  a b a s e da 

e con om ia ) e c o l e t i v i z a r  as  
g r a n d e s  p r o p r ie d a d e s  a g rã r i^  
as  (que  também  s ã o  a b a s e  - 
da  e x p lo r a ç ã o  r u r a l )  s õ  po 

d e r ã  t r a i r  e a b o r t a r  a re v o  
lu ç ã o .  P a r a  f a z e r  e s s a s  
t r a n s fo r m a ç õ e s  o p o d e r  re v o  
l u c i o n á r i o  t e r á  que  s e r  e n 
c a b e ç a d o  p e la  c l a s s e  o p e r á 
r i a ,  que  l i b e r t a r á  as  am

p la s  m assas  de t r a b a lh a d o 
re s  d a  c id a d e  e ao  cam po . 6 
p o r  i s s o  - p o r  s u a s  f o r ç a s  

m o t r iz e s  fu n d a m e n ta is  e p o r  
s u a s  t a r e f a s  f u n d a m e n ta is  - 
que  a r e v o lu ç ã o  no  B r a s i l  - 

s e r á  p r o l e t á r i a  e s o c i a l i s 
t a  o u _ s e r á  c a r i c a t u r a  de  re  
v o lu ç ã o .  O que  d iz e m  os nos  
so s  c r í t i c o s ?  " A d e te r m in a  
ç ã o ^ d a  a t u a l  e t a p a  d a  r e v o 
lu ç ã o  como s o c i a l i s t a  d e 
m o n s tr a  o s u b je t i v i s m o  p o r  
p a r t e  dos q .uad ros  do  PO C ,ou  
s e j a ,  a t r o c a  d a  r e a l i d a d e  
p e lo  d e s e jo ,  p e la  v o n t a d e .  

O b v ia m e n te  d e s e ja m o s  o soci^ 
a l is m o  e a  c o n s t r u ç ã o  do  co 
m un ism o , m as , p a r a  a t i n g i r  
t a i s  o b j e t i v o s  e s t r a t ê r g i-  
c o s , h á  n e c e s s id a d e  de me
d i a ç õ e s ,  h á  n e c e s s id a d e  de 
uma t á t i c a " .  A g o ra  p e r g u n t a  
mos o que  é s u b je t i v i s m o :  - 
d e t e r m in a r  o c a r á t e r  d a  r e 

v o lu ç ã o  p e la s  s u a s  t a r e f a s  
°  f o r ç a s  o b j e t i v a s  ou p e l a ” 

n e c e s s id a d e  de uma t á t i c a " ?  

C e r ta m e n te  é  p r e c i s o  una  t á  
t i c a  mas sem d e t e r m in a r  con  
r i g o r  o c a r á t e r  d a  r e v o lu 
ç ã o  e a  e s t r a t õ r q i a  a t á t i 
c a  s õ  p o d e r á  s o r  a d<> z h :  - 

zag  e do  o p o r t u n is m o .

As v a c i l a ç õ e s  do  c o n t r is m o

J á  d is s e m o s  e i n s i s t im o s  vá  
r i a s  v ê z e s  q ue  a  e s q u e rd a  - 
tem  d u a s  a l t e r n a t i v a s  b á s i 

c a s :  a  d a  t e s e  d a  r e v o lu ç ã o  
d e m o c r a t ic o - b u r g u e s a  e a da  
r e v o lu ç ã o  s o c i a l i s t a .  Jin 

q u a n to  a p r im e i r a  p õ e ,  de 
uma fo rm a  ou  de o u t r a , o  n ro  
l e t a r i a d o  a re b o q u e  d a  b u r  
g u e s i a ,  a s e g u n d a  fu n d am e n 
t a - s e  nos  o b j e t i v o s  e m é to 
dos  de a ç ã o  que  g a r a n te m  a 
h e g e m o n ia  do p r o l e t a r i a d o .  
T õdas  as  o u t r a s  L e s e s , i n 
t e r m e d iá r i a s  e n t r e a  r e v o lu  
ç ã o  p r o l e t á r i a  e a r e v o lu 
ç ã o  b u r g u e s a ,  as  te s e s  d a  
" r e v o lu ç ã o  p o p u l a r " ,  da  " r e  
v o lu ç ã o  de l i b e r t a ç ã o  n a c io  
n a l " , e t c .  r e p r e s e n ta m  n as  
c o n d iç õ e s  a t u a i s  do  B r a s i l ,  
um ê r r o  t e ó r i c o ,  e uma posi^ 
ç ã o  p o l í t i c a  d ú b i a .  A v a c i 
l a ç ã o  de to d o s  ê s s e s  g ru p o s  
q u e  v ã o  do  fo q u is m o  ao  s i n 
d i c a l i s m o ,  que  nam oram  com 
t ô d a s  as  c l a s s e s  e c a m a d as , 

com t ô d a s  as  fo rm as  do l u t a  
sem d e t e r m in a r  a fu nd am en 
t a l ,  é  f r u t o  de  s u a  oo s  i cvio 
c e n t r i s t a  na c a r a c t e r i z a ç á n  

do  n r o c e s s o  r e v o l u c i o n á r i o .  
N ossos  c r í t i c o s  nos acusam

do  " s u b e s t im a ç ã o  do  cam pesi. 
n a t o / ,  v i s ã o  in s u r r e c io n a -  

l i s t a " ,  " c r í t i c a  ao s  c h a 
v õe s  do n a c io n a l i s m o  e da 
d e m o c r a c i a " , e " o b r e i r i s m a " . 
T ôdas  as  c r í t i c a s  e x is te m  - 
p e lo  f a t o  de n ó s  te rm o s  e s r  
c o l h id o  c la r a m e n te  o q ue  é 
fu n d a m e n ta l  e o q ue  é a u x i 
l i a r .  P a r a  n ó s  as  c l a s s e *  o 

o e r á r i a  ê  a v a n g u a r d a  d a  re  
v o lu ç ã o  e os  cam poneses  e - 
t r a b a la h d o r e s  do  campo s ã o  
s e u s  g r a n d e s  a l i a d o s .  P a r a  

n ós  a l u t a  dos  t r a b a lh a d o 

re s  c o n t r a  a e x p lo r a ç ã o  c a 
p i t a l i s t a  ê a q u e la  q ue  r e 
f l e t e  h o je  a c o n t r a d i ç ã o  - 
f u n d a m e n ta l  e a l u t a  p e lo  - 
n a c io n a l i s m o  e p e la  dem ocra  

c i a  é a p e n a s  uma m a n i f e s t a 
ç ã o  d a s  r e i v i n d i c a ç õ e s  d a  - 

p e q u e n a  b u r g u e s ia  . P a r a n õ s  
a l u t a  a rm ada  d e s e n v o lv id a  
i n i c i a lm e n t e  n o  campo t e r á  

q ue  c u lm in a r  com um a i n s u r  
r e i ç ã o  o p e r á r i a  e c r i t i c a m o s  

t ô d a s  as  e s t r a t é g i a s  que  
n ão  d e ix a m  c l a r o  a l i g a ç ã o  
d e s s a s  d u a s  fo rm a s  de l u t a .

/_ c o n s t r n c ã o  de um p a r t i d o  

p r o l e t á r i o _______________

fi a p a r e n te m e n te  m a is  d i f í c i l  

quem n ão  se  d e f in e  c la r a m e n 
te  p o r  um c a m in h o . Mas na  
p r á t i c a  da  l u t a  de  c la s s e s  a 
i n d e n i n i ç ã o  sucum be in a p e l ã -  

v e lm e n te .  P o r  o u t r o  la d o  a - 
d e c is ã o  f i r m e  s u s t e n t a d a  n u 
ma a n á l i s e  m a r x is t a  t r a n s f o r  
ma e s s a s  m in o r ia s  d e c id id a s  
em v a n g u a r d a s  d a  r e v o lu ç ã o .  
A q u i tam bém  os  c o m p a n h e iro s  
r e c é m - s a íd o s  da  AP nos  c r i t i ^  

cam p o rq u e  h á  c e r c a  de m e io  
ano  p ro p únh am os  a r e u n iã o  de 
g r u n o s  m i n o r i t á r i o s  d a  l u t a  
i n t e r n a  que  se i d e n t i f i c a v a m  

p o r  s u a s  com cepções  p ro g ra m a  
t i c a s .  J u lg a m  que  "a lg u m a s  
c e n te m a s  de q u e a d r o s "  n ã o  po 
d e r ia m  s e r  um n ú c le o  de um 
n a r t i d o  o p e r á r i o .  E a p roprjL  
a n r ã t i c a  e s t á  m o s tr a n d o  bem 
ce do  quem t i n h a  r a z ã o .  Em- 
q u a n to  as  g r a n d e s  a g l u t i n a T 
ç õ e s  em t o r n o  de c o n c h a v o s  - 

v ão  se  d e s f a z e n d o ,  a q u e la s  - 
m in o r ia s  c re s ce m  a c e le r a d a 
m en te  com o p r ó p r i o  c r e s c i  - 
m en to  do  m o v im e n to  o p e r - a r io  
f: q ue  n ós  tem os a lg o  a d i z e r  
ã c l a s s e  t ô d a ,  tem os um cam i 
nho  d e f i n i d o  a a p r e s e n t a r .  2  
em t o r n o  d ê l e ,  n a  p r á t i c a  da  

l u t a  o p e r á r i a ,  que  e s ta m o s  - 

c o n s t r u in d o  n o s s o  p a r t i c o .
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B U R G U E S I A
V A C I L A

A S  T A R E F A
D E  N O S S O

A R T I D O

Am eaças de n ovos  g o lp e s ,  n o t í c i a s  de c o n s p i 
r a ç õ e s ,  e n d u r e c im e n to  do  g o v e rn o : p o r  t r á s  - 
d i s s o  tu d o  e s t á  a in c a p a c id a d e  de d i t a d u r a  - 
de c o n te r  uma o n d a  que  v a i  se  fo rm an do  e que  
am eaça su a  p r ó p r i a  e x i s t ê n c i a .  P a ra  e n te n d e r  
as  m anob ras  do s  m i l i t a r e s ,  os  a to s  de Gama e 
S i l v a  e o a t r e v im e n to  de J â n i o ,  a  h e s i t a ç ã o  
de C o s ta  e S i l v a  e os n ov o s  esquem as de L a 
c e r d a ,  é  p r e c is o  p e rc e b e r  o s e n t id o  do m o v i
m en to  de m assa  d o  p a i s .  Em j a n e i r o  o g o v e r 
no  p ôs  as  t r o p a s  de p r o n t id ã o  p a r a  am eaça r a 
F r e n te  A m p la . Em m arço  o g o v e rn o  se mexeu pa 
r a  f e c h a r  o M IA . Em a b r i l  a a r r e m e t id a  m i l i 
t a r  se f a z  c o n t r a  o m ov im en to  e s t u d a n t i l  e - 
p ro v o c a  as  g ra n d e s  m a n if e s t a ç õ e s  de r u a  c o n 
t r a  o g o v e rn o . J á  em f i n s  de a b r i l  o p e r ig o  
vem da  g re v e  o p e r á r ia  em M inas  que  m o b i l i z a ,  
a r e p r e s s ã o  p o l i c i a l  e a  f ú r i a  do m in i s t r o  - 
do T r a b a lh a o .  0 19 de M a io  em S ão  P a u lo  re v e  
l a  m a is  uma v e z » a  p r e s e n ç a  duma nova  v a n g u a r  
da  o p e r á r ia  em fo rm a ç ã o . Em ju n h o  e j u l h o  é 
n ovam en te  o m ov im e n to  e s t u d a n t i l  q ue  t r a n s 
b o r d a  d a s  f a c u ld a d e s  e re c e b e  n as  r u a s  a  ade 
s ão  de la r g o s  s e to r e s  d a  p o p u la ç ã o .  Em j u l h o  
a in d a  a  p o l i c i a  se  m o b i l i z a  m a is  vima v e z  - 
c o n t r a  a g re v e  o p e r á r i a  de O a a sco . F ic a  p a 
t e n t e  ã  p r im e i r a  v i s t a  em q u e  s e n t id o  se  a- 
p ro fu n d a m  as l u t a s .  P r im e ir a m e n te  as  p r e o c u 
p a ç õ e s  da  d i t a d u t r a  eram  com uma o p o s iç ã o  -< 
b u rg u e s a  (a  F r e n te  A m pla) e com a c ú p u la  s in  
d i c a l  ( o  M IA ) . A s e g u i r  j á  f o i  com o m o v i
m en to  e s t u d a n t i l  e com o que  ê l e  r e p r e s e n to u .  
J u s ta m e n te  p o r  t e r  d e fe n d id o  desde  64 uma po 

s i ç ã o  c la r a m e n te  o p o s ta  ao  r e g im e , o m ovimen 
t o  e s t u d a n t i l  a c a b o u  s e r v in d o  como um c e n t r o  
p a r a  uma o p o s iç ã o  r e v o lu c i o n á r i a .  A pequena  
b u r g u e s ia  u r b a n a ,  o s  t r a b a la h d o r e s  em g e r a l  
e a  c la s s e  o p e r á r ia  a p r o v e it a r a m  os e s tu d a n 
t e s  p a r a  m a n if e s t a r - s e  e a c e le r a r  su a  o r ç a n i  
z a ç ã o .  Os f r a c a s s o s  dos  g o v ê rn o  em c o n te r  o 
m ov im en to  e s t u d a n t i l  e a o u s a d ia  d e s te  n ão

so e x p lic a m  sõm cn te  p e lo  seu  am ad u re c im e n to  
e p e la  in c a p a c id a d e  de C o s ta  e S i l v a  e seus 
a ju d a n t e s ;  e x p l ic a - s e  fu n d a m e n ta lm e n te  p e lo  
f a t o  de que  a t r á s  da o u s a d ia  e s t u d a n t i l  e s t á  
s( p r e s e n ç a  d a s  m assas  t r a b a lh a d o r a s  que  o go 
v e r n ó  êatoe- d e s c o n te n te s  e teme p r o v o c á - la s .  
Mas j á  de p o is a d a s  m a n if e s t a ç õ e s  e s t u d a n t i s  
v ie ra m  a s  o p e r á r ia s .  E n a t u r a lm e n te  a c la s s e  
o p e r á r ia  e n t r a  em cena  com seus  p r ó p r io s  mé
to d o s  de l u t a .  Ê a t r a v é s  das g re v e s  que  se - 
m a n ife s ta m , se o rg a n iz a m  e se  f o r t a l e c e  os o 
p e r ã r i ò s .  J á  a g o ra  o in q u ie t a n t e  p a r a  a b u r 
g u e s ia  em seu  c o n ju n t o  ê que e l a  n ão  e n q u a d ra  
o m ov im en to  de m assa que  v a i  se fo rm an d o .

N is s o  n ão  te v e  s u c e s s o  C o s ta  e S i l v a  que só  
pode u s a r  a f a la  da r e p r e s s ã o .  Mas nem t i v e 
ram s u ce s so  as o p o s iç o e s  b u r g u e s a s ,  que s e r i  
an a l t e r n a t i v a s  r a z o a v e is  p a r a  a c la s s e :  õ  
MPB n u nca  c o n s e g u iu  um po uco  m a is  ju s ta m e n te  
nor se c o lo c a r  ã margem da l e g a l id a d e  do re  
g im e . Mas e l a  v iv e u  e n q u a n to  n ão  houve  l u t a  
de m assa . As l u t a s  de e s t u d a n t e s ,  pequena  - 
b u r g u e s ia  u r b a n a ,  o p e r á r io s  se  f iz e r a m  sob o 
s i l ê n c i o  de L a c e rd a  e J u c e l i n o  e nem a m assa 
q u e r ia  o u v i- lo s .  C o s ta  e S i l v a  h e s i t a  e n t r e  
as co nce çoe s  p a r a  t e n t a r  m ode ra r a m assa e a 
r e n re s s a o  p a r a  b a r r a r  de vez o p ro c e s s o  a c e 
le r a d o  de r a d i c a l i z a ç ã o .  Mas a t é  a q u i cada  - 
vez que o g o v ê rn o  a b ra n d o u  e s tu d a n te s  e ope 
r á r i o s  so to rn a ra m  m a is  e x ig e n te s  (n ão  é com 
n a is  v o rb a s  s im p le sm e n te  que  T arso  a c a l r a  ns 
u n i v e r s i t á r i o s  e n ão  é também com 10% de abo 

no  que  os o p e r á r io s  p a r a l i z a m  su a  l u t a ) : ê l e s  
sen tem  que  o g o v ê rn o  cede  e n q u a n to  ê le s  l u 
tam  e i s s o  an im a- o s  a in d a .  E c a d a  vez  que  o 
g o v e rn o  i n t e r v e i o  com a  v i o l ê n c i a  uma tem pes 
t a d e  de m a n if e s t a ç õ e s  de r e p ú d io .  Os g o lp e s  
que  e s t ã o  no a r  s ao  a l t e r n a t i v a s  p o s s ív e is  - 
de  que  a b u r g u e s ia  pode  l a n ç a r  mão a n te  o - 
f r a c a s s o  de C o s ta  e S i l v a .  E la  p r e c is a  e s t a 
b i l i d a d e  e p o r is s o  p r e f e r e  m a n te r  o g o v e rn an  
t e .  Mas p r e c is a  de  um g o v e rn o  que  se  im ponha  
P o r is s o  s u a  im p re n s a  e s t á  p e d in d o  apenas  que 
s e ja  m udado o m i n i s t é r i o ,  que  o g o v e rn o  sea  
m a is " s e n s ív e l  à s  r e i v in d ic a ç õ e s  do  p ovo " e 
que  e x t in g a  de v e z  os  fo c o s  de a g i t a ç ã o .  Na 
m e d id a  em que  C o s ta  e S i l v a  se  m o s tr a r  d e f i 

n i t iv a m e n t e  in c a p a z  p a r c e la s  m a io re s  das  cias 
ses  d o m in a n te s  s e r ã o  g a n h a s  p a r a  um ou o u t r o  
dos  esquem as g o ih D is ta s . A lg u n s  esquem as p e 
dem o e n d u re c im e n to  e o u t r o s  a l i b e r a l i z a ç ã o .

Mas u m a _ c o is a  é c e r t a :  e n q u a n to  a b u r g u e s ia  
se  m antêm _no p o d e r  e l a  t e r á  que  a p e la r  p a r a  
a r e p r e s s ã o  já _ q u e  seus  in t e r ê s s e s  s ão  f r o n -  
t a lm e n t e _ c o n t r á r i o s  aos  das  m assas t r a b a lh a 
d o r a s .  V ê-se p o r  tu d o  i s s o  como as c o n d iç õ e s  
e s t a o  p r o o í c i a s  p a r a  o m ov im en tos  o p e r á r io :  
e n q u a n to  b u r g u e s ia  a in d a  n ão  f o r j o u  uma 1JL 
d e r a n ç a  e l e t i v a ,  p a r c e la s  c a d a  v e z  m a io re s  ~ 
do p r o l e t a r i a d o  se jogam  ã  l u t a  e o m ovimen
t o  e s t u d a n t i l  se  a v o lu m a  e se  r a d i c a l i z a  n a  
p e r s p e c t iv a  do p r o l e t a r i a d o .  C e r ta m e n te  o - 
tem po c o n t a .  Cabe ã  v a n g u a rd a  p r o l e t á r i a  mo 
b i l i z a r  t ô d a s  as  f o r ç a s  d a  c la s s e ,  l e v a n t a r  
s u a  p la t a f o r m a  e a s s u m ir  a l i d e r a n ç a  de t ô 
d as  m assas e x p lo r a d a s  e n q u a n to  as c la s s e s  do 
m in a n te s  v a c i la m  e p ro cu ram  a in d a  su as  s o lu 
ç õ e s .  S e t iv e rm o s  a g o ra  l ú c i d a  p o l í t i c a  e a r 
r o j o  r e v o lu c io n á r io  poderem os e n f r e n t a r  a p r ó  
x im a  i n v e s t i d a  da r e a ç ã o  fa z e n d o  a v a n ç a r  as 
f o r ç a s  r e v o lu c io n á r i a s .
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A burguesia aprendeu a lição 
de Minas; é preciso que cs o 
perãrios aprendam a liçào de 
Osasco. Quando estourara» na 
cidade Industrial de Belo Ho 
rtsor.te as grandes greves or 
gaitfjfcadas pela base, a bur-~ 
guesia não soube reagir de 

oo sua Policia e 
cob ser. Ministério do Traba
lho; burguesia e sua dita- 
dura nao sabiam lidar copt os 
Corai tês de "Emprêsa. Sô ccnhe 
ciam sindicatos e pelegos. Em 
Osasco, em São Paulo, a bur- 
_guesia usou rapidamente os 
I ■•todos que demorou para u- 
isar «• Minas. Além dã presen 

- WLJ»PiçA_da_FÔrça Publica."

além da prisãc dos lideres, 
além da tradicional traição, 
doa pelegoe, a burguoçia seu 
be também -impedir as reuni-- 
ões dos lideres de base, "dòs 
quadros médios, ao ocupar r>5. 
litarmente o Sindicaco’e a i 
greja onde Os representantes 
dosComitês de Greve de cada 
seção e de cada empresa se - 
reuniam numa Coordenação qe- 
ral. Agora e necessário que 
Os operários saibam combater 
á nova tática da burguesia.
A simples organização de Co
mités de Seção e de empresa 
que deve proseguir a todo o 
vapor; a simples coordena
ção dos Comitês r.um cornando

único já não basta. S n&.-es- 
sário preparar uni aparelho - 
clandestino para os Comités,, 
e para sua coordenação. Apa
relho clandectino quer dizer 
"casas, lugares em que cs co
mitês se possam reunir sem - 
que a policia saiba. Tudo is 
so tem que estar pronto num” 
determinado iugar durante um 
período que torne possível a 
adessão de mais fábricas ao 
movimento. As palavras-de-or 
dem são: Greve geral contra 
o arrocho. Abaixo a Ditadura 
dos patrões. Organizemos Co
mitês de Empresa, Preparemos 
a luta clandestina. Esta é a 
lição de Osasco.

1 A greve começou na Cobras 
ma (2000 operários) e na 
forjaria da Braseixos(800 
trabalhadores), que é li
gada a Cobrasma. Ãs 8h 30 
da manhã de treça-feira,
16 de julho, os operários 
pararaln a produção, desar 
maram e prenderam os vigi 
a s , fecharam e barricaram 
os p o rtõ e s , acupartdo a fã 
brica e prendendo em seu 
interior os diretores. Em 
seguida, ãs llh 10, para
ram a metalúrgica Barreto 
Keller (100) operários) e 
a fábrica de fósforos Gra 
nâda (300 trabalhadores). 
Essas duas empresas são - 
vizinhas, têm refeitório 
comum e há ligações entre 
os acionistas. As.llhoras 
os operários se dirigem - 
ao refeitório comum. Quan 
do trodos já estavam almo
çando , um grupo organizou 
rá p id o  comício, em que se 
contou que a Cobrasma já 
havia parado e se convo-

cou o pessoal para entar 
im ediatam ente em greve e 
s a ir  em passeata até o - 
S in d ic a to  dos Metalúrgi
cos, a 2,5 quilômetros da
l i ,  A propostafoi aprova 
da por aclamação e o pes
soal foi em passeata até 
o Sindicato, lã se insta
lando em Assembléia perma 
nente. A última fábrica a 
parar na têrça-feira foi 
a Lonaflex (300 operários) 
que entrou em greve ãs 15 
horas 30, meia hora antes 
da mudança de turma. A e- 
xemplo da Cobrasma, os o- 
pferãrios da Lonaflex ocu 
param a fábrica, prenden
do alguns diretores. Na 
quarta-feira, dia 17, en
traram  em greve a BrownBo 
veri (2000 operários)e as 
outras seções da Brasei
xos (900). Em algumas ou- 
_tras fábricas, como a Man 
sul, cheqou a haver para- 
lização espontânea do tra 
balho durante metade de - 
um dia. Na Charleroi, na 
quarta-feira de manhã,sem 
nenhuma liderança nem or
ganização prévia, houve - 
um começo de piquete na - 
porta, tendo depois os o- 
perários recuado e entra- 
_do. Essas fábricas são vi

zinhas da Lona e da Brown 
(Preparo)
tia Cobrasma, na Lonaflex 
e na Barreto-Keller havia 
comitês de greve funcio
nando já há algum tempo, 
mobilizando o pessoal. A 
Cobrasma é a fábrica de - 
maior tradição de luta de 
Osasco e lã é que se  for
mou o primeiro comitê de 
emprêsa importante da re
gião. Foi a Cobrasma o co 
ração da greve, a fábrica 
que  acendeu o estopim. Pe 
l a  sua importância econô
m ic a ,  pela sua fama de lu 
ta, situada bem no centro 
da cidade de Osasco, a no 
tícia de sua paralisação 
ajudou a vencer o receio 
de operários de outras fã 
b r i c a s ,  de menos tradição 
de luta, como a Granada e 
a Brown. Na Barreto-Keller 
o grande preparo da greve 
f o i  uma rápida greve rea
l i z a d a  um mês a n t e s ,  em -

ju n ho , por aumento de s a 
l á r i o .  Com essa greve, os 
o p e r á r io s  h a v ia m  conquis
tado um aumento de 25% e 
escala móvel de salários, 
com aumento de três em - 
três meses. A curta greve 
de ju nho foi a escola em 
que se formou o comitê de 
greve da Barreto-Keller.
E a vitória rápida e sur
preendente que os traba
lhadores tinham alcançado 
nessa greve anterior lhes 
havia dado um conhecimen
to de suas próprias for
ças. Por isso o pessoal - 
da Barreto-Keller estava 
disposto não só a parar - 
sua própria fábrica como 
inclusive ajudar a parar 
a Granada, também, se fôs 
se preciso. Na Lonaflex 
havia desde o ano passado 
discussão organizada dos 
trabalhadores dentro da - 
gábrica. Há poucos meses 
os operários tinham força 
do o patrão a reconhecer 
ura Comitê de Emprêsa.Êsse 
Comitê vem tendo existên
cia precária, sofrendo as 
salto dos  patrões que ten 
tavam apelegar os repre
sentantes eleitos ou en
tão subordiná-los a fun- 
.cionãrios patronais. Du

rante a greve os operári
os se lembraram disso e - 
prenderam, junto com os - 
diretores, a assistente - 
social da fábrica, que a 
tuou como porta-voz e al-‘ 
caguete dos patrões, fa
zendo pressões sôbre o Co 
mitê.
(A organização)
Tôda a organização da gre 
ve de Osasco foi baseada 
nos comitês dã Cobrasma, 
da Lonaflex e da Barreto- 
Keller, articulados por - 
uma Coordenação Geral,for 
mada ã margem do Sindica
to dos Metalúrgicos, mas 
usando sua sede. Em Osas
co os operários tiveram - 
clareza bastante para mon 
tar uma estrutura de luta 
externa ao Sindicato. Em 
tôdas as outras fábricas 
a organização era bem mais 
fraca. Na Braseixos havia 
um começo de organização 
de Comitê. Lá foi muito 
im p o r ta n te  a proximidade 
comaa Cobrasma (a forja
ria da Braseixos tem pas 
sagem interna e refeito-- 
rio em comum com a Cobras
ma) . A Brown-Boveri é 
umafábrica quase sem tra 
dição de luta recente. La 
a organizajão se limitou 
a realizaçao de três as
sembléias sucessivas ãs - 
vésperas da greve (a pri
meira assembléia com lo o 
perários, a segunda com - 
30, a terceira com 80 e - 
em seguida a greve, tudo 
isso em quatro dias segui 
dos). A greve na Brown es 
torou na quarta-feira, dia 
17, quando a Cobrasma* já 
tinha sido ocupada mili- tarmente pela Força Públi 
ca . De manhã cedo na Bro 
wn, os perãrios pararam a 
produção e saíram em pas
seata até o Sindicato. Lã 
os patrões, assim que sou 
beram que os operários ha 
viam parado, fecharam a - 
fábrica. Na Granada, os o 
perários tinham sido bas
tante influenciados pela 
greve anterior da Barreto 
Keller, com a qual é liga 
da, como vimos. Logo após 
a greve de junho da Barre 
to, houve rumores de gre
ve na Granada, logo abafa

dos pelos patrões que de
ram gratificações de 5 ou
10 cruzeiros novos para - 
os operários. No comêço - 
de julho houve porém dois 
com ícios dentro da Granada 
em que se discutiu o exem 
pio da Barreto. A covar
dia evidente do Sindicato 
dos Químicos de Osasco - 
predizpôs os operários - 
químicos da Granada a acei 
tar um eventual comando - 
de greve dos metalúrgicos 
e uma eventual liderança 
dos metalúrgicos da Barre 
to. Na semana antes da 
greve, comícios denuncia
ram as péssimas condições 
de trabalhao e o policia- 
ligmo do Sindicato dos 
Químicos, que chegou a 
reunir o pessoal da Grana 
da para tentar descobrir 
quem distribuía panfletos 
em Osasco. Logo que a Co
brasma entrou em greve,po 
rém, a Barreto e a Grana
da também pararam e seus 
op e rár io s  saíram em passe 
a ta .
(A  greve)
Na terça-feira havia as
sembléias permanentes na 
Cobrasma, na Lonanex e 
no Sindicato; ã noite a 
Força Pública ocupou as - 
fábricas e, na manhã de - 
quinta, dia 18, ocupou o 
Sindicato, o salão de uma 
igreja para onde se ti
nham dirigido os grevistas 
Sô restou, para reuniões 
uma pequena sala do Sindi 
cato dos Químicos, onde - 
estavam porém os pelegos. 
Não era possível coordenar 
os piquetes; a Polícia vi 
giava tôdas as fábricas e 
as ruas de acesso. A gre
ve não suportou a prova - 
da clandestinidade, o mo 
vimento não encontrou res 
posta em setores importan 
tes, como o ABC. Os comi
tês de greve dependiam pa 
ra seu funcionamente de - 
lugares mais ou menos pú
blicos, cc©oia sede do Sin 
dicato dosjMetalúrgicos, 
por exemplo, onde pudesse 
se retinir, comunicar suas 
diretrizes ã massa, coor
denar a greve, Quando a - 
polícia fechou os lugares 
onde a massa se reunia, a 
greve ficou num impasse.
De quinta-feira em diante 
a única forma de chegar â 
massa não organizada era 
em comícios em bairros e 
pontos de ônibus, longe - 
das f á b r ic a s , onde a vigi 
lância p o l i c ia l  i*pedia -

discussões.
(A repressão)
A repressão da burguesia 
teve duas faces: primeiro, 
ocupação policial imediar 
ta de todos os pontos de 
concentração dos greyistas 
e perseguição e prisão de 
todos os lideres. Com is
so tenta-se impedir a gre 
ve de articular-se e exer 
cer sua ação organizadora 
sôhrs a massa. Enquanto a 
classe está reunida em as; 
sembléia ela está se orga 
nizando em comitês de se
ção, de fábrica, elaboran 
do suas rievindicações.
Prr exemplo, a Granada,fã 
brica com mias de 70% de 
mulheres, sem nenhuma or
ganização, assim que pa
rou e o pessoal foi para 
o sindicato, começou a se 
estruturar, organizando - 
comitês e elaborando uma 
lista de reivindicações.
O mesmo houve em outras - 
fábricas. Por isso,para a 
repressão era fundamental 
atuar rãpidamente. Era im 
portante dificultar e —' 
impedir a ligação da coor 
denação com a massa de » ú 
grevistas. A segunda face 
da repressão da burgueàia 
foi a ação dos pelegos.
Logo apos o fechamento do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
o pelego Afonso Krauss, - 
presidnete do Sindicato r. 
dos Químicos, chamou â se 
de do Sindicato os Grevis 
tas e, principalmente, pe 
legos e mais pelegos de 
São Paulo, entre êles Fre 
derico Brandão, presiden
te do Sindicato dos Bancã 
rios. Era a pelegada repu 
diada pelos operários no 
comício de Primeiro de Ma_i 
o. A primeira ação dos pe 
legos foi convidar Gaia, 
general gorila e diretor 
da Delegacia do Trabalha 
em São Paulo, a conversar 
com êles. Gaia foi propor 
que os grevistas dialoga:; 
sem com os patrões na se- 
qunda-feira, dia 22; fez 
sua proposta na quinta.Na 
sexta, dia 19, assembléia 
de grevistas elegeu comis 
são com representantes de 
tôdas as fábricas, da qual 
um ou dois deveriam acom
panhar Krauss numa visita 
a Gaia, na Delegacia do - 
Trabalho, em São Paulo. 
Essa a representantividade 
dos pelegos. Operários - 
conscientes denunciaram o 
oportunismo dos pelegos e 
explicaram a manobra por

trás do diálogo. Denuncia 
ram também as mentiras da 
imprensa burguesa, que a- 
nunciava o fim da greve - 
já na quinta-feira, e dos 
patrões, que na Cobrasma 
ligaram algumas máquinas 
mais barulhentas e queima 
ram papel nos fornos e na 
Granada queimaram estopa, 
para que sálsse fumaça - 
da chaminés, como se as 
fábricas estivessem fun
cionando. Denúncias foram 
feitas oralmente e em pan
fletos. No domingo â noi 
te, em nova assembléia 
convocada por Krauss,para 
discutir o diálogo,um gre 
vista disse se Gaia _qui- 
sesse dialogar que fôsse 
a Osasco; e que sô quem - 
podia falar pelos grevis
tas era a coordenação dos 
comitês de greve. Krauss, 
covardemente, teve reaçao 
típica de pelego, apagou 
a luz, encarregando a as
sembléia. Houve comício - 
na rua contra os pelegos, 
e a favor da continuação 
da greve; os pelegos de - 
São Paulo sumiram, Krauss
ficou sozinho. Nas assem
bléias seguintes concoca- 
das por Krauss, de segun
da-feira em diante, o nú
mero de grevistas presenr 
tes foi diminuindo: pri
meiro 100, de pois 50 e 
depois menos. Tôda noite 
Afonso Krauss dizia:"Ê - 
pessoal, o general Gaia, 
parecia tao compreensivo, 
hoje resolveu não dar - 
maisnada, nem aumento,mas 
ananhã nos vamos voltar - 
para falar com êle, quem 
sabe?" Assim o pelego se 
esvaziou junto com o diá
logo, degois de cumprir - 
sua missão de repressão. 
Na terça-feira, dia 23, - 
uma semana depois do come 
ço da greve, o pessoal 
que ainda estava para do 
resolveu voltar ao traba
lho. Contan-se nos dedo» 
os operários que continua 
ram fora das fábricas de£ 
de então. A pelegada_nãò 
consiguiu subir no bôjo - 
da greve, mas consiguiu a 
judar a burguesia a esva
ziar o movimento. A coor
denação geral, embora a - 
simples menção do seu no
me tivesse pôsto a correr 
a pelegada, não conseguiu 
retomar o fio dosaconte- 
cimento. Agreve não aca
bou ele se diluiu, se des 
fêz.
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A M E A Ç A  SOCIALISMO

No conflito entre a lide
rança checa e o PCUS é dji 
fícil ver quem tem razão. 
Para o Pravda, jornal ofi 
ciai do Partido Comunista 
da União Soviética, a Che 
coslováquia está voltando 
ao capitalismo. Para o go 
verno checo é preciso u- 
nir "socialismo com liber 
dade". Enquanto isso os 
jornais da imprensa bur
guesa aproveitam a crise 
para alardear boatos, pro 
curando ao lado de sua - 
classe incentivar a con - 
tra-revolução entre os 
checos. Não ê só difícil 
procurar encontrar a pos_i 
ção mais justa de um ou - 
de outro lado, porque nem 
um nem outro a tem. Não 
há dúvida que a democra
cia pregada por Dubcek e 
seus companheiros têm pou 
ca coisa a ver com a au
têntica democracia operá
ria. Democracia operária 
hão quer dizer misturar - 
um pouco de "liberdade", 
um pouco de ditadura do 
proletariado com um pouco 
de democracia parlamentar. 
Os liberais checos, repre 
sentados por Dubcek, que 
rem dissolver a represen
tação operária num aglome 
rado de organismos de tec 
nocratas e pequenos pro
prietários. Mas a democra 
cia operária só pode ser 
a própria ditadura do pro 
letariados liberdade para 
a classe operária e seus 
aliados que contribuiram 
para a edificação do so
cialismo, ditadura sôbre 
os restos da burguesia e 
a reação que se corporif^ 
ca em setores da pequena 
burguesia, do campesinato 
privilegiado e da burocra 
cia. Uma democrecia como 
"fim em si mesmo", uma de 
mocracia que não seja ins 
trumento da revolução,não 
tem o menor sentido aos - 
ouvidos de um comunista. 
Mas como surgiu essa tan 
dência liberal?
0 socialismo na Checoslo

váquia
A passagem ao socialismo- 
na Europa Oriental se deu 
em meio a muitas deforma
ções. Sua história ainda 
está para ser escrita,mos 
trando o caráter burocrá
tico dos PCs, sob lnfluên 
cia do stalinismo. A pre 
sença do Exército Verme

lho, se possibilitou a der 
rubada da burguesia em 
muitos dêsses países, não 
poderia substituir a ação 
do proletariado revolucio 
nãrio. O resultado foi um 
socialismo sem uma dinêmi 
ca própria, sem o motor - 
revolucionário que 'só po
de ser dado pela própria 
classe operária. Na Che
coslováquia, país de sõli 
das tradições democrãti- 
co-burguesas (o que ê uma 
das explicações para a 
fôrça dos "liberais"), a 
transição se deu em 19 43, 
nvj, golpe de estado spoijN 
do nas milícias operárias que tinham se fornado pa
ra combater o facismo, du 
rante a ocupação nazista, 
na Seyuda Guerra. Êsr-e fa 
to de a revolução socia - 
lista vir de fora e de a 
classe operárió, não ter - 
arrancado pela violência, 
o poder das maos da bur- 
gu-ista, marcou o sociaiis 
roo Checoc-slovaco. Não hou ve lá uma ditadura do pro 
!ecariado como a dei Revo
lução Russa, que procurou 
se impor e ronper com tô- 
da a ideologia burguês u 
Os stalinistas checos até 
ace.1 taram uma forma e coe 
xistêncla pacífica com os 
partidos políticos da bur 
guesia e da pequena-bur- 
guesia, que durante êstes 
últimos vinte anos existi, ram na Chccoeslovâquia, a 
pesar de impedidos de che 
gar ao poder. Desse modo, 
a burocracia checa teve - 
de se manter governando - 
de cima para baixo, apoi
ando-se em parte nas milí̂  
cias operárias, em parte 
no aparelho de repressão. 
O governo checo sociali
zou o.i meios de produção, 
mas sempre manteve as mas 
sãs voltadas sobretudo pa 
ra incentivos imateriais, 
isso é, recompensas econo 
micas pelo trabalho, e o - 
desenvolvimento. Como os 
stalinistas scviêticos,os 
burocratas checos não se 
preocupam em aprofundar - 
oc estímulos morais e uma 
educação socialista das - 
massas checas, como a de
senvolvida en Cuba, por e 
xomplc.
A queda de Novotny

Agora,acom a queda de No- 
votny e de seus companhe_i 
ros burocratas, causada -

em grande rarte por pro
blemas econômicos que c - 
oaís entr.cntava, as dcfor 
mações burocráticas se a- 
centuaram. 0 yrupo que - 
substituiu Kovotny, o de 
Dubcek, só é diferente do 
anterior porque c formado 
por tecnocratas e homens 
mai= jovens e porque põe

omai.s em perigo o futuro - 
do socialismo na Checoes- 
lovãquia.
Assin o grupo de Dubcek 
propõe nriis "eficácia do 
aparelho e na economia" - 
mas também admitiram o - 
restabelecimento da peque 
rui propriedade a uma "a- 
bertura" para os partidos 
dejnocrãtico-burgueses e - 
pequeno burgueses. Na ver 
dade, está acontecendo na 
Che coes1ovãqu i a uma briga 
entre duas burocracias de 
tipo diferente, uma mais 
perigosa que a cutra. O - 
fato de uma falar a*n "li
berdade socialista" é ape 
nas um episódio político 
da luta. E ninguém pode - 
.se esquecer quo o grupo - de Pnbce!-: insiste em des
mobilizar as milícias ope 
rárias checas, que são as 
únicas forças capazes de 
promover e sustentar uma’ 
verdadeira democracia socialista.

O paoel dos soviéticos
Mas o que propõe a URSS - 
como alternatica? A volta de ílovotny? Cadeia para - 
Dubcek? Os atuais líderes 
de União Soviética sc con 
seguem pensar nêsses têr- 
mos e seus argumentos são 
pouco além de tanques. Ê 
que a própria direção so
viética representa um do
mínio burocrático que fa
la em nome da classe ope
rária e que alimenta ilu
sões de classe nos parti
dos comunistas aliados e 
fala na União Soviética 
em "democracia de todo um povo".
Naturalmente é do interês 
se dc todos os revolucio
nários berrar o caminho - 
do;, revisionistas checos. 
Mas a única garantia para 
isso seria a própria in
tervenção da classe operá ria.

\
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AS LUTAS OPERARIAS 
NA BAHIA

0 ano de 1968 é de reinicio das lutas o 
perárias na Bahia. Entre as lutas tra 
vadas se destaca a que os 20.000 traba
lhadores da Petrobrás estio enfrentando 
Desde 1964 que o "regime de caserna" im 
pera na empresa. O corte nos salários 
se seguiu ao golpe. E, cada dia, retî  
ram uma conquista. Oltimamente, reti
raram o transporte grátis e tem se tor
nado comum a dispensa, sem maiores ex
plicações. Entretanto, os dois sindi
catos procuram ressuscitar os velhos 
"chavões do reformismo" (o petróleo é 
nosso, monopólio estatal, etc). Diluir

a luta contra a exploração capitalista 
(seja ela feita pelo estado burguês ou 
por um burguês qualquer) sob pretexto - 
de "não servir aos inimigos da Petro - 
brãs" é se colocar ao lado dos patrões 
contra os trabalhadores. A defesa - 
das riquezas produzidas pelos operários 
só conseguiremos com a destruição da ex 
ploração capitalista e do estado burguês 
Aos petroleiros cabe levantar o caráter 
proletário de suas lutas conduzindo-os 
contra a exploração e opressão capitalis 
ta.

PELA GREVE GERAL CONTRA O ARRÕCHO

M O  V I  M E

lltica com o desenvôlvimento 
da lutas especificas dos es
tudantes êstes passaram a o- 
cupar um lugar estratêgioo - 
no processo das lutas contra 
o regime. Todos os problemas 
práticos da integração na lu 
ta dos trabalhadores, tive
ram sua resposta na própria 
ação. 0 que cabe agora é to
mar consciência das novas 
condições e estabelecer no
vas diretrizes ã altura do 
próprio movimento.
Divergências e Prespectivas

Os populistas foram incapa
zes de acompanhar o próprio 
movimento. Incapazes de com
preender e desenvolver o con 
teúdo político das lutas rei 
vidicatõrias dos estudantes 
e incapazes de se subordinar 
politicamente aos objetivos_ 
e métodos do-proletariado. ê 
les teriam que naufragar jus 
tamente quando a luta reivin 
dicatória dos estudantes as
sume claramente seu signifi-

N T O  E S T O D A N T I

cado político (os estudantes 
passam da denúncia da Univer 
sidade burguesa para a ocupa 
ção e transformação da Uni
versidade) e quando a classe 
operária começa a aparecer - 
como a vanguarda da revolu
ção. E ê a incapacidade até 
agora de assimilar as concep 
ções proletárias que os leva 
a tática desesperada de pre
parar ̂ "outro Congresso", con 
vocar conselhos fantasmas, - 
etc. Mas também os setores - 
que querem conter os estudan 
tes estão superados pelos a- 
contecimentos. Objetivamente 
os estudantes assumiram um - 
papel político: êles estão - 
contribuindo para apressar o 
surgimento duma oposição_pro 
letária ao regime. Isso êles 
fazem quando lutam por uma - 
tranformação da Universidade 
na prespectiva do socialismo 
quando denunciam a ditadura 
na prespectiva do proletaria 
do, quando transmitem as pa
lavras da nova vanguarda ope

* ’ * (CONTINUAÇÃO 
DA PÁGINA 8)

rária, quando colaboram com 
a greve proletária. Quando - 
mais rapidamente o movimento 
estudantil se desincumbir de 
suas tarefas mais rãpidamen-* 
te êle perderá seu lugar des 
tacado. Mas para que cumpra 
seu papel é preciso que o mo 
vimento estudantil tenha por 
base suas reivindicações es 
peei ficas e por objetivo a - 
integração na revolução dos 
trabalahdores. Para isso lu tarã a esquerda revolucioná
ria no 309 Congresso, queren 
do que êle tenha maior parti 
cipação de base possível e - 
que ele se realize em condi
ções de discutir tõdas as 
concepções e deliberar majo- 
ritãrimente por uma, preser
vando-se a unidade da UNE.

PARTICIPA
DO 309

CONGRESSO DA
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M O V I  M E N T O  E S T U O A N T i  L : 
S E U  C A M I N H O  É S E G U I R  

A V A U  GU A R DA  O P E R A R U

Os universitários já estão 
em plena atividade de reali
zação do 309 Congresso dr - 
sua entidade máxima, a União 
Nacional de Estudantes, n - 
êste Congresso da UNE se dá 
nun momento de estraordinã- 
rio avanço das lutas contra 
o regime. Desde abril deste 
ano o movimento estudantil - 
vem^se fortalecendo e passan 
do ã ofensiva contra o gover 
no. E agora o ressurgimento 
das lutas operárias já pernri 
tem definir mais concretamen 
te .o papel político das lu
tas estudantis. Mas ao mesmo 
tempo a UNE passa por uma 
grande crise política. são 
várias as concepções de luta 
em choque e, o que é mais 
grave, uma facção encabeçada 
pelo próprio presidente da 
entidade - aneaça não respe_i 
tar - os encaminhamentos da
dos pela maioria e criar uma 
"segunda Une". A nosso ver a 
crise na direção da UNE é um 
reflexo do proprio avanço da 
luta e não - como pretende 
mostrar a imprensa burguesa- 
sinal de declínio, ê justa
mente o inegável fortaleci - 
mento das lutas estudantis - 
que çõe em xeque velhas con- 
cepçoes e exige que as teorî  
as que guiam a ação se po
nham em dia com as novas con 
dições. Estudar profundamen 
te estas novas condições é~ 
um dever de todo aquele que 
pretende contribuir para con 
solidar a organização de com 
bate dos estudantes universjL 
tãrios do pais.

De um Congresso a outro
A primeira questão a resporr- 
der é, naturalmente, ” quais 
eram as condições passadas"? 
Qual a característica da fôr 
ça que dominou o movimento - 
estudantil a partir de seu 
reerguimento apôs o golpe a- 
té o congresso de 67? Com is 
so entenderemos o Congresso 
de 66, o de 67 e o  atual. A- 
té 66 o movimento estudantil 
consistia de pequenas minorai 
as que contavam com a oposi
ção generalizada da pequena- 
burguesia ao regime que a de 
sencantara, para contestar a 
ditadura. Era preciso denun

ciar a ditadura. O Congresso 
de 66 foi realizado clandes- 

■ inente e, se bem que con
t a s s e  com o apoio dos seto- 
res principais do movimento 
'■•studantil, ,não pode contar 
cor a participação das bases 
O^aparato policial para impe 
dí-lo e o estardalhaço da im 
prensa, criaram um "fato por 
lítico" e isso estimulou as 
manifestações estudantis que 
explodiram em setombro. Mas 
as concepções vitoriosas nês 
se Congresso são responsáve
is também pelo rápido esvazi 
amento depois das explosões de setembro. Essas concepções 
de ligavam a idéia do MCD 
Movimento Contra a Ditadura- 
cuja característica fundamen 
tal consistiu na incapacida
de de compreender e distin
guir as lutas especificas de 
cada classe ou setor e as lu 
taspollticas gerais. Essa 
visão, que fã foi caracteri
zada como populista, procura 
apenas "conclamar o povo" a 
"lutar contra a ditadura". - 
Mas não distinquindo dentro 
do povo a particularidade de 
cada classe ou ;>>tor, pondo 
num mesmo plano oroletariado 
estudantes e o que mais se 
queira, a tal "luta contra a 
ditadura" não podia sair da 
agitação em tôrno das denún
cias pequeno burguesas do na 
cionalismo e da democracia. 
Sem compreender o papel da - 
estudante no contexto das lu 
tas de classe, sem ver o pa 
pel de uma passeata dentro - 
de uma estratégia mais ampla 
sem se preocupar com a orga
nização para dar consequên
cia aos gritos de guerra dos 
agitadores, o movimento estu 
dantil se perdeu na "agita
ção pela agitação". ^1967 
marcou o descenso nas lutas, 
e ao mesmo tempo foi um ano 
de revisão critica e assimi
lação das experiências. A es 
querda revolucionária criti
cou o MCD por dissolver tô- 
das as classes e camadas so
ciais na figura amorga do”po 
vo", por refletir a concep
ção pequeno-burguesa que não 
compreende o papel de vangu
arda do proletariado na revo 
lução. Os reformistas tradi

cionais criticaram o MCD por 
julgar que o movimento estu
dantil não deveria se ater a 
lutas políticas. O fato ê 
que o desenvolvimento das 
lutas políticas dos estudan
tes durante 67 encontrou a 
UNE despreparada e alimentou 
as comcepções que se restrin 
giam ãs lutas reivindicatõri^ 
as. Foi nessas circunstânci
as que se realizou o 299 Con 
gresso. No 299 Congresso co
meçou a critica da prática - 
anterior. Sua Carta política 
menciona os vícios do abando 
no das lutas reivindicatõri- 
as e da incompreenção do pa
pel do movimento estudantil 
nas lutas de classe. A Carta 
define a necessidade da "ida 
ãs bases" estudantis para, 
no"desenvolvimento de suas - 
lutas políticas gerais" ga
nhá-las paraa prespectiva - 
da "integração do movimento 
estudantil, como fôrça auxi
liar, na luta dos trabalhado 
res da cidade e do campo.Mas 
essa prespectiva marxista,_a 
provada no 299 Congresso,não 
orientou O' conjunto das lu
tas estudantis. Em primeiro 
lugar porque os populistas, 
que fizeram sua "autocrítica 
acataram a nova visão e con
seguiram manter-se na dire
ção, nunca assimilaram de fa 
to a Carta. E mesmo as ou
tras fôrças em sua maioria - 
cairam de fato nos mais varî  
ados desvios. Finalmente ain 
da a esquerda revolucionária 
não se sentia capaz de con
cretizar sua concepção (isto 
é, como se dá na pratica a - 
integração da luta estudantil 
na revolução dos trabalhado
res) . Em boa medida isso te 
ria que ser esclarecido pelo 
próprio ascenso do movimento 
operário. Nessa aspecto o299 
Congresso foi ainda "cupulis 
ta", isto é, a participação - 
das bases foi bem fraca ain
da. O ano de 68 já marca um 
extraordinário avanço. O agu 
çamento da crise Universitá
ria soma-se ao ressurgimento I 
da luta Operária, ao aprofun 
damento da crise política 
burguesa e a reorganização - 
da esquerda revolucionária. 
Pela combinação da crise po- 

(continua na página 7)
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OORNAL D£ COMBATE ÜA CLASSE OPERARIA

le dé-maif), ,-í- plataforma de lutp.,da classe operária
a traiçao dos pelêgos do ABC 

provas do aumento da exploração 
. v ' o significado do 12 de- maio

... as perspectivas políticas



[  '' ’ONDE ESTÁ MÁRIO ALVES ?
Mário Alves foi greao no fira do ano passado nas não está en nenhuma das muitas prisões deste regime. Isso nao e novidade. Todo nun 

do sabe que existem centenas de presos incomunicáveis, que nem as fa 
mílias dasabem onde estao ou se estão. Mas os rumores de que tambe'm 
Mário Alves tinha sido assassinado pelos Tiras aumentaram agora. 
Pessoas^que estiveram presas afirmam q.ue viram seu corpo sair de uma 
áas seções de tortura e que dificilmente poderia estar vivo. Depois 
ningue'm mais entre os presos teve notícia dele. Muito provavelmente 
Mário Alves c outro combatente sacrificado nas salas de tortura da 
ditadura militar.

Enquanto isso os cardeais dao mostra de seu "piedoso espírito 
cristão" indignando-se contra a campanha que se faz no exterior a fa 
vor dos nossos presos políticos. Vicente Scherer, Agnelo Rossi e 
cia. querem mostrar que • a igreja está do lado do regime, a despeito 
de que muitos padres- tenham se passado para o lado dos explorados e 
tenham pago caro por isso. A igreja entra tambem agora na campanha 
"cívica" da ditadura, afirmando no exterior que as torturas são.uma 
!invençgo. Enquanto isso nossos companheiros continuanmmorrendo dessa 
iinvenção.

Pagarao por isso! Nao esqueceremos nenhum do3 nossos companhei- 
;ros. Tambem-nao esqueceremos nenhum dos nossos inimigos. Nao perdem
i por esperar1._____________________________________ _______________________

*  *

AS DENÚNCIAS CONTRA O 0RASH
Nossos generais e'ministros estão cheios de brios pelo Brasil. 

Seu ardor nacionalista está indignado por causa de umg, campanha feita 
nos. Estados Unidos e na Europa contra o bom nome do país.

Qual e' a açao contra o Brasil que desperta o nacionalismo da 
grande imprensa, dos ministros e militares? Será a expoliação feita 
pelos grandes trustes que levam para fora os lucros aqui acumulados? 
Nao. Jornais e ministros estão indignados contraias denúncias de tor
turas e massacres, feitas no exterior, que estao ocorrendo aqui. Os 
próprios senadores americanos - receosos da repercussão da barbarida
de da ditadura militar brasileira - já solicitaram o corte da ajuda 
ao país. No exterior as notícias sôbjpe as torturas, prisões arbitrá
rias, assassinatos oficiais desmentem os floreados discursos do govêr 
no e a propaganda espalhada por toda a parte. _______________________
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Chega mai*-s um 1^ de maio. Mais -uma’vez os pelêgos estão falando 
em nome dos trabalhadores, mentindo e elogiando o governo, falando a 
linguagem que òs patries :go3tam, a linguagem dos capachos,. Os minis
tros e generais/sc'dizem muito generosos porque soltam,um novo salá- 
rio mínimo que já deveria^ ter saído bem anteé.e bcm.maiòr e fazçm be
los discúrsos s.ôbre a "revolução" dos capitalistas.

A REALIDADE E OUTRA • ' ' —
Mas êss-e palavrório todo não muda a dura' realidade,- 0 que os op_e 

rárias têm a falar no seú^dia é muito diferente daquilo que os pele- 
gos -'estão falando, 'íTós ■ não temos palavras açucaradas para os nossos 
exploradores..^ Nós não comemõs nos banquetes dos inimigos'da nossa 
classe. Nós não vamos fazer' nenhum pedido respeitoso’a'quem vive do 
roubo:do.nosso trabalho. . ' *A nossa palavra, é a denúncia contrà êste regime.de miséria e d;e
terror. : . - - ". V'r"' .•A propaganda nos rádios, jornais, televisão nã'o ' nos enganam. ,

Nos bairros operários todos os dias milhares de famílias passam 
fome por falta de emprego. Enquanto isso/ milhares de empregados-são 
obrigados a fazer horas extra até se esgotar para ter um salário que 
dê para pagar o aluguel e comprar a comida,- Nas delegacias e prisões nêste momento onde^existem milhares de 
pre-sos políticos, centenas de companheiros estão sendo • torturados. 
Nas-’fábricas, còmo; em toda ;a parte, milhares de pessoas estão sendo 
perseguidas ou presas por defender's.eus direitos.

A NOSSA PALAVRA -JS GUERRA-' : .. ;
- - AA nossa palavra á de denúncia contra os responsáveis por este es 

tado de coisas: os capitalistas exploradores daqui é do estrangeiro, 
que' se enriquecem cada vez mais chupando o sangue dos trabalhadores, 
os generais e seus capangas qué garantem a exploração pela violência 
e vivem dela-, os-políticos, o.s pelêgos e todos os' capachos-que querem 
subir enganando os^trabalhadores -e lambendo as botas dos generais e 
dos patrões. N<5s não vamos pedir'nada a eles. Os nossOs direitos nós 
vamos-arrancar'na luta, assim como os operários do : sóculo passado ar
rancaram na luta a jo.rnada de Q lipras de trabalho.

Paro consegui1 nos-sos direitos precisamos der muita união e soli - 
dariedâde. Mas não com os exploradores. Aqueles que querem subir pi
sando em cima dos seus'^companheiros e" ficando bohzinhos com os pa
trões e o governo, estão traindo a classe'. Sao. Os pelêgos e puxa-sa-



1 C O S «  _ _ _  ̂ t ✓Tos nao somos solida.rios com os exploradores, nos somos soliua— 
rios com os nossos companheiros, que trabalham e sofrem como nc5s, :To_s 
so ódio e nosso desprezo são para os parasitas que vivem nos palace
tes e nunca pegaram no trabalho enquanto os filhos dos trabalha.dores 
ainda morrem de diarréia e desidratação, comem carne urna vez por sema 
na e entram na escola, quando têm sorte. ITosso ódio e nosso^ desprezo 
vão contra os cínicos exploradores quo dizem que "a economia vai bem1? 
quando milhares de famílias camponesas agora precisam invadir as ci
dades procurando um prato de comida.A solidariedade tem que ser para os nossos companheiros, os tra
balhadores que sustentam com seu trabalho êste país e essa cambada de^ 
patrões, políticos, militares, policiais e pelêgos. Entre nos d^vc 
reinar a solidariedade, o diálogo franco, a ajuda mútua,-a luta cole
tiva., Unidos seremos a maioria do pa.ís e poderemos aca.bar com o reino
cLc1 0xp 1 o n?n,ç go « ^Porisso a nossa palavra é uma declaração de guerra contra êste 
regime. Chamamos os companheiros no.s fa,bricas a se organizar e refor
çar as organizações independentes, livros dr intromissa.o dos^pa.troes 
e do goyêmo. Chamamos os companheiros nas empresas a se_reunir e jun 
tar seus esforços numa luta. coletiva, em voz de lutar isoladamente. 
Lutando desde já contra as condições miseráveis de trabalho (os bai
xos salários, a falta de segurança, dejiigiene, a insalubridade)^e 
contra a falta de liberdade (as persiguições, as prisões, a proibição 
de se organizar, a polícia nos sindicatos), estanos preparando as nos 
sas forças no^caminho da destruição final dêste regime de exploraçao 
e da construção duma outra sociedade de igualdade social e sem a ex
ploração de um homem por outro,

NOSSAS REIVIIÍDICAÇÕES
-Os pelcgos dos sindicatos estao levando ao governo suas platafor 

mas’de reivindica.ções dizendo que sa.o os "pedidos” dos tra.balha.doros. 
Mas são plataformas acertadas pròviamento comias autoridades. Os po- 
legos dizem aquilo que os seus chefes deixam eles falar-» üós nao va
mos pedir nada humildemente às autoridades. A nossa glataforma e ver
dadeiramente uma plataforma de luta, de reivindicações que nao espe
ramos receber pacificamente de nenhum gorila ou patrao.^Iremos arran
car nossas reivindicações no próprio caminho da revolução,
FIM'DO ARROCHO SALARIAL - lutamos contra a super-exploração do nosso 
trabalho atravós do arrocho salarial. Que se extinga a lei 4725 
que impede que os reajustes salariais compensem a elevaçao dos 
preços. E lutamos agora por um reajuste geral e imediato de 35% 
para enfrentar a queda geral do nível de vida dos trabalhadores.
COMBATE AO DESEMPREGO - em vez de explorar mais os operários emprega
dos e deixar milhares desempregados as emprêsas^tên gue deixar 
de impor o Fundo de Garantia: que garante aos patroés por os^ ope
rários na rua quando querem. Em vez de favorecer o- desemprego de 
ve-se garantir a estabilidade aos 5 anos de casa.



CONTRA A , fíOUBAIçHLPícA DOj IlÇpS - . ò-s 8yi descontados dos salários dos tra 
tòlííadoreá T vã3 engôrdar" pelêgos, ministros e seus cupinchas e 
yã-av §e^vijq também, -parâ os....iaterê.sse.s. de lucro da burguesia. Só 
una ' àíàima\ patcéla \é upa'da de fato par d d previdência 'social. Um 
govêrnó 'do"S pàtrÕeS tôo^pò&e' adbinlsjjrar o dinhe±i*a.dos operá
rios.

LIBERDADE DE GREVE - que a ditadura dos patrões deixe de pôr seus 
exórcitos e soldados contra os operários em greve, consü orando 
ilegal toda luta dos trabalhadores.

LIBERDADE'SINDICAL - os sindicatos atuais sao instrumento . dos patrões. , 
e- do governo ' porque. são eles que dizem como ;o sindicato' deve.' 
agir. Os tretbcilhadoros prçcisam de sindicatos seus. Os trabalha
dores ó qué" devem decidir como devem 3ea? organizar os sindicatos 
e como devem•defender os seus interêsses. Para-isso ó preciso 
acabar cori o estatuto padrão, o imposto sindical, a intervenção 
do governo; ó preciso garantir a liberdade de se organizar nas 
empresas; é preciso garantir a plena soberania das assenblóias, 
sem depender da aprovação final- dos funcionários do governo.

CONTRA A OPRESSj.O^POLÍTICA - A ditadura militar é o cão de guar
da dos patrões. As polícias, as prisões, as proibições de qual
quer organização independente, de qualquer manifestação do opo
sição: tudo isso serve para manter a explor-.ção^. Porisso só com 
a derrubada desse poder opressor, com a revolução dos trabalha
dores, ̂ com„ os trabalhadores n-o poder, ,se poderá acabar com a ex
ploração capitalista-. Ai liquidaremos não só^con o arrocho-, não 
só com ò-s abusos,.mas. com a própria exploração salarial. As fá
bricas e as terras pas.sdrão para as nãos-de quem trabalha. A lu
ta hoje.contra os aspectos . mais abusivos da opressão política: 
os atos institucionais, a lei de- segurança^ as torturas e pri
sões políticas, DOPS, SNI - C üma preparaçao também para-a liqui 
dação final de toda a opressão político, que dá. aos capitalistas 
as condições de dirigir e explorar os trabalhadores, 

v - ■

Essa é uma plataforma do luta. 32 para a luta cue convocamos òs 
trabalhadores. Para dis cutir como lutar convidamos todos os operárias' 
dispostos ao combate. Vamos reunir operários à partir.;de cada empreso, 
e organizar a nossa luta de classe. ' .

* . í. . \ ‘ "  Ç
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— '* 0 1 A REVOLUÇÃO, DOS TRABALHADOR-. S I/E'RRU7>ARA
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A  T R A I Ç Ã O  

D O S  P E L Ê G O S  D O  A B C

A campanha salarial de milhares de metalúrgicos do ABC em Sao 
Paulo terminou com um acerto entre os pclegos e os patrões contra os 
operários» A reivindicação dos operários, vinda das fábricas e rea
firmada nas assembléias, de não aceitar o dissídio viciado e lutar 
pelos 35% até a greve, foi abafada pelas manobras dos pelêgos que a- 
certaran com os patrões o reajuste de 26% sem luta, Em cada um dos 3 
sindicatos do ABC os pelêgos agiram diferentemente, de acôrdo com a 
disposição da classe,0‘ de Sto, André, Mauá e Ribeirão Pires teve duas assembléias in 
portantes,’ A primeira, em 27 de fevereiro, na qual compareaerom de 
300 a 400 operários, aprovou por imensa maioria a reivindicação de 
35% e a recusa de ir a dissídio na Justiça do Trabalho, onde o^resul 
tado sé poderia ser a derrota por causa das leis do arrocho. Ilão adi 
antou os conselhos e ameaças do pelêgo aterrorizado (depois como 
que êle iria explicar ao ministro?), Mas enquanto os operários -sai- 
ram entusiasmados da assembléia; os pelêgos procuroran^se recompor, 
Marcaram para 15 de marco outra; -para ratificar a decisão. Mas o,ntes 
disso o . traindo a decisão da assembléia, acertaram o dissídio com os 
patrões, e deixaram de avisar a data da assembléia. Os operários, que 
não estavnm c@?ganizados solidamente nas empresas e esperavam a assem 
bléia decisiva, começaram a desanimar, Poram apenas 200, levados pe
la própria vanguarda. Diante do fato consumado do "acerto amigável" 
com os patrões,, a assembléia se dissolveu sem poder continuar a luta 
salarial que prometia una greve o

0 de São Bernardo de Diadema, onde se concentram as autonobilis 
ticas, te\e a assembleia mais numerosa com mais de 500 operários, pa 
ra o que . ta, bérn concorreu os esforços das organizações de esquerda.
Os pelêgos, diante da massaf tentaram todas as nan Ooras \e lhas que a 
prenden em seus "cursos" de"liderança sindical: monopolizaram a pala 
vra. retardaram a assembléia ao máximo, para cansarmos presentes, a- 
pontaram a a eaça da repressão e sé fizeram a votação depois que mui 
tos já tinham se retirado nansados e desiludidos. Mesmo assim fize
rem uma eleição fraudulentristurando votos, para poderem procla
mar que sua proposta tinha "vencido" por pouco, 35% com dissídio.
Êles foram obrigados a defender a porcentagem ilegal reivindicada p_e 
la massa mas insistiram em ir a dissídio. Na Justiça sabiam que se
riam "convencidos" a aceitar a lei do arrôcho que previamente de ter 
minava uma taxa bem menor. Em toda essa politicagem os lambe-botas ~~ í   ̂
dos patrões tiveram o apoio da cúpula do PCB que mandou seus seguid_o \ 
res votarem com o pelêgo, o que deixou vários militantes do base ir- \_s



ritados.  ̂ —  >!* '■
Era, São Caetano, a organização nas fábricas é aenor* -a'ação dos 

pelêgos foi ..adis tranquila: diáiit.é de una asseabléia de alguaas ,deze 
nas de trabalhadores, qleg’encontraram pouca-resistência para .„apro
var- se:Us acertos. , ' . r-r- . '

-- A ' ATUAçXOj.-DÁ. ESQpHDA 7 ; j'\j[ -.** 1 \ vi- i ■:,' '
. Co:,10 âgiu d esquerda'? Como f pi' :apro^eitada "a- campahlía~pdra fa-"

zer avançar a organização-,. v a conseiênçia da çlésãe? j .'■■■ ,'v ■-r-
... '12. çl iro qüe . a'qüiúneh-';cab®rid mencionarão ?CB - que nem- sê colocò.-;- 

tais Objetivos.. éJ se corifühde -kçn -bs ;pelêgás. ev -á: máquina burguesa,
j  _ __  _ _• : j  _ • ‘ „ -i-u_ <n. _  ••___ _ : -j_ r j  • h t <l __ _i_ . _ t  • ...__ ti • Ü»

. t1*

despeito $.g^relàt-círic±a impotente dg Ail it ant es- eldbaé-e envc'rgonhad'Os 
con a traição cada-vez nais cínica^ h classe operária.r.í

- Houve duas tentativas. paralélas de '-enfrentar -a polegada e fazer 
. da campanha' salarial. um. -çxèaplo^.de luta:;'a' da Uno-5in (União ^Op^rá- 
f ria Sindicai) e a da' èbbr&eriaçap Operaria,■' qUe reune hl^iins-grupas, 

coin!;atividade na. classe1 na regiaò, sendo p;' principal b ' " qüe-;-edita: ■b- 
jornai \!iConbate" . 0 .balanço doJ-trabalho ..esta dgora' sendo feito-; e°ê Té 
e indisp-ensávol. para a sua continuidade. Mas jd'aqdi $oveno's ad-ian- 
tar oa aspectos nis • gerais.'' ' ' ..' ’ .. . .

.. .Tanto a. Un.o-S'Ín cono..a Coordenação, fizerarr a/pr^pòi^andd da' gre- 
ve~d£J-2^ horas, da. recusa do. dissídiV^e/d ’ denundia do arrocho., A; 
Un-o-Sin-j ■ que ' d.éseíivolveu intensa agitação e tentou .. rJbi%ani;zar hú; 
cleos* de. comitês en grandcd fábricas, peepu prijicdpaTnento por :suas 
concepções' sindicalistas doninantoti. Sua cpndoscèndencia.Vem relação 
aos sindicatos' retard a > « ohf míde/e at'ráppJ.haf. a' cònsciCncia da classe- 
doS operários, hão. s5'.;,f.es^asJ;cbiic.'ò.pç'ões retirai.: ríüito de s.ua vitalida 
de*, facilitando a inhnobra ,dos pelêgos na canpanha, '.criando ilusões 
no_ sindicatorelegando . a atividade principal'nas fábricas, - cpao. 
ainda impediriam' que -sua: preseriça nci companhd' fosse ura f atb para efes-r 
pert ar politicamente a classe, * ̂ èntincíandó bs - iiistrunèntòs da:burgueJ 
sia no :seu .nê Or-. .. , v . .1 ".' ”.,” ’-,7

1--/‘-A CbVrderíá^ãa 1 concentrou.'1 seus esfó^çba- í nas fábricas e ôsse foi
I selu nárito. Mas en prineiro lugar pagou seu preço pela ainda fraque- 
" za de bases que,, não lhe pernitiu criar fatos consu.iados - er.ipre- 

sqs ea "pá de guerra" que apdntassea b eiéaplQ para"-o restd da clas
se 'coa vontade de lutar nas sen liderança rida organização. Alán dis
so. as resistencias de alguns^setores h agitação- .política e a una po 
líj ti cornais; ofensiva ̂ eh relação aos pelêgos,- inpediran ■ quô' ela assu- 
nisse iniciativas nais,rápidas e que aproveitasse aáis -a oaapanha p^ 
liticaaente. Isso correu 'por conta de cada grupo isoladamente. Una 
clara consciência de seus objetivos políticos, uníi política sisteaá- 
tica de refbr^ancnto dos núcleos de fábrica, -são exigências . inadiá
veis para qúe a Coordenação prossiga sua atividade de formação de.- uma'varigUarda proletária na região. • »
j. LIÇÕES DA‘cÀMÉAtlÈA
’ .„' A vitária dos pelêgos fõi-determinada pela fraqueza :das organi- 

v ^zaçoes nas empresas. 0 isolamento ou nao existência dos comitês-deu 
í ’>un carater disperso x.s ■vanguardas' 1 operárias da região e por isso as 
v_..fez depender exc£.ss.ivariente..das. assembleias j>ara_ decidir a. luta. .Cpm
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isso se ficou nas mãos dos'pelêgos, que sufocaram a luta manobrando 
as assembléias._ ■< ^

Nao estamos preg-ando que os operários nao deviam ter ido às as
sembléias. 1 Tão é aqui que está o problema. Quanto menor^fôr nossa or 
ganização nas empresas maior será a importância que terão as assem
bléias, ondu se pode ao menos reunir e espalhar para naiore'è setores 
a perspectiva de luta. Mas a assembléia sindical, dirigida pelos pe
lêgos dedo-duros,não pode nunca ser o centro das decisões: para lá 
devemos levar fatos consumados, emprêsas•organizadas que dao o exem
plo e o caminho para setores mais amplos, difundindo a confiança e a 
dispo_sição. Mesmo quando tivermos uma organização sélida em algumas 
empresas principais será importante irmos b.s assembléias para a 
partir delas as posições desses setores avançados sempre influencia
ram outros companheiros de outras fábricas.

Nossa tarefa fundamental hoje 110 ABC tem que ser a organização 
nas emprêsas. 0 objetivo terá que ser a constituição dos comitês de 
enprêsa, liderança reconhecida na fábrica e isso so se forma no cor
rer da lutas que provam e criam essas lideranças locais, Mas a regi
ão..continua cheia de pequenas lutas dispersas, de um descontentamen
to geral que estava sendo canalizo.do na campanha salarial. Essa enor 
gia não foi usada na campanha mas ainda não so perdeu. A agitação e 
propaganda sistemáticas c o n c e n t r a d a 3 ̂ e m empresas estratégicas certa
mente acelerarão o processo de criação de novas lideranças o de orga 
nismos de base que darão a força ao movimento operário da região. De 
fora das emprêsas há todo um trabalho que acelera a organizagão in
terna - a agitação geral, as uniões nos bairros, as coordenaçocs que 
lhes fornecem a infra-estrutura e a articulação, com as outras áreas. 
Mas nenhum desses meios pode substituir o préprio trabalho interno, 
a atividade- diruta c diária dentro da própria o l.presa , Criando as 
lideranças organizadas nas bases que podem dirigir as lutas sem pre
cisar para nada dos pelêgos e traidores.

PARA QUE SERVE O CONGRESSO

0 ministro da justiça convocou' as lideranças do MDB e da Arena 
para discutir as leis políticas que seriam elaboradas pelo governo. 
Depois, sem cónsultá-las, enviou um projeto sôbre as inelegibilidades 
para ser aprovado na Câmara. Os deputãdosjln Arena ficaram irritados 
e desa provam. Os do MDB também dizem que nao podem aceitar as restri
ções da lei. No entanto a lei vai ser aprovada. Como? íJ que o governo 
já disse que alguma "rebelião" dos deputados poderia levar a um novo 
ato-* da mesma forma que a recusa do Congresso de deixar julgar o Sr. 
Márcio Alves levou à decretação do ato 5. Desaprovar o projeto en
viado pelo govêrno e' uma declaraçao do guerra. lorisso, a maioria 
absoluta dos deputados que é contra h lei, vai aprová-la.

Lssa lei nao tem a meaor importância par; o povo. Mas o exemplo 
serve par: mostrar aonde chegaram os políticos da Arena e do MDB e 
onde chegou o Congresso. Sĉ o um bnndo de capachos po.gos pelos cofres 

públicos com o único objetivo de dizer lá no exterior que o Brasil e
uma d e i- io c ra c ia .--------------------- — —---------------------- — — ----------------------------- —
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~0 DIEESE ( I .-partamento Intersmnd.ical.de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicosj realizou^uma pesquisa entne. -1Q62 f anil ias de traba
lhadores do município de Sao Paulo. A pesquisa nao revela' a situaçao 
da classe operária paulista. Ela apresenta ae condiçoes de vida das_ 
famílias trabalhadoras assalariadas de modo geral.

PRIMEIRA CONCLUSÃO: LIAIS TRABALHO
Considerando o tamanho nédio da família dos trabalhadores <üc 

4 , 5 a 6 pessoas, verificou-se que aumentou de um para dois o minero 
de elementos que trabalha para o sustento familiar. Por que isso se 
deu? E evidente que foi para aumentar a renda das famílias. Mas o que 
obrigou esse aumento de trabalho foi a grande perda de seu poder aqui 
sitivo durante os anos de 58 até 69.

SEGUNDA CONCLUSÃO: MENOS SAuÁHIO
Em 58, o salário médio do chefe de família era de NCr $.,54'. En 

69, passou para NCi345,OS. A primeira vista parece um grande aumèn- 
to. Mas foi um aumento aparente. Na'verdade, a inflaçao existente 
nesses 1 1  anos "comeu" êsse1 aumento: os preços dos produtos indispen 
sáveis para o sustento familiar cresceram tuito mais que os salários 
dos chefes de fanília. Para se ter o'mesmo poder , de. compra que se 
tinha con o salário médio de 5 8 , seria ne.ce.ssario que o salario me
dio atual fosse de NCitfc>568,50 mensais. E evidente a diferença pra 
menos no bôlso dos trabalnadores de NCi*p223|44 • Em vista disso , o 
que houve— -foi- que —o—salario.. do...Jtrahalhador, foi— ELDUZIDO de 64,5/° 
nesses 11 anos. Em outras palavras : se o chefe de família tinha 100 
em 5.8' p^ra? *c©diprar uiicl; quantidade -'1de.terninada--jle*-mercadorias , hoje 
ele só"tem 3 5 pàra comprar-'áVmeâmá--’quaniidadé hpçesisaria ao susten
to familiar. , .Mas, entào , porque a maioria das famílias trabalhadoras ^nao
morreu de foiie ? A resposta 'hasica e a seguinte: o chefe de família 
colocou mais una pe.ssoa dé sua família para trabalhar e ganhar mais 
um salário. -Somando os dois a família pode compensar a .grande perda 
sofrida pelo seu poder de compra; Isso significa que a grande perda 
foi .recuperada ? pSòu3nte parte . )

;... TERCEIRA CONCLUSÃO: A FAMÍLIA TRABALHA 1.ÍAIS m GANHA !‘EN0S
Em 58 a renda da família trabalhadora era de NCrf 10v15. Em 69 

•.passou a'N(4 612,10. Para manter o mesjjmo poder de compra de 11 anos 
atrás, a renda familiar de hoje deveria ser de NCr$> 675,10 , logo, 
i^nda sai perdendo NC4 6 3 , 0 0 íiesno com mais una-pessoa da familiâ
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/ * * trabalhando e ganhando mais um salario. Em outras palavras: se a fa

mília tinha 100 em 58 para comprar uma determinada quantidade de ax— ---------
tigos necessários, $oje,. para comprar a mesma quantidade desses ar
tigos, ela só tem 90.

Continua .per'dendo. Sob a pressão política da ditadura militar, 
os trabalhadores têm vendido cada vez mais barata sua força de tra
balho e enchido cada vez mais fartamente os bolsos dos^burgueses pa
rasitas. Tanto os ditadores quanto os burgueses receberão o que mere
cem dos trabalnadores da cidade e do campo dirigidos pela classe opê  
rárià.;:

Eis alguns exemplos concretos: com base no salário mínimo, ve- 
jamcfô o tempo de trabalno empregado para a compra de produtos bási-

■ i qti' » . • dezembro de 65 dezembro de 69
1 kg de pao 1 hora e 18 minutos 2 horas e 27 minutos
1 kg de arroz 1 hora e 15 minutos 1 hora e 47 minutos
1 kg de feijão 1 hora e 35 minutos 3 horas e 1 9 minutos
1 litro de leite 34 minutos 46 minutos
1 kg de carne 4 horas e 24 minutos 5 horas e 54 minutos

Perda do poder real do salário mínimo:
salário mínimo índice do custo de vida

1 2 de j-aneiro de 1963 NCri 42,00 100
is de" novembro de 1969 NCrC- 156,00 668

rsalário mínimo real: janeiro de 63 - NCr^ 4 2, 00
novembro de 69 - NCri* 23,35

salário mínimo nominal: subiu de 2 7 1 % 
custo de vida : subiu de 568%
salário mínimo real : caiu de 44%

A  ELEIÇÃO DOS GOVERNADORES
Na escolha dos governadores o general Garrastazu está mostrando 

bem o que êle chama de "democracia social". andou o tal Sr. Rondon 
Pacheco examinar a situaçao nos estados. Em cada lugar que chega to- 
ios os pretendentes vao beijar a aiao e afirmar sua total dedicaçao ao 
homém do.poder. Depois o chefe da ditadura escolhe um e está acabado 
A Arena aprova o que já foi decidido pelo Garrastazu e as assembleias 
"elegem" dentro dos princípios dessa "democracia^Social". Ate' na Gua
nabara, onde o MLB - tido como partido da oposição - e' maioria, o in
dicado será um homem de confiança da presidência. Lssa é a democracia 
da burguesia. Lssa palhaçada é um te trato de corpo^inteiro da classe 
de exploradores que manda nêste País. Essa podridão e' ò sinal da de- 
çadência de um regime. A revolução dos trabalhadores limpará todo es
se lixo. _____________________________________________________ _



que consiste nosso crine ? Eu teruos trabalhado pelo es tabele einen to 
de un sistena social eu que se ja -inpossível^ o fato de que enquanto
uns-'anontoau uilhões outrOs caeu na degradação e na uise'ria. (.... )
Meu ardente desejo e' que os trabalhadores saiban quéu é seu auigo e 
queu.e seu iniuigo. Tudo o nais' eu desprezo: o poder iníquo , seus 
policiais^, e, .'iseus jqspiõeé. " (Engel) . •’ Eu repito que sou iniuigo da 
organifea‘çã't)i s> ciaiJatual e repito taube'u que a coubaterei enquanto 
tiver alento. Declaro, outra vez, franca e abertauente , que sou par
tidário dos neios violentos. (....) (Ling). "Credes que a guerra so
cial se acabará estrangulando-nos bàrbaranente? Naoi Sobre vosso ve- 
red-ito cairá o do povo; auericano e. do uundo... inteiro para deuonstrar 
vossa' injustiça e as injustiças sociais. que" nos levan .ao cadafalso ." 
(Parsons). Dia 11 de novenbro de l88;7 forau, enforcados. Mas a onda 
J ^ e  rnac i onal e nacional de protestos acabou libertando os outros 
três das uasnorras anericanas.

En I889 o Congresso Operário Socialista Internacional proclanou 
o 1 2 de naio data de uanifestação internacional pela jornada de oito 
horas.; Depois da conquista dessa reinvidicação a data-continuou sin- 
bol-izando ; 0'DIA INTERNACIONAL LL LUTA CONTRA. A- LXPLORAÇÃ. CAPITALIS 
TA, ou, cono. estabele'ceu 0 Congresso Operário de 1893, 0 DIA DE LUT&
E DE LUTA. Picou, o 1 2 , de. uai o cono 0 dia en que a classe'rende hone.- 
nagcn aos seus companheiros uortos e que passa eu revista suas fôr- 
ç a s p a ra n d o-se para novas lutas, e se solidariza internacionalnen 
te. •

NO BR SIL
-■ 0' 12 de naio foi couenorado pela priLcira. vez entre nos ré r. 1895 

na cidade de Santos.0 proletariado que coneçava. a surgir cono clas
se :já foi às ruas para . lenbrar seus uártires' internacionais e para 
reivindicar as 8 noras diárias.A partir de 1905, o proletariado, nais, organizado, "reunia-se na 
a«fcça pública e realizava una greve,.npstrandòr ^0 caráter de luta da 
otR? data. Conbatido pela polícia e pelos ^patroòs, o..I2 de naio se 
realizava uesno assiu, reunindo q s  operários e .paralizándo 0 traba
lho, para reverenciar seus heróis ^ortose para propagar os objetivos 
de sua ^uta. _ ■ ' . . ,.... Depois da revolução de. 30, quando Ge túlio Vargas criou o uiniste_ 
rio do 'trabalho, a burguesia uudou de tática. 0 l-£ de naio passou 
a S-çfr feriado oficial e o ..governo ...udou a natureza da co.enoraçao . A 
prove it and o-se da iuaturidade do proletariado joveri , recen chegado 
do cáupo e da repressão • às autênticas lideranças da classe , Vargas 
escondeu o significado do luta da data e passou a realizar enbustes 
p*ara iludir a'nassa. Depois a colabòraçao dos• ref or:,.istas pactuou 
oou essa palhaçada : reunindo-se çou os representantes da burguesia 
quê assassinara os uártires de ^hicago , os rcfonistas reafiraavan 
sua política dê conciliação o passividade.

• ~A partir.dos úitinos anos à situaçao coneçou a nudar. A presen
ça de una esquerda revolucionária na classe operária voltou a dar ao
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• .Os patrões e seus governos couenorau o dia 1 2 de naio: fazen fe
riado e elaboran solenes discursos de "paz social". Mas eles préci
sait esconder dos trabalhadores o que foi o 12 de naio: o seu profundo 
sentido de luta operária contra o capitalisno. ' £

A OfílGEM DO 12 DL MAIO
No dia 12 de ^aio dc 1886 os operários norte-auericanos realiza 

ran una greve ge-ral en todas as cidades importantes do país. A grè
ve preparada con"antecedência, fazia parte do . .oviuento pelas 8 ho
ras de trabalho. Contra a greve vitoriosa o governo jogou tôda sua 
polícia que os operários enfrentaran nas ruas. Ln Milwaukee foran 
nortos 9 operários. E.,. resposta, 25 nil : grevistas de Chicago òrgani- 
zaran un conício de protesto. A intervenção brutal da polícia, fian
do o conício já estava te minando, provocou os conflitos. Una bonba 
natou un sargento e na verdadeira batalha que se seguiu^norreran qua—  
tro operários e sete policiais. Houve centenas de prisões,- No nesno 
dia o operário Spies, un dos líderes do novinento, redigiu a " Circu
lar da Desforra", que dizia o seguinte:"A guerra de classes coneçou ..onten. ,.0s‘ trabalhadores f£ 

ran fuzilados eu frente a .Usina MacCarnick, Seu sangue 
clana vingança. Quen poderia ina^inar que os tigres 
que nos governan estao assiu tao avisos £o sangue dos_ 
trabalhadoresi Mas os trabalhadores nao sao carneiros.fp 
Ao terror branco responderão eles con o terror veme- 
lho, Mais vale a norte que a nise'riai Ao fuzilanento 
dos trabalhadoref responderenos de ’uódo tal que os nos 
sos senhores se recordarao para todo o senpre,]? a ne_ 
cessidade que nos leva a gritar : Às aruasi Onten, as 
nulheres, os filhos dos pobres, choravan os seus nari- 
dos e os seus pais fuzilados. Enquanto isso, nos seus . 
palácios, os ricos enenian as suas.taças de vinhos ca
ros e bebiaa a saúde dos bandidos da orden, Enxugai 
vossas lágrinas, vós que sofreis . Mostrai que tendes * 
coração, e^cravosl Insurgi-vos 1"

Seguiu-se û . período de terror, con centenas de prisões e assas- 
sinatos. Spies e nais Pische-r, Engel, Ling e Parsons foran condena- j 
dos à norte, dois outros à prisão perpetua e un terceiro a 15 anos . 
Antes de norrer todos declararan suas convicçoes socialistas. "En í
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12 de maio’o seu sentido de luta. Lm Íy6 8, o 1?. de maio na praça da 
Sc, em plena situação ae dite dura militar, foi comemorado pelos ope
rários que expulsaram o governador da praça junto com seus pelêgos 
e manifestaram o cará-ter revolucionário da sua luta. Armados sòinente 
com paus e pedras, os operários, auxiliados pelos estudantes, já co
meçaram a mostrar aos burgueses do que são capazes. Esse momento de 
luta revolucionária em 68 ficou conhecido como 12 desmaio vermelho-r 
Eip Belo Horizonte os metalúrgicos, bancários, tecelões, realizaram 
um 1 2 de maio >;ue reafirmou a lut contra o Arrocho da ditadura dos 
patrões e reafirmaram a greve ilegal de Contagem. Tambem em Porto 
Alegre e Salvador os operários realizaram um 12 de maio de luta.

Em 1969 0 1^ de maio passou sob a repressão mais violenta que 
tinha se seguido ao ato 5. Centenas de operários, estudantes e com
batentes em geral estavam presos, sendo torturados e alguns mortos. 
Sob a^repressao da ditadura o 3>2 de maio de 1969 . foi comemorado em 
reuniões clandestinas, em comícios relâmpagos, em dezenas de milha 
res de panfletos. E a própria burguesia nao se aventurava mais a ten 
tar realizar qualquer manifestação pública.

Neste ano a organizaçao da^classe ainda não e suficiente para 
enfrentar abertamente c. repressão. Mas, nas reuniões clandestinas, . 
nas panfletagens, nas proclamações, manteremos aceso nosso dia de 
lutgÂfr/Hdff f^-stiniias do» pclôgoo» que agrick-m a .iTieinó-—
ria*'ffgs~ nosaufcT'c umlr:' Lunte1 s -que tombaram na luta contra os mesmos ex
ploradores que hoje vem anunciar "salários mínimos", inaugurar "ca
sas populares" e outras baboseiras, nós oporemos nossas plataformas 
de lutas e nossos objetivos. Este 1 2 de maio dedicamos aos mártires 
internacionais da classe operária^e aos companheiros assassinados na 
luta contra a exploração e opressão do sistema capitalista e sua di
tadura milit.r no Brasil, Carlos Marighcla, Mário Alves, Ivarquito, 
João Lucas, o Escoteiro, Chael e muitos outros combatentes.

PELA FORMAÇÃO 
DOS

C O M IT Ê S  DEL LMPRÊSA ,
,



AS PERSPECTIVAS 
■' 1■ ■'.........POLÍTICAS

A SITUAÇÃO MUNDIAL
As forças re■solucionarias do mundo continuam avançando. O centro 

dêsse avanço é o sudeste asiático. Foi a vitoriosa resistência do 
Vietnam que "barrou a escalada da ofensiva imperialista iniciada após 
a revolução cubana. Ií verdade que ainda na o houve outra vitória deci
siva como em Cuba em 59, mas desde 6tí a tendência inverteu-se-a favor 
das forças socialistas. Depois das vitórias reacionárias no Brasil, 
na Argentina, Indonésia, Gana, Grécia, Bolívia, começaram os avanços 
revolucionários com a ofensiva vietnamita desde 68, o movimento de 
maio na França, as lutas operárias na Itális, na Argentina, agora o 
alastramento da revolução no Laos e no Cambodge e emctodo o Oriente
Médio* - •A longa guerra sem saída à vista para os EUA no Vietnam agravou 
a crise interna; as lutas dos negros, dos estudantes, o movimento con 
tra a guerra e agora o ressurgimento das gre,ves^operárias. A política 
"neo-isolacionista" de Nixon - sua vontade áe nao assumir novos com
promissos militares no mundo reflete êsse ponto morto da ofensiva im
perialista e a necessidade de cobrir os flancos internos - econômicos 
e políticos -__antes;de tomar mais -responsabilidades externas. E claro 
que o mundo não pode satisfazer .èssa vontade dos imperialistas: a ne- 
cessidade.'de defender seus privilégios oé' obriga a-assumir novos com
promissos diante das lutas dos-explorados. Mas agora a iniciativa não 
está. com o imperialismo.Nessa situação o imperialismo norte-americano cria condiçoes pa
ra uma importância maior das burguesias associadas.

Na América Latina o impasse imperialista nao se expressa direta
mente pelos avanços da revolução dos trabalnadores. Quem cresceu foi 
o nacionalismo militar. 0 nacionalismo militar -^que tem seus pontos
altos no Perú- e -Bolívia — se.-a-prove-i-ta- da- eentenç-a-o--d-e—■m-ev-i-ment-e— revo_
lucionário mas também da insatisfaçao das massas que reclamam mudan
ças! sociais. 0 movimento revolucionário na América Latina ainda sofre 
os efeiiqs das derrotas dop movimentos guerrilheiros no Perú, Venezue 
la, í Coiombia., Gúacèeiiklá, -Bolívia, da organizaçao dos mineiros boli
vianos, da/ insurreiçaó dominicana. 0 terrorismo urbano que prevalece 
nas1 atividades da esquerda revolucionária nao muda êsse quadro. É a 
mobilização db proletariado argentino o sinal avançado da nova onda 
revolucionária. Por enquanto, o nacionalismo militar procura no conti_ 
nente um,a saída, burguesa ..."pepula-r" e "progre-ssista" t p^.ra. buscar o



'a$ôio das massas e neutralizar a esquerda. Mas para atingir seus ob
jetivos o nacionalismo militar necessita enfrentar setores econômicos 
do imperialismo e abrir brechas políticas na dominaçao burguesa.

A esquerda revolucionária no continente precisa aproveitar as 
divisões agravadas con o nacionalismo militar sem se comprometer com 
ele . Para isso tem que pôr em marcha ate' o fim as forças sociais con
vocadas demagogicamente pelos militares nacionalistas, sem deixar por 
um sd instante de combater seu caráter anti-operário.

A DITADURA. MILITAR NO BHASIL
No Brasil a ditadura militar restabeleceu a estabilidade políti

ca que se perdia com o afastamento de Costa e Silva. As várias corren 
tes militares - dos nacionalistas ate os castelistas - ainda não 
ajustaram suas contas mas dao um provisório voto de confiança ao novo 
chefe do governo. A burguesia, embora não lhe agrade o excessivo po
der concentradg nas mãos dos seus mandatários militares, apóia clara
mente a situaçao política que combate a subversão sem penetrar pelo 
"caminho peruano".

• Por outro lado a expansão econômica de 1968 prosseguiu (embora 
em ritmo inferior) em 69, sendo suficiente para contentar os capita
listas embora não resolva os principais problemas das massas. Essa e' 
uma particularidade do desenvolvimento dos Capitalismos subdesenvol
vidos: a expansão econômica se faz com grandes investimentos de infra 
estrutura sem ampliar decisivamente o mercado de trabalho.

Com isso o desenvolvimento cria condições para satisfazer politi 
camente a burguesia (pois aumentam os investimentos e lucros) e neu
tralizar camadas me'dias privilegiadas com vantagens salariais, sen 
superar as insatisfações das grandes nassas sob a constante aneaça do 
desenprêgo e com baixos salários.

Assim, a unidade provisória das lideranças burguesas e a expan- 
sao econômica mantêm o equilíbrio do governo de Garrastazu. Mas é um 
equilíbrio instável. A unidade política esconde milhares de frustra
ções sufocadas que virao à tona assim que a ditadura abrir sua primei  
ra brecha. E a expansao econômica, ale'm de ser incapaz de integrar as 
grandes massas, submete-se aos inevitáveis esgotamentos cíclicos.

0 MOVIMENTO DE MASSAS
Se o governo não faz concessões econômicas não e' portanto por 

causas econômicas. A expansão dêstes últimos dois anos permitiria ao 
sistema fornecer um certo desafogo para maiores camadas de assalaria- 
dossem comprometer^sua taxa de poupança. 0 regime não faz concessoes 
econômicas porque nao foi obrigado a isso. 0 ressurgimento das lutas operárias en 6o - que arrancou as primeiras concessoes - foi^barrado- 
com o endurecimento do Ato 5. Mas êsse endurecimento teve razões poli 
ticas - o receio da ditadura militar do caráter revolucionário das 
lutas e as novas soluções aventadas pela burguesia - e nao econônicaa

0 refluxo que vinha sendo vencido em 68iíretornou. 0 fator princ_i 
pal que assegura a estabilidade do regime - a despeito dos problemas 
econômicos, das investidas militaristas da esquerda, da impopularida
de da ditadura - é a desmobilizaçao das massas. Sua mobilização e' a
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chave da nudãnça da situaçao. •
Nossa tática se baseia na cohstatâçao-do descenso provisório do 

novi.iento revolucionário, que nàs obriga a-Una atividade centrada 
na ligação con as nassas através da contínua agitaçao que a nobilize e 
das suas lutas parciais. 0 caráter precário dá estabilidade da ditadu 
ra e sua incapacidade de resolber os groblenas ■ nais- urgentes das nas
sas obriga^tanbén desde já à; preparaçao organizatória da vanguarda e 
à preparação política d a -nassa para a transfomaçao da explosividade 
latente en grandes nanifestaçoes políticas que se defronten con o po
der burguês.

A TAREFA DA LSQUERDA PROLETÁRIA
A esquerda cresceu alinentada pela inpopuralidade do regine. E 

cresccu na esquerda seu setor revolucionário, con a descrença das po£ 
sibilidades progressistas da burguesia e no caiinho pacífico. Ao nes- 
uo tenpò, cresceu o isolanento entre a esquerda e a nassa. E que- a 
esquerda não cresceu fundancntaluente entre as nassas proletárias da 
cidade e do canpo. Daí ter sido êsse setor revolucionário dominado 
pelos desvios nilitaristas dos eonbates isolados con:a repressão. 
Essa ainda é a tendência doninante na esquerda, a despeito das suas 
grandes perdas, porque não se firnau ainda oUtra alternativa para as 
grandes energias revolucionárias existentes.

A tarefa principal da esquerda proletária é apontar essa alter
nativa, não só- teòricanente nas principalnente pelo exenplo prático 
da imobilização do proletariado a partir de seus setores avançados.

CONCLUSÕES
A análise das condiçoes políticas nos leva portanto à prioridade 

de atenção para as lutas parciais da classe que a nobilizen politica- 
nente .

Mas a pura e sinples participaçaojias lutas de nassa sen a pro
paganda da luta pelo poder e a preparaçao para enfrentamentos violen
tos.. e os desdobranentos políticos, torna-se un desvio espontaneís- 
ta que agora caracteriza a tática da AP. Pois a análise política nao 
conduz à perspectiva de un longo descenso e ilusões das nassas que 
conduzisse a una tática de infiltraçao nos órgãos burgueses para una 
paciente acunulaçao de forças.

Por outro lado, se tonanos o. chananento à guerra revolucionária 
cono un chananento inediato e sôbre ele fundanentanos -nossa tática, 
antão "saltanos" attifiçialnente una etapa; nas saltanos na nossa von 
tade aquilo que ainda não foi saltado pelos setores decisivos da nas
sa. E êsse justanente o desvio dos nilitaristas, que travan gua guerra isolada, comjosa nas fadada ao fracasso. 0 papel das açoes a m a 
das só pode ser hoje o de couplenentar a atividade direta na nassa 
para sua, nobilizaçao. A tentativa de fazer saltar delas a frente de 
una guerra revolucionária sen as i^assas só pode redundar en 

. Assin, nossa agitação e tôda nossa atividade na nassa 
zer crescer sua organizaçao, "suas experiências de luta, sua 
cia e disposição de travar a luta revolucionária. E êsse

aventuras, 
visan fa- 
c onsciên- 
o aspecto

f

principal de nossa luta', ao qual devenos subneter nossas alianças, as 
ações amadas, nossa preparaçao e organizaçao. 6



MEXO: UiilÀ EXPLICAÇÃO
A partir deste numero POLÍTICA OPERARIA doixa do ser órgão do Par

tido # Operário Comunista. Isso teu razõs s políticas.
Nos rompemos nosesos laços orgânicos com o POC* A%nova direção do 

POC que subiu através de um combate sem^principios à direção anterior 
aproveitando-se da situação de estagnação partidária, abriu as portas 
da Org* para as influencias pequeno-burguesas e militaristas que pre 
valecem na esquerda.

Depois de combater o centralismo democrático por atos e palavras , 
a antiga oçosiçao (hojo direção do POC) iniciou seu combato ás nossas 
posições basicas: defendendo a prioridade para obtenção de dinheiro^e 
armas, desprezando o trabalho dc massa, atacando o nosso Programa.Nao 
ha ainda nenhuma^ alter nativa política nitidamente definida da parte 
da antiga oposição, mesmo porque com isso ficaria claramente exposto 
o seu afastamento do caminho proletário dc luta. i.ias a dubiedade, os 
ataques sutis ao programa prçletario (tido por intelectualista e sin
dicalista), as concessões diarias ao oportunismo, corroem a firmeza 
que temos dç ter para construir uma solida organizaçao de combate da 
classe operaria.

Temos a firme convicção de quo o impasse da esquerda revoluciona - 
ria no Brasil não será vencido pelas^concessões aos desvios^do momen
to. 0 iupasse da esquerda revolucionaria^no Brasil so podera ser ven
cido pela sua fusão com o movimento operário vivo. Seu fracasso se o- 
rigina na sua incapacidade mesma de se fundir e dirigir as lutas da^ 
classe operária no sentido da revolução social. Essa sim e a autocrí
tica fundamental que devemos fazer.

POLÍTICA OPERARIA sempre foi o^órgao defensor do programa proletá
rio no nosso país. Continuará a se-lo. Para isso rompemos es laços or 
gfjiicos com o POC e constituímos a Organizaçao dc Cçmbatc Iiarxista-Le 
nínista Política Operário, que tem nêste jornal seu orgao principal. ,0 
partido da classe operária ainda está por ser criado. Elo se formara 
no fogo da luta politica do proletariado com a uniao de suas voi guar
das combatentes* Para isso lutamos..

-  o -Na seçao ''Teses proletárias" publicamos o documento "Perspectivas 
políticas" que foi aprovado no reunião nacional em que as varias li- 
derança3 regionais que romperam 3ous laços orgânicos cem a fraçao ma- 
joritaria do POC fundaram a OCl/iL-Política Operaria.

abril de 1970 
Direção Provisória da 0Ci.IL-PO
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COMO A DITADURA EXPLORA OS FLÀGSLADOS DO JÍOEDEST3
■>

Mais àc 200 mi3. flagelados no Nordeste, sem terra, sem trfebalho, 
sem casas sem comida, de repente explodiram nas manchetes doa jornais„■ 
IDurante alguns meses o governo e toda a sua imprensa qiiisav m á 'éf conder 
lo fato» continuando as mentiras da propaganda do "novo Nordeste" e ou- 
|tras be--: te iras. De repente, nao se pôde mais esconder nada.. Os traba- 
Mhadoree, despedidos das fazendas e sem poder nem manter suas rocinhas•
começaram a invadir as cidados e exigindo empregos, saqueando armazena Prefeitos, comandantes e

Dai entao 
por dia no N o rde s te '' 
massas, e ditadura quis

governadores correram a Brasilia esbaforidoaj 
ficando comprovado que a propaganda de uma ff^'tîâaai 

nao resolvia o problema da miséria das grandes; 
apresentar o fato íe um modo falso, lira a ,sse~ca"» a ̂ culpa ora do clima 

seca sé prejudica os pobr 
diários rx>z o.o • .
cam porque atejioje - 
mas de^irrigação para 
rios nao se precçupam 

Á burguesia tó

e JÁ; les
d o d a lucros 

r. :: o

trabalho;1 que abriram 
vistas da burguesia 
grandes benfeitores

nao ao regime»
_campo e aind

'j  ' - « ; v h p, t-.i>

com todos os gastos feitos - 
combater as secas o Porque os 
com isso?

fazendo auita propaganda o 
dar emprego aos flagelados 

r' chêfe da ditadura e

para
r ,  w o r a u e  a .  

os latxfun' 
z .o ... tv-.e" r-“‘ 

na o ex i oxcm si ste-. 
grandee la tifund a é ’

i
Ocí.

Y *  p  
- L u

3tíj as "frentes de j 
. Os .jornais e roi 
aeus homens como;

ele 3do noraeste por cause destas medidas.- 0 que 
nao dizem, porque nao lhes interessa, é que essas frentes de trabalho; 
suo outra maneira mais sórdida de aproveitar a abundância de mao-de- o~! 
bra e a miséria dos ■ . ; . nordestinos para explorar seu trabalho'
por uh preço baixíssimo Cada trabalhador ganha 2 c ru.se iros por dia de 
trabalho» voma média de 44 a 50 cruzeiros por m ês, tendo que 
sua comida e 'sustentar seus filhos - Além disso, c oróprià situacãc
seca foii os prelos dos alimentos y iram bastante.» c: í

"l-1* c.* c* o j_/ o  o  c i

oao os
r , e ,

jornais enaltecem como mediáf. 
para fazer pose de benfeitos

super-explbra-

r âT .2.T-;C .' ' . ' . i n o . ! 1' ~cr.:ri ü z . t $ 0

nordestinos <. Ssse ^oore imboci.L vOito 
c mau gosto que seas aduladores 
e tirou muitas fotografias para 

1 ornem ligado aos sofri eritos do
dos ãe muit 
literatura 
vistas como

humanitária do general Iv'edicr 
o chefe da ditadura foi ao Nordes- 

v .1 e r . ■' c o m

rnsor seus di&curâos empola-I 
ngolem e mostram como alta 
aparecer nos cinemas e re-i
povo.

0 povo nao se engana mais com esse tipo de gente. A verdade e que 
essa hipócrita piedade pelo nordeste e essa falsa preocupação pelos 
prbleroas doo flagelados nao eticonde o pavor dos. capitalistas e zv ’.o- 
rais diante^da ameaça do z«volta aos oampoheseôlí esóa gente que vive- 
da exploraçao e da miséria dos trabalhadores do Nordeste. ú  essa gente 
que sustenta os capangas dos latifundiários que expulsam'os camponeses 
da terreu Como eles pensam enganar agora seus explorados?

*A; energia dos trabalhadores do campo vai„ ajudar oe operários da 
cidade a acabar com esta sociedade de exploração. Quando essa-energia 
for aproveitada ninguém mais segurará a revolução neste país..
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DOIS REVOLUCIONÁRIOS
QUE

ENFRENTARAM AS TORTURAS
A
A

campanha 
primeira contra as corturas no Brasil vem demonstrando

•* fe o c ara ter se" v a g e m ,  
, -t-,.

bárbaro, assassino dua3 coi 
que as nos- 

o he-n

:e aba-

sas,
sas classes dominantes usam para manter seu domínio. A segunda, 
roismo e a resistência dos combatentes revolucionários que não tem e prosseguem na luta«

Por isso a burguesia e seus lacaios querem fazer o possível para 
calar as denuncias que surgem de toda parte »Os cardeais Eugênio .v:lles, 
Vicente Scerer, Agnelo fíossj e outros fazem sua função. Cheios de pie
dade crista no coraçao, dizem que a campanha contra torturas no Brasil 
e obra de difamaçao, invenções e exageros, g que eles preferem ac rega 
lias do poder do que correr os mesmos riscos daqueles padres que resoYve ram abandonar a far--1" ~ —  > -- ------ ■>
à sua luta* Mas isso

Já os 40 
ditadura. E en**
5 anos, a moca

a

cia dos servidores
CJ

me sinos
ea e juntar-se à sorte dos trabalhadores e aderi* 

isso 3ó serve para desmascará-los mais depressa, 
presos libertados à força desmascararam mais uma vez a 

re eles estao uma mulher de 50 anos, 4 crianças de .3 a 
Vera Silvia Ivlagalhães deixada paralítica peias vioiên
V*-S Â! .  u« > ___~í f l f i  J  J ___• /\ 1 »l"«* — — ak.ao general Médici. ?ar a culpa do go-— ---- - __ ------- Querendo

verno, o Sr., Cantidio Sampaio, fiel servo de toda gorilada, afundou-se 
mais na lama. Sle disse que estas torturas existem em toda parte e são 
culpa de "feras humanas«. Deu como exemplo um fato de quando era secre 
tario de segurança em Sao Paul; : ficou surpreendido ao ver um ajudante 
seu torturar um preso num pau- 5--arara numa sala ao lado^da sua 
Disse que mandou punir o homem* Üsse Sr.. Cantidio Sampaio não percebeu 
que sem querer se denunciou; se ele queria acabar com as torturas, por
que nao mandou tirar o pau -de -arara da sala? Se ele sabia que havia um 
pau-de-arara o que e le  imaginava que 3e fizesse com aquilo? Essa gente 
quanto mais fala, mais entra em contradiçãoc

A CARTA DE CHIZUO OSAVA
Mas vamos ver o^que diz gente de um outro tipo. Vamos ver como ês 

se barbarismo todo nao dobra um combatente revolucionário, Transcreve
mos abaixo várias partes de um. carta enviada de Chizuo Osava. do Mexi
co> para onde foi mandado em troca do cônsul, japonês; 
“Pui preso dia 27 de fevereiro, sexta-feira, em Sao ] 
da manha. Estava dirigindo um carro Paulo , a3 5 horas 

_ e houve um acidente: o carro capo
tou porque deslizou no paralelepípedo molhado. Desmaiei e acordei no 
Pronto Socorro, No acidente sofri apenas alguns arranhões no supercí- 
lio esquer o e nos joelhos* Como havia munições no carro me prenderam



F3 4 n . p m  •

Na delegacia do Sacoma. lá pelas 10 horas vieram me buscar para ir
D0P3. Antes pasei pelo Instituto Médico legal que fica em frente ao 
Hosítal. das Clínicas porque o delegado do Sacornã o exigiu.

li certo que o DOPS queira enganar o público e dizer que a situa
ção física em que fiquei seja resuitada do acidente e não das torturas 
Seria bom que^arranjassem uma cópia do laudo médico do IML que .mostra 
em que condições físicas emtrei no LOPS. Aí começaram os piores sofri
mentos que uma pessoa pode sofrer,

Desnudaram-me aos bofetões e me colocaram no pau-de-arara. 3arra- 
garam entac nos choques elétricos, nas pauladas(na cabeça, planta dos 
pés e joelho esquerdo - onde ti?j osteomelite), nas bofetadas e nos 
chutes. Por várias vêzes fiu retirado para descanso dr al£uns minutos 
e recolocado no pau-de-arara. Foram intensifidados os choques e tapas 
no ouvido. Queriam que delatasse outros companheiros e dissesse coisas 
que &ao sei. A sessão continuou com breves interrupções até cêrca ds 
meia-noite. Aí me retirarrn uo paa-ãe-arara já sem condições de andar 
e enxergando muito mal» puseram-me num carro e deram uma volta por lu
gares desertos ameaçando-me com fuzilamento. Diziam que iriam me trans 
formar em"presunto(têrmo do Esquadram da Morte) me enterrariam co
mo indigente e diriam que eu morre i’a por causa do acidente do sarro 
Depois me levaram todo encapuçado para um hospital onde me aplicaram 
2 injeções: uma de pentotal (soro da verdade) que pode deixar a pessoa 
louca, e uma de estimulante psra que eu peraianocesso acordado a noite 
inteira durante as torturas.

As dúas horas e pouco voltamos ao DOPS para a fase mais dura das 
torturas. Com um intervalo de meia hora mais ou menos estive no pau a- 
té 9:30. Choques por tòdo o corpo, principalmente nas orelhas, nos de
dos, nos órgãos sexuais, no ânus, nos mamilos. Amordaçavam-me para aba 
far meus gritos. Jogavam água no corpo para tornar os choques mais â:; 
tensos e tentavam me afogar jogando água no nariz, As vêzes eram 4, ou 
tras eram 10 a me torturar. A certa altura cai na testeira de pedir á~ 
gua e dizer que estava com sede. Foram buscar um vidro com sal e me o- 
brigaram a engolir sal puro, em desjejum havia um dia e com sede. Des
pejaram-me uns j "7.o~os de sal e obrigaram aos murros e choques a en
golir quase tudo com salmoura. Consegui cuspir um pouco, mas ãevo 
ter ingerido uma 200 gramas.

Quando interromperam esr.a agonia à 9 e meia eu estava qriaeet« .em 
estado de coma, com desidratação provocada pelo sal, com as pernas pa
ralisadas em consequência oe ficar tanto tempo pendurado no "pau-de-a
rara" e com o cor.o todo inchado. Nao conseguia nem ficar sentado numa 
poltrona. Puseram-me num carro e fomos num ponto a procura de compa 
nemros".

A esta altura Qhizuo conta que foi entregue á 033AN mas já estava 
sem qualquer resistencia física 'vomitava sangue com sal, tinha cóli
cas terríveis, nao òonseguia nem ficar de pé, tinha o corpo todo quei
mado de choques, manchas das pancadas proncipal,.ite nos rins, o rosto 
esquerdo inchado, o ouvido esquerdo estaurado. A língua estava cártada 
~ devia haver uma lesao no esôfago. Por uns 5 dias nao consegui come.;

n___ _ .J- _ A __  tb -r.. ~ _ ___*1 ___T ---- r “i . TT ____ : J-“1beber leite e água.” Então resolveram levá-lo ao Hospital ll.V.tar 
Cambuci para evitar que morresse, onde estava sendo tratado á ba-
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se de soro. Depois veio a libertação. "Mas minha sorte não me fez es
quecer que centenas de outros bravos companiieiros estão sofrenao ou t:á sofreram mais do que eu:i.

^Depoi3 de falar sobre o escanáalo que estao produzindo no exterior 
os métodos da ditadura militar brasileira, Chizuo pergunta se a sua fa
mília sofreu represalias. ‘'Quando me torturaram me ameaçaram muito bus
car mamae e pe-ai para torturá-los na minha frente. Já o fizeram com 
muitos outros, chegando a torturar crianças de 10 maces af. frente do 
pai. ií terrivel. 0 fato e que aao^abandono a luta." "Sentirei muito se 
nosras ligações familiares, que não posso apagar, ^rovocarem novas cru
eldades. Mas nada posso fazer". "Os responsáveis sao a ditadura e ceus carrascos".

0 fim ua carta é de confiança na revolução, "um abraço, um voto de 
confiança no futuro e na revolução brasileira. Aòeus para sempre ou até 
a vitoria final. OUSAR LUTAR, OUSAR VENCERí - Chizuo Osava, que pelo me 
nos tentou ser "Mário'', um revolucionário da VPR."

A CARTA DO LAD.Tü ANTONIO SOLIGO
0 mesmo espírito de luta e a -.»lesma energia se encontram no depoi

mento do Pe. Antônio Scligo, de onde extremos alguns trechos:
"Eu trabalhei na Cnalreoi, como operário braçal. Nesta fábrica car 

regava cobre(§0 a 70 I g). Bolfava sem proteção para a vista. Trabalhava 
em ácidos, debaixo de guindastes, perto do fo*o e de estufas, na água, 
numa máquina isoladeira, sem ganhar taxa de risco de vida nem insalubri 
dade. Com todos os operários era a mesma coisa. A lei da ditadura dizT 
a fábrica que emprega mais de 30 mulheres acima de 16 anos, deve ter su 
a creche. ±'ara obedecer a^lei da Ditadura e não ter creche, a fábrica 
empregava 29 mu heres e não 30. 0 operário tinha que trabalhar 3 horas 
para poder almoçar na fábrica, ois o almôço custava NCr$ 1,50 e a hora 
de serviço valia NC40, 54.

Eu ganhava^NCiS 119,60 como operário não especializado. A maioria 
dos operários nao era especializada e a produção saía todo dia correta 
assim mesmo. Fazíamos transformadores de ate NCr& 150 mil cada um. Quase 
todos ganhavam apehas o salário mínimo. Eu mesmo lavava minha roupa e 
cozinhava, mesmo assim o salário não dava. Era gasto todo em aluguel, e 
compra de ̂ mantimentos, condução e reme'dios. Colegas casados faziam só u 
ma refeição ao dia, para oeixar os filhos penar menos.

Os operários lutavam e ciavam duros golpes no Arrocho da Ditadura.
Algumas vitórias foram conseguidas. 0 aumento para algumas seções 

só veio depois de parar a ^roduçao.
Os operários resolveram nao comer mais na fábrica ate' baixar o pre 

ço da refeição e que a comida fesse feita na fábrica.
Nós tínhamos um jornalzinho que comandava nossa luta. Êle corrigia 

nossos erros feitos na luta anterior e apresentava o que fazer na luta 
seguinte. Estávamos conscientes de que a derrubada do Arrocho Salarial 
e saída dos interventores da Ditadura do Sindicato dos Metalúfcgicos de
pendia de uma luta detodos. ~ ___

Três colegas e eu fomos despedidos pos? causa de nossa luta na fá- 
brica. Depois eu fui tambem preso enquanto procurava emprego noutra fáte



brica* Algemaram-me na rua onde fui preso e me levaram para o Quartel 
do Ibirapuera. Aí encontrei outros operários desaparecidos de Osasço, 
todos êles torturados barbaramente. Õícero, Pedro Tintino, Antônio Sele_ 
tino. 0 primeiro preso na padaria, o 2^ enquanto ia para o trabalho e o 

enquanto descansava do trabalho em casa.
Um amigo meu, Clemens Augustic Frederic,Scharagua* preso com inva 

sao de domicílio pela Fôrça pública, estava lá há quatro dias, todo mõ 
ído, torturado todos os dias, com 41 graus de febre malária, durante 4 
horaf: cada vez^ pendurado pelos pe's de cabeça para baixo por duas horas 
debaixo de golpes de todos os tipos e em tôdas as partes do corpo, pon
tage's e choques eletrieos."

Depois de relatar a prisão e torturo, de Carlos Pereira, a prisão 
do padre Talpe e de Ida^Kremen, depois de dizer que nada tinha a "con
fessar"^ ditadura, a nao ser que estava do lado doa explorados e que 
sua vitória era inevitável, o padre Soligo foi torturado no Quartel do 
42 RI de Osasco.

"Os que me torturaram, sob a responsabilidade do General Luís Feli
pe Guedes, tenente-coronel Adolfo Henrique Matos e o capitao Danilo Ma
ri ani, encarregados dos IPMs, fôram: ocapitao Antonio Carlos Nascimento 
Pivatto, sub-comandante da P' lícia do Lxe'rcito; sargento Vendramini, 
tio de um nosso seminarista e cujos familiares moram em Joaçaba (S.C.); 
o tenehte Agostinho e o cabo Marco Antonio Ribeiro, conhecido como "Pa£ 
sarinho" (êste me tirou da cela ns 1, atingindo meus órgãos w r r ' i i n  com 
uma joelhada, sendo visto por todos os meús colegas); um tal de "zancorS e outros do serviço.

A tortura nao conseguiu o que êles queriam; desiludir-me da luta 
do Povo, da certeza da sua vitmria» Fiquei sempre lúcido durante a tor
tura e constatei que âles a faziam intimidados, aesanimados com o dese_s 
pero da ditadura que não conseguiu nada com a gente. Pelo contrário,as 
torturas serviam para desmascará-los e aumentar em nós a confiança na 
luta.

Mesmo assim continuavam torturando mulheres nuaa junto com homens 
nús,tambe'm torturados. Violentaram uma mulher, mãe de família, na fren
do próprio marido, enquanto êle era interrogado e torturado. Uutra mu 
lher grávida foi trturada ate' abortar morrendo a criança e ela mesmo di" 
pois. Enfiavam consolos nas vagihas das i^ulheres e nos ânus dos homensT 
Mae, pai, mulher, filho ou irmao eraijj presos como refe'ns e torturados a 
te' encontrar a pessoa do interêsse deles.

Foi torturado o advogado Antoniò Expedito Pereira, sua mulher, seu 
motorista, sua secretária, o irmão dele que foi encontrado com a ' lista 
dos presos que deveria defender.

0 ~ me'dic o ̂ Antônio Carlos Madeira consultou algumas pessoas que de —  
pois foram presas. A ditadura o prendeu e por medo do povo que o conhee 
cia em São -c'aulo, levaram-no para Minas e o torturaram lá, durante um 
mês. 0 mesmo aconteceu com o arquiteto Faride„

Ao gráfico^Jose' Paiva, pai de 4 crianrac;feriram si\as costelaè è 
depois foram prescos e torturados sua mulher, sua mae e irmão. A Jose' 
de Jesus, bilheteiro de loteria, fizeram o mesmo: este, apesar de preo
cupado com sua espôsa grávida há seis meses, aprendeu a ler e escrever, 
conosco na prisão.
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Ü advogado l’urcilio Grieger, saiu da cela n° 2 do DOPS às 7 noras 
da manha e só voltou às 14 noras, permanecendo todo êsse tempo debaixo ' 
de torturas e voltando esmagado, com escoriaçoes diversas, todo ó lado 
direito inchaao, permaneceu mais de 20 dias sob o controle médico de seu colega ^rêso.

Estouraram a tapas, com as 2 maos juntas, os ouvidos de um senhor 
de 53 anos, operário metalúrgico, Antônio Jbaldino, etc, etc, ctc."

I as enfrentaram, uase todos com altivez ■' 3 íieus ccrrascos, diz So ligo. Poi entao visitado pelo cardeal flossi.
"S. Excia.^o cardeal Rossi, 1 2 responsável da Igreja no Brasil, na 

visita que me fez, ficou informado do tratamento "religioso" que a Pita 
dura im oe aos .resos. Soubemos dele t.inibfn cie já estava informado 
pelo Ministço Gama e Silva, das torturas que estavam sendo aplicadas a 
todos os presos. No entanxo continua frequentando os banquetes em Home
nagem a estas "autoridades".

De 27 de fevereiro até 14 de agosto de 6y êle esteve no DOPS oxic? 
foram torturados vários outros que divulgaremos depois. Depois de solto 
Antonio Soligo foi perseguido novamente. E responde:

Eu sou acusado de atentar coutra a Lei de Segurança Nacional pela 
Ditadura. Enquadrado nela, com processo em andamento.

Como posso eu acreaitar na Ditadura Militar? Nas suas leis? Se e~ 
la decreta expulsa®, banimento, prisão perpétua, pena de morte, deixan- 
impune os exploradores e assassinos de nosso povo nas fábricas e nas 
fazendas? Se ela decreta expulsão, banimento, ^risão perpéti, pena de 
motte para os que lutam ao lado do povo? Nao confio nesta Ditadura. Por 
tanto nao vou responder o roces o e nem cumprir a pena que ela inven
tou a meu respeito. Eu confio no Pove brasileiro, que certamente derru"- 
bará a Ditadura Lilitar e ex ulsará os imperialistas norte-americanos".

ORGANIZAR AS CAMPANHAS CONTRA A REPRESSÃO
Neste momento as prisões estao cheias no Rio Grande do Sul, em I’i 

nas, Bahia, Sao Paulo, Paraná, Pasnambuco. toas'também em tôda a parte 
surge a consciência da importância da luta contra o terror burguês. A 
ditadura quiz acabar com o movimento revolucionário atravéz das tortu 
ras e crimes. Mas nós podemos fazer com que êsses métodos se vo.item con 
tra ela, mobilizando as mais amplas ccaadas do povo contra êste rregima 
que assim revelou todo geu barbarismo e boçalidade.

Nao oe trata de ciioiadc.r.ds inúteis e apelo à "boa vontade" das au 
toràdades. Trata-se de Crgan.izar as denúncias e revelar por toda. parte 
a face selvagem de.&te regime, a X'Odridâo que acompanha esta sociedade 
exploradora, desmoralizando de vez todos os seus servidores. Por jooo 
esta campanha também dove ser dirigida palas vanguardas operárias.

Organizemos comitês que organizem as campanhas mais amplas de de 
núncia, aproveitando o clima propício com a^solidaariedade internacional 
formada a nossa favor e com a sensibilização de diversas camadas soei- 
ais para o nosso caso.

A campanna contra asaijorturas c' uma forma de reorganizar a luta po / 
lítica contra a ditadura. L~



O SEQUESTRO DO EMBAIXADOR ' 
E A LUTA 

REVOLUCIONÁRIA
0 sequesxro do embaixador alemão, obrigando a ditadura a libertar 

40 presos políticos, desmascarou novamente as mentióras dos gorilas e 
seus capachos. 0 Sr. Buzaid, antigo admirador do nazismo, tinha acaba
do de declarar solenemente que nao havia presos políticos nem torturas 
no Brasil. Agora, os 40 companheiros no exterior, são mais uma prova 
da mentira dêsse protetor de assassinos. Ate' crianças estavam presas 
nas masmorras e uma combatente já tinha^ficado paralítica. Diante dos 
fatos que vão sendo revelados, a ppiniao pública internacional pres
siono. .os próprios governos aliados da ditadura brasileira a expressar 
sua^desaprovaçao pelos me'todos bárbaros da sua poli. ' E nessa afo- 
baçao, o Sr. Filinto Mailer - que e' íntimo conhecedor do problema das 
torturas desde que foi chefe de polícia na ditadura do Estado Novo, 
quando mandou a mulher de prestes ser fuzilada por Hitler - cometeu 
mais uma enorme ''rata”: sugeriu que se banisse do país todos os presos 
políticos para se evitar novos sequestros. Com esta distração, o lider 
do governo volta a desmentir o govêrno, pois admitiu publicamente que 
ainda há outros presos políticos no país. Então a ditadura desistiu 
de tapar o sol com a peneira e, confessando a existência de mitos 
mais, mandou dizer que era contra o banimento desses presos.

_0 sequestro tambe'm desmoralizou as baboseiras desses generais fan 
farroes, que ficam muito valentes diante da imprensa, dizendo sempre 
que exterminaram com a subversac. ï! verdade que a esquerda sofreu e 
sofre ainda unia série de derrotas por causa dæ concepçõos _de uma luta 
armada desligada da massa. Mas mesmo assim nem a repressão mais vio
lenta vai acabar com os inimigos deste regime, que aumentam .todo dia.
A coragem e a habilidade dos seqüestradores é apenas mais uma prova do 
que pode a vontade revolucionária contra o aparato do regime de re
pressão .

0 sequestro libertou 40 combatentes..E êstes assim que chagaram, 
mostraram à imprensa internacional que nehhuma tortura os faz mudar de 
disposição. 0 velho Apolônio de Carvalho que combateu o fascismo na 
guerra civil espanhola e na resistência francesa contra os nazistas, 
falou em nome de todos, denunciando os crimes da ditadura e deixando 
clara a disposição de todos de voltar para prosseguir na luta. As pró
prias fotografias estampadas nos jornais br^sil-iros moettaraamquon 
são os homens e mulheres que combatem a ditadura: saindo das^prisões e 
salas de tortura, alquebrados pelos maus tratos, fazem questão de mos«- 

( ) trar que não se dobram, sorrindo, fazendo o V da vitória final, con-



fiantes na revolução. Ií isso que não podem compreender os burgueses- a- 
comodados acostumados a todo conforto e que vivem pensando em si mes
mos, reubando-se uns aos outros.

Mas .o ^êxito dossa^ação de vanguarda não deve espalhar entre nós 
falsas ilusões.^ Ela nao muda nossa situação geral. 0 que irá mudar 
será a mobilização dos trabalhadores, organizados para ehfrentar seus 
inimigos. .E o meio principal para mobilizar os trabalhadores não são 
essas ações audaciosas de um punhado de combatentes isolados da massa. 
0 meio principal e a própria atividsdc no meio dos trabalhadores, or
ganizando-os, organizando suas piqusáas lutas, educando-os politicamen 
te.

$á pouco os militantes da VPR furaram^espetacularmente um colms- 
sal cerco militar no Vale da Ribeira. A ação mostrou como a mobilidade 
guerrilheira pode burlar os maiores aparatos da repressão. E no entan
to, faltando a massa organizada para aproveitar e impulsionar essas a 
ções, elas ficam limitadas, sem repercussão, sem condições de ir acumu 
lando forças progressivamente.

Porisso, ao mesmo tempo em que saudamos a disposição revolucioná
ria desses militantes da VPR e^ALN que lutam sem tréguas contra a di
tadura criticamos suas concepções que os isolam e que lhes impõe seve_ 
ras perdas. A ide'ia de deflagrar uma guerra revolucionária a partir 
do heroísmo de um punhado de combate":-.tes revela mais a vontade revolu
cionária de grandes setores da pequena-burguesia do que a firmeza com
batente do proletariado. 0 proletariado precisa dessa disposição revo
lucionária, mas para uma luta de longo prazo- No lugar do entusiamo 
fácil e porisso instável, o proletariado precisa da disposição de man
ter a luta nas piores condiçoes, capaz de prosseguir o trabalho mais 
miúdo, da capacidade de ficar no meio do povo, como peixe no meio da 
água, e aí na atividade persistente do heroísmo do dia-a-dia, cons
truir o verdadeiro exercito revolucionário, ensinando as grandes mas
sas no caminho da revolução.

Por isso mesmo e' que cha amos todos os revolucionários a pôr suas 
capacidades e disposição a serviço da mobilizaçao dos trabalhadores. 
É essa atividade que está fazenda crescer a ^organização nas fábricas, 
que irá verdadeiramente mudar a nossa situação geral.

A REVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES DERRUBARA 
A DITADURA E ACABARA COM A EXPLORAÇÃO



AS CAMPANHAS sai AP ia is  
SEP?ÃO A RETOMADA 

DAS LUTAS OPERÁRIAS
Ainda sao as campanhas salariais no Brasil os momentos principais 

de mobilizaçao dos trabalnadores„ . exploraçao sofrida o ano inteiro 
produz durante as campanhas manifestações mais coletivas. Mas aí então 
a possibilidade de fazer desses protestos verdadeiras ^lutas que apro
veitam a fôrça da classe, depende do grau de organização existente e 
de educaçao política.

Hoje^sabemos como a classe se sente: oprimida pelo arrocho, a 
perseguição, o desemprego. Sabemos tambe'm como esse descontentamento 
vem provocando centenas^de conflitos dispersos.

Por outro laão, sao muitas as fôryas de combatentes de'esquerda 
que já compreendem a necessidade de pôr suas energias a serviço da 
classe operária „ baseando a luta revolucionária contra o regime, no proletariado.

Porisso tudo vemos a importância que terão as campanhas salariais 
dofc metalúrgicos de Sao Paulo, Osasco e Guarulhcs (São Paulo), Canta~ 
gem (Minas) e Guanabara, entre setembro e outrubro.

Nossa atividade nessas campanhas pode nos permitir reorganizar as 
forças, criar as condiçoes políticas mais favoráveis para a continr.i- 
dade da luta e futuras mobilizações raais decisivas. Ê aí que devemos 
concentrar nossas energias, visando reerguer o movimento operário, 
apressando o fim do recesso que o paralisou desde o fim de 6 8.

Devemos desde já procurar coordenar as diversas forças combaten
tes na^classe operária, dispostas a ir para a luta. Mas as coordona- 
çoes nao se constroem no ar. nossa verdadeira fôrça ã r pode residir 
nas lideranças de fábrica, nos núcleos de comitês ou comitês de empre
sas. Essas lideranças devem ir se fortalecendo desde já. 0 destino da 
própria campanha - a capacidade de enfrentanr.ns CvS macabr g doe pele- 
gos - depende dessa organizaçao peias bases. Mesmo onde as assemble'ias 
íindicais tiveram grande importância^ - onde as ^direções sindicais 
ainda têm grande auditório - não serão elas que vão decidii? de fato a 
luta. Deveremos ir às aseemble'ias sentir a pulsaçao da classe e falar 
onde houver massa. Mas sabemos que só os fatos^consumados das firmes 
decisões^vindas das fábricas resolvem as questões e podem dar conse
quência às deliberações de assemble'ias.

As coordenaçoes devem discutir essas questões e firmar-se em tor
no de objetivos claros e firmes. A atividade conjunta da própria cam
panha tambe'm servirá para clarificar os princípios políticos da luta 
proletária o ' ra reunir as vanguardas combatentes da classe.
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Porisso insistimos em. que a próxima campanha salarial pode ser 
de cã .vrn v ít q o »movlieafflto c^T-ririo e -pajca a setim^da da luta contra o 
arrocho^salarial e a ditadura. Mas para isso e preciso que a enfrente
mos a se'rio, elaborando desde já nossos me'todos de ação, programando a 
atividade, reunindo as forças. A partir deste número POLÍTICA OPERARIA 
inicia a discussão dêste problema e chama todo operário de luta a dar 
sua contribuição e enfrentar conosco essa questão.

Desde já propomos, como preparação da campanha os seguintes pon
tos :
1 . reunir as forças representativas do movimento operário revolucio

nário nas coordenaçoes, com objetivo de influir nas forças mais 
atrasadas 5

2 . fazer um levantamento da situação da classe Ta se verificar su
as principais reivindicações;

3. centrar a agitação e a organização nas fábricas de maior tradição 
de luta, visando a campanha.
VAMOS P R K R A R  A RETOMADA DAS GRaNDES LUTAS OPERARIAS!
VAMOS ORGANIZAR A CLASSE NAS EMPRÊSASI 
ABAIXO A DITADURA E SEUS PELEGOS!
VIVA A LUTA INDEPENDENTE DA CLASSE OPERARIA!

MANIFESTAÇÃO ESTUDANTIL NA GUANABARA

Aproveitando-se da desmobilizaçao do movimento estudantil, a dita 
dura reprimiu violentamente a manifestação contra torturas realizada 
no dit. 5 de maio na íruanabara.

Convocada pela UNE. cêrca de 100 estudantes concentraram-se ncs 
centro da Guanabara para denunciar a existência de presos políticos e] as torturas.

A manifesta.; 3 durou alguns minutos apenas. A repressão foi, ao 
que tudo indica, alertada. Com bombas, tiros e cassetetes dissolveram 
servagemente a concentração. Houve feridos e boa parte foi presa. A 
violência foi tal que circularam notícias de que houve mortes.

A imprensa foi proibida de dar cobertura ao acontecimento. Com a 
repressão e com êste tipo de medida a ditadura te: ta tapar o sol com a 
peneira. 0 massacre de um punhado de companheiros nao apaga na consci
ência da esmogadora maioria dos estudantes os espancamentos, totturas, 
mutilações e mortes de quem têm notícia.

A ditadura nao perde por e-perar. Ela será esmagada junto com as 
suas'mentiras quando as lutas hoje dispersas dos trabalhadores se uni
rem numa só direção.



A MORTE DE OLAVO
O assassinato de Olavo Hansen, depois de sua prisão com mais 17 

companheiros nas comemorações do 1 2 de Maio, provouoQ fcrte reação dç 
movimento operário, mas sem ódio debelasse ao. o aiiccatrou canais, .para 
se exprimir politicamente. A indignação que percorrem as fábricas pres 
sionou as lideranças sindicais através^dos grupos de operários exigin
do qualquer coisa, e através da agitação que fervia no meio da classe.

Ate os pelegos furam obrigados a fazer algo: 2 federações e .21 
sindicatos se manifestaram comunicandD a morte de Olavo às "autoridade^

Olavo nao foi o primeiro operário morto por essa polícia, mas a 
diferença é que as evidências nao permitiam esconder que ele tinha si
do assassinado no BOPS. Aí então a imprensa burguesa colocou o "misté
rio": "quem matou Olavo?" E o próprio Sodré, furçado pela repercussão 
abriu «figoroso inquérito", para tentar pôr panos quentes sem investi
gar coisa nenhuma.

Toda a imprensa foi obrigada a tratar do caso, embora criando 
falsos mistérios. Mas um jornal nem citou o fato. Trata-se do Fa-; 
to Nôvo, dos reformistas e nacionalistas, defensores dos "milita-' 
res patriotas" do tipo peruano. Eles devem estar preocupados com pro-, 
blemas"muito mais importantes". Mas a classe operária também não es
quecerá isso, A gente conhece ms amigos na hora da desgraça.

No momento^ atual a classe operária vai aprendendo quem são seus; 
inimigos, quem sao seus^amigos. E engana-se quem pensa que ela não 
sabe aprender essas lições. ____________________________________________
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0 PELEGO VAI SE POMAR NOS ESTADOS UNIDOS 
NGS NOS FORMAMOS AQUI MESMO, NA LUTA

Benedito Marcilio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André, foi para os Estados Unidos "colher experiências e fazer 
cursos de liderança sindical". Marcílio p um pelejo muito conhecido. 
Sua penúltima traiçao â classe operária - a última e esse cpmpromisso, 
com os patrões americanos - foi trair a decisão tirada em assembléia 
de reinvidicar 35°/° e não ir a dissídio. Mas enquanto o pelego goza as 
delícias^do capitalismo, a verdadeira lideran.a da classe forma-se na 
luta e não nesses cusrcos dados pelos patrões.

Enquanto Marcílio recebe viagens de férias, a ditadura trata de 
modo diferente os companheiros de luta. Assim foi também com Jo:,,! 
Barbosa e Djalma, que sempre estiveram ao lado dos operários do ABC 
em suas lutas.̂ Barbosa era procurado como líder do ie de iaaio de 68 e 
pela sua atuação no movimento operário do ABC. Para escapar à violenta 
perseguição juntpu-se com Djalma, driblaram^a repressão e foram parar 
na Guiana Francesa. Sua sorte está agora nas maos do governo francês, 
gue lhes pode conceder asilo ou devolvê-los à ditadura brasileira.

0 exemplo desses companheiros, como de Olavo hansen, que colocaram 
a vida^ à disposição da revolução operária, realça mais o caráter 
âésprzível de Marcílio, que um dia será julgado pela sua classe.
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_____________________ _̂________________________________ LIÇÕES LO MOVII'/iENTO OPLKARIÕ

OS REVOLUCIONÁRIOS
DIANJE 

DA REPRESSÃO
"Nao dizar absolutamente nada que possa 
informar o inimigo sobre_a vida interna e 
a atividade da organização". (Lênin)

Com o aumento da violência da repressão ao movimento r£vc?.itcioriá 
rio a partir de 6 8, o problema de como comportar-se nos interrogatório 
os, nos tribunais militares, enfim frente as lais e a justiça da bur^*- 
guesia, coloca-se coneretamente a todos os que se aedicam à destruição 
deste regime de expllração e terror.

No Brasil o movimento operário e revolucionário está dando os seus 
primeiros passos. A nossa atitude quando nas mãos da repressão será 
vista como exemplo de comportamento por outros companheiros. IÍ porisso 
ainda mais importante sabemos agir como revolucionários nas garras da 
repressão.

A história das lutas operárias nos deixou verias lições. Ela mos
tra que se o revolucionário estiver preparado pode suportar as piores 
torturas e continuar o combate dentro da cadeia, nos interrogatórios e 
tribunais.

E preciso antes de tudo, ter bem claro que a luta continua. Ape—  
nas lutamos em condições de tremenda inferioridade: nas mãos da repre_s 
sao e isolados dos demais companheiros.Mas aí na prisão, do mesmo modo 
que fora, só temos ijuas alternativas: Impulsionaria luta da classe o- 
perária ou enfraquece-la. Para^isso é necessário não perder o aüto-do- 
mínio, não perder a cabeça. Não se amedrontar com as torturas físicas 
e morais, lí necessário manter a cabeça fria para pensar e saber agir. 
Pois estará isolado dos demais companheiros. Terá que resolvar cada- ca 
so concreto pelos seus próprios esforços, e encontrar o caminho revo
lucionário.

As experiências das lutas operárias nos deixaram algumas regras a 
serem seguidas:
1. NÍO INFORMAR 0 INIMIGO: não dizer absolutamente nada que possa in

formar o initúigo e enfraquecer a^luta revolucionária; nãco incrimi
nar nenhum companheiro da organização^ou de outro grupo, ou colabora
dores não dizer absolutamente nada sôbre ajvida interna da organiza
ção; não se declarar membro de uma organização, a não ser que esta te
nha determinado; não reconhecer evidencias como material apreendido:

LIÇÕES DÒ MòTOENJÓ OPkitARIòjL
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dizer que nada tem a declarar; nao confirmar confissoes de outros com
panheiros. A experiência mostra que o revolúcionário pode 'manter essa 
atitude, mesmo' sob. as mais viç-lentas; tmrtú^asV^poTque os .revolucioná
rios sabem extrair de sua certeza de’vitória, toda a força que preci - 
sam; a burguesia- com-o .classe decadente, podre, condenada historicamen
te e éincapaz de . levantar em suas fileiras uma coragem autentica, um 
her&ícpo consciente.
2 . NAO RENEGAR AS SUAS CONVICÇÕES: fazer declarações contra suas pró- 
p prias convicções é enfraquecer-se - e minar suas próxrias fîr^as 
a luta continua dentro da prisão: dentro, do mesmo cedo'qaa fora,,o re 
volucionário nao deve dar declarações anti-revolucionárias ou anti-co~' 
ministas. Em todos os casos deve sempre protestar contra a prisão e o 
tratamento recebido. Em nenhum ease declarar-se a favor da diitadura ou 
da democracia burguesa, na pior das hipóteses, calar-se, dizer que na
da tem a declarar.
3- PfiQSSLY'IIR A LUl1 a  DENTRO DAS PRISÕES: o revolucionário deve prosse 
guir,' com as cautelas que a circunstâncias exigem (microfones, espi - 
oes, traidores, etc.), o trabalho revolucionário. Isso significa tra--

e políticas; debater o comportamento que se de 
sao, nos interrogatórios, na prisão, nos tribu- 

n vi na denti’0 das prisões s estimulando a solidariedade 
ntando a moral, etc. Deve procurar semi^re neu-

var discussões teóricas 
ve ter diante da repres 
nais; organizar a vida 

tarefas, levdividindo
tralizar , pelo manos, os carcerei ;os. Na piór das hipóteses, abalar- 
lhe ̂ as convicçoes. Procurar sempre meios de se comunicar com a organi- 
zaçao, sem colocá-la em risco //para troca de informações, denúncias de 
torturas, etc; Estar atento às possibilidades de fuga*
4. ORIENTAR A DEFESA: a defesa-pessoal nao pode comi>rometer sua nada a 
luta da classe operária. Exigir que o advogado siga essa órientaçao. 
Nao permitir que se tome qualquer medida que alivie sua pena às cus
tas de outros companheiros ou enfraqueça a luta revolucionária. 0 advo 
gado é apenas o técnico que lhe informa sôbre as leis e os recursos ju 
rídicos possíveis. 0 revolucionário utiliza êsses dados para orientar 
o advogado. A defesa devex portanto, 'antes de tudo ser política, o uvo  
pessoal. Mas e claro, entao", que tôdas as possibilidades de defesa den 
tro desses princípios, devem ser aproveitadas. •
5 . 'DENUNCIAR C xiECIME: Nao só denunciar as torturas a que são subme- 

^tidos nos interrogatórios ; denunciar também as condições de vida na
prisão. Nunca perdei’ de vista que qualquer declaraçao que de.r é uma. d£ 
claraçáo da organização e deve servir de propaganda da luta revolucio
nária, LeVado às barras do tribunal se fôr possível a defesa, a- 
cuaar o regime, passando da defesa ao ataque. Denunciar o cará
ter de classe das leis e do regime. Transformar o banco de réus em tri 
buna, descrevendo a situação da classe, o seu salário de fome, o traba
lho embruteccdor as humilhações diárias,_as dispensas em massa, a in
capacidade do r e i ime de resolver á situaçao: mostrar, enfim, que o re
gime burguês caducou historicamente.

L1Ç0ES DO IflOVIMENTQ OPERÁRIO.
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A TROCA D£ DiTADCCES Kl A 
ARGENTINA NAO SEGURA A  

REVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES
O golpe militar que de^ôs Ongania na Argentina foi só mais um ca

pítulo da enorme crise política Úaquela país. 0 destino do antigo di
tador foi traçado quando ele se mostroiz incapaz de domesticar ou repri 
mir a classe operária argentina. Um ano depois do levante operário dê 
6 9,_os trabalhadores de Córdoba voltaram à luta, começando com a ocu- 
paçao das indústrias automobilísticas Ika-Renault e Fiat-Concord e foi 
ate a ocupaçao de 9 das maiores fábricas locais. Nessa situação, o se
questro e a morte do general Aramburu^foi apenas um fator secundário 
que serviu como elemento para definição de forças. A burguesia precisa 
va de um outro governo para tentar conter a luta revolucionária dos 
trabalhadores. Porisso a nova Junta Militar e seu fantoche, o "presi
dente" Levingston, quiseram dar a impressão que iriam voltar à "demo
cracia representativa’,' embora tivesse ficado claro que duL2n vai man
dar são ainda os oficiais gorilas.

A crise mostra o papel de vanguarda que o proletariado argentino 
desempenha na America Latina. Lia pode ser a frente avançada da nova 
onda revolucionária. Depois de de'cadas de reformismo o^continente co
nheceu um ascenso do movimento de massas com a revolução cubana. Cuba 
foi entao o exemplo e o estímulo para os revolucionários. Mas o que 
surgitt, como cópia mecânica do exemplo cubano, foi uma tentativa fo- 
quista de fazer avançar a revolução e de substituir o reformismo. Essa 
tendência revelou nestes 1 0 anos sua incapacidade de mobilizar as mas
sas, libertando-as do reformismo e apontando-lhes o caminho da revolu
ção. k classe operária argentina tambe'm ficou amarrado ao reformismo 
que lá assume característifías especiais ( peronismo), ^embora a força 
organizada do proletariado já ^se constitua um peso político que 

, ningue'm pode ignorar. Dos 13 milhões de pessoas ligados ao^proeesso de 
produção, 6. sao sindicalizados, constituíndo-se na maior força sindi
cal da Ameriaa Latina.

Mas foi o surgimento de uma alternativa revolucionária concentra
da numa área estrategica, que alterou o quadro político, amadurecendo 
as condições subjetivas da revolução. A partir de maio de 69 quando o 
proletariado de Córdoba, tendo a frente 20 mil operários das princi
pais empresas automobilísticas, ajudados por estudantes, insurgiu-se 
levantando barricadas^ e ocupando várias partes da cidade por alguns
dias, enfrentaniffo forças da polícia e do exercito, sua alternativa __
passou a se irradiar por todo o p.yís. As tendências conciliadora§ e j 
reformistas das cúpulas sindicais nacionais passaram a sofrer o peso
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do exemplo de Oórdoba, que influencia as grandes mansas. Nas duas g,re~. 
ves gerais fiaciom.s -̂ ue se segai ram, a vanguarda revolucionária C tTo 
proletariado argentino ca ?çz sentir. Diante do exemplo de luta vindo 
de Qórdoba, os pelegos o? Bv.~cc, q Aires nao puderam fazer seus acordos, 
sossegados com a ditadura de Ongania,

Assim podemos compreender qual a rúíz da crise do regime burguês 
na Argentina. Ela se-'. ítra nã amadurecimento da rcrcluoaq•' dos tra
balhadores. As classes.exploradas querem encontrar o meio de parar a 
roda da História. Ifes e cada vez mais difícil enganar os trabalhadores 
com as mudançás de homens no poder,- A burguesia sentiu-isso quando, 
diante da possibilidade deum choque entre Ongania e a Junta Miliuar , 
mais de 5 mil trabalhadores e estudantes foram para a frente co 
cio presidencial gritando; "Junta ou Ongania, a mesma porcariai*'

Que lições podemos tirar da situaçaojla Argentina?
A primeira e' cue o avanço da revolução depende da mobilizaçao cb.s 

grandes massas exploradas.. E a classe operária mosxra na Argentina co
mo ela pode se pôr à testa das grandes: massas, dando um rumo seguro à 
luta e co abando com a histária oue . os operários da cidade são acomodados o

A segunda é como a atividade revolucionária concentrada èm áreas 
es trate'gicas (como Cordoba e Horário) repercutem nacionalmente e podem 
se constituir em poios revolucionários que apontam para as massas mais 
amplas a alternativa dc poder proletário..

A. terceira 4 de que a i bssíl-o .nas fases de ’dão
fensiva geral, deve estar com os revolucionários. Isto quer dizer que 
nao devemos apoiai’ este ou aquele setor golpista das classes dominan
tes (como cs nacionalistas do Albuquerque Lima daqui) mas is desmora
lizando um a um, desenvolvendo uma política operária independente, de
ixando a burguesia definitivamente desgastada.

Eí preciso sabermos aprender hoje na Argentjba, a frente avançada 
da. revolução proletária no continente. Córd-..ba e o exemplo!

0 TRISTE FIM DE UMA FARSA

Para^querer contrabalançar todas as daaúncias de

ie

torturas um dele_
gado de Sao Paulo armouungiorme aparato jornalístico e apresentou cin
co secundaristas presos no ano passado* Sl.es haviam assinado duas car- 
tas^onde negavam a existência do torturas:"chega a ser irônica a afir
mação de semelhante disparate". Más os próprios cinco infeleizes rene
gados tiveram ĉ ue passar .pelas barbaridades desse "disparate" bárbaro, 

A encenaçao tôda do delegado e seus dolaboradores já se apagou, 
mas o que muita gente não sabe é que os pobres rapazes tiveram que 
responder po.r sua traição diante dos outros presos. Tiveram que enfren 
tar seus companheiros de prisão que sabem o tamanho da sua mentira. 
Os outros presos se rebelaram axé que os cinco foram colaboracionistas 
fôssem colocados sozinhos, aepois de receber todo o repúdio, inclusi
ve, ‘de presos comuns.

M f ô
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A DITADURA QUÊR MUDAR PF CARA 
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V \ 0 a£ ai vi ve de abraços com os genei*áis e o Congresso Bu-

 ̂ caris tî ço rpiaiy. a.igreja e a- di-tadpra 1 numa férsta fíafef&al sob as 
"bençaosV d<̂  p^pa. Enquanto, isso, fre^f^ár' deyÀleiicar ;Í)ijpii$iÇ’ 24 anos, 
conia qû tra jhistéria, numa cárta da qual 'éxtraímos pequenos .[trechos:

' . j "Fui levado ido presídio Tiraderlite^pârá a Operação BanWfrirahtes 
no dia 17 de fevereiro, 3 2 , feira, à'ã*: 3^ horas.. 0 capitão Maurício £u£ 
veio me b^scjar .em companhia. de -:2 pdli^ia^^j^disbé :■ "Você agora Va,i'6-.’# ‘. 
nhecer a àucurstií do inferno"-, (êsse'. oá^itão Maurício é um tipo sórdi
do que . aü:raht'é o dia tortura na OBAN e de noite assiste aulas ^,-Ge«^
grafia nâ USP. mra espionar oe \estudantes;J«'

0 Chegando" a'oèAN o tal càííitão come-çou os intérrogá*tóri®s. "Depen
durado, nu, com as mãos e os pés amarrados, recebi choqUes'èlétricos,
de pilha seca, nos tendões dos pés..„e_Jia cabe ça .—Eram' 6 tortUradores,.
comandados pelo capitão Maurício. Davam-me "telefones" (tapas no ouvi
do) e berravam palavrões. "No dia seguinte inteiro foi o mesmo ritual 
em completo ^e^um. No 3e "sen,t^ram-me numa cadeira do^dragão (ícom cha- 

/' Jpáte Jme t ál i cá s V fids’) e de Sc arre garam c^pques nas mãòs, nps/pés, nos 
p(OUpid)OS e na cabeça. Dois'Xàos foram ̂ amarrados às minhas''m^os e um n© 
orêlha esquerda (,,...) Isto durou até as 10 horas, quando chegou o ca 
pi'tâo Albefnaz (...,.) £s .̂4 horas encerraram a sessão;. Carjpegado, vol 
teji: à cela, onde fiquei* és^i-^ado no chão. "^As 18 horas-nova sessão e co 
mo'nada falasse Albernaz !_ameaçi^Cfi^âE^íLãt» falar, ; se-rá quehrado"todo 
por -derrtro', “pois"saToemõs como fazer as coisas sem deixar marcas vísí- 
veis". No dia seguinte, descontrolado, Frei Tito tentou o sú£Lcídio, 
cortando os pulsos. Conta que um outro prêso, que sofrera muito mais e 
resistira procurou estimular-lhe a resistência, mas Frei Tito mantém 
ainda seus pensamentos religiosos e sua ilusão na igreja: queria cha
mar a atençao dos bispos ffàï*& o que se passa nas prisões.

Mas foi logo léVado ao prónto-socorro do Hospital das Clínicas 
cujo ^superintendente é milico, e depois para o/Hospital Militar._AÍ o 

,? capitao Maurício se desesperou e belrrava ao médico : "Doutor, êle não po 
de morrer de jeito nenhum. Tëmos que fazer t_do senão estamos perdi= 
dos". Lá foi visitado peDo juiz Nelson Guimarães, um dominicano e o 
bispo auxiliar de S. Paulo, que pudé4*&m ver/todas as suas^marcas de 
torturas, cicatrizes e hematomas ;' 0*'juiz Neléòn prometeu então que êle 
não voltaria à OBAN. Em ..‘menos de uma semana Frei Tito voltou ao quar
tel general da tmrtura’ - quem se fiaria na palavra de um juiz? - onde 
passou màis um dia sem.comer, antes de ir'para o presídio Tiradentes.

Termina o frei a^rmando que "é preciso dizer que o que ocorreu 
c-óáigo não é exceção,- é regra. Raros os presos políticos brasileiro 
î de' não sofreram tórturas . "

J/Al/; / u
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COMO RO 
ÊSSE CONGRESSO 

DOS METALÚRGICOS

Nos dias 3, 4.e 5 de junho realizou-se em São Carlos o VI Congres 
so Esáadual dos Ivietalúrgicos de Sao Paulo. Estiveram representados 3F 
sindicatos e a Federaçao que organizou. Êsse Congresso trouxe algo pa
ra apelasse ^operária? Trouxe. Trouxe a confirmação de que o movimento 
operário terá que esmagar essa corja de pelegos para avançar na sua lu 
ta.

QUEM PARTICIPOU
Em primeiro lugar, conhecidos traidores: Joaquim Andrade (depois 

ele declarou ao Fato Novo: "Nunca regateei aplausos ao governo"): Pau
lo Vldal do sindicato de S. Bernardo, que defendeu a tese da divisão do 
movimento operário, dividindo as campanhas salariais por empresas; Or
lando Malvezzi e outros menores, que se destacaram por querer superar 
seus mestres na arte da traiçao (por exemplo, os delegados de São Car
los e Araras).

Em^segundo lugar, alguns pelegos mais vivos . indicaram delegados 
mesmo nao pelegos - para não ter que prestar contas.

Mas p que é importante é que os delegados não foram escolhidos pe 
.... la classe, nas fábricas, Foram indicados pelas direções. Foi assim um 

festival de pelegos que nao representou os metalúrgicoá paulistas, 
pois e' sabido que essa corja representa uma pequena minoria que pouco 
tem a ver com aluta operária.

COMO FUNCIONOU Aí
’ • r

Se não bastasse a seleção dos delegado®, ainda assim os pelegos 
se prepararam para evitar alguma "surpresa". 0 regimento interno proi
bia qualquer manifestaçao política e "nenhum orador poderá fazer uso 
da palavra para abordar assunto estranho ao ternário". Ale'm disso, esta 
vam presentes vários dedos-duros para policiar a reunião.

E já se sabe o quereles entendem por "assuntos políticos" e Mas- 
õúntos estranhos". A política de apoio ao governo e' sempre benvinda e
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a política da classe operária é "assunto estranho" para êles.
0 QUE FOI APROVADO

. Í __ . ' . :j

A Carta de princípios foi escrita na linguagem respeitosa e adoci 
cada, onde apresentam chorosamente algumas queixas mas sobretudo rea
firmam sua confiança e submissão à ditadura. Confiam no governo que 
torturou ate a morte Olavo Hansen, que persegue e encarcera os autênti 
cos líderes operários como Ibrahim, Barbosa, Conceição.
Lá dizem que "Os trabalhadores mantem^sua confiança nas autoridades".
Mas quem confia nessas autoridades sao esses traidores. Lá dizem que 
ao Estado compete dispenâar proteção aos trabalhadores para que não se_ 
jam vítimas de exploração". Com essa querem esconder que o Estado bur
guês existe justamente para garantir a exploração dos trabalhadores e 
a classe sente isso na carne cada vez que o governo interve'm.

Foi exigida a supressão das leis do arrocho, responsável princi- 
pal pelo aumento espantoso da miséria dos trabalhadores? Nao. Apenas 
se "pede" respeitosamente, que sejam reformulados alguns artigos.

Foi exigida a verdadeira liberdade sindical? Mao. Apenas vagas re 
clamações de autonomia mas nem uma palavra de denúncia do absurdo "di-

- reito de intervenção" do 1 inistério nas diretorias, eleições, contas 
bancárias, decisões de assembléias.

Com relação às eleições sindicais foi rejeitada proposta para re
duzir para 2 anos os mandatos e foi pedida ainda que os votos brancos, 
sejam contados para a chapa majoritária e redução do quorum para 50%.
E^que os pelegos sabem que a, maioria nem se interessa por essas elei
ções controladas e ainda muitosjvotam em branco para protestar. Com 
isso nao dá quorum. Entao êles vao suplicar ao govêrno para facilitar 
as coisas. > -

Foi aprovada ainda .uma ènxurrada de pequenas revisões nas leis 
trabalhistas e no INPS. Fulou-se em remédios mais. baratos-ou gratui
tos, etc. Claro que isso seria positivo. Claro que uma porção de coi
sas que foram, pedidas áeriam boas se saíssem. Mas a verdade e que es
sas coisas' todas não, se. ^anna suplicando humildemente ., A doença maior 
dos trabalhadores é a fome provocada pelo^arrôcho e xa e^xploraçao desen 
freada. Os pedidos humildes dosjpelegos vão ser, como sempre, engaveta 
dos. Nossas reivindicações sé sao arrancadas na luta*-.

' A POLÍTICA DOS PATHÕES
Como dissemos, só a política dos operários é proibida nessas reu

niões sindicais. Os pelegos fizeram questão de aprovar suao mensagens 
de ap6x> ao ditador, o que^causou surprêsa aos préprios capitalistas.
0 preetexto para a badalação: foi: a Transamazôniça,,. as 200 milhas,o 
pronunciamento sôbre o nordeste, a defesa do café solúvel, a instala
ção de indústria petroquímica na.Bahia. Quem quiser achar algum pretex 
to sempre acha... '

Mas os trabalhadores nao precisarao de pretexto para combater es- 
A  sa politicalha a serviço dòs patrões. Organizado.s em cada-emprêsa aca- 
~r- baremos com essa-corja-.que manoha o nome dos trabalhadores brasileiros.

i.> j ' ^ ' v  1 ’.1 . • ......
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A  D I T A D U R A
Q U LR  TER

UMA OUTRA CARA

A ditadura militar agora está emp enhada em mudar de cara. Os locu 
tores de televisão e rádio, os redatores dos jornais e revistas, Os fo- 
tografos e cinegrafistas já receberam as suas ordens. Eles devem criar 
para o povo a imagem de um Brasil feliz, prospero, onde tudo vai bem, 
e de um chefe de governo competente, duro com um "punhado de subversi
vos" mas profundamente "compreensivo e preocupado com a sorte dos tra
balhadores". E como todos os meios de comunicação legais são submissos 
à ditadura militar, já puseram maos à obra.

De repente parece que tudo ficou âs mil maravilhas. 7 presos que 
renegaram seus companheiros referem-se às "realizações" da ditadura mi 
litar. Os pelegos reunidos num congresso em Sao Paulo aplaudem o govêr 
no ( "pela la. vez desde 64" noticiada própria imprensa burguesa sati£ 
feita ) por causa das suas "realizações". Todo político que quer baju
lar os militares, todo negociante que quer amolecer o governo para ob
ter financiamentos, todo puxa-saco, enfim, não pode deixar de falar 
dessas realizações.

Afinal, que realizações s§o essas, que todos os papagaios repe
tem? Transamazonica, 200 milhas, nordeste, petroquimica, campeonato de 
futebol. Isso tmdo aparece junto na imagem de “Brasil Grande".

BRASIL CAMPüÃO
Parece incrível ipas a ditadura quis usar ate' isso para se popula

rizar. 0 secretário geral da Arena deu ordem para os candidatos faze
rem a campanha eleitoral "explorando o clima criado com a conquista da 
taça do mundo". Mas afinal o que foi que o governo fêz para que a sele 
çao brasileira ganhasse a copa? 0 que tem uma coisa a ver com a outra"? 
Será que os jogadores ganharam mo Mexico só porque sabiam que aqui den 
tro a ditadura militar está prendendo, torturando e ajudando a maior 
exploração dos trabalhadores? Nada dissoL A ditadura só quer mesmo é  

aproveitar o entusiasmo do povo para ver se muda um pouco sua mmagem.
E está apelando tanto que o próprio Me'dici se prestoji a sair chutando 
bola só para seus fotógrafos fazerem o "flagrante". Éles querem com is 
so mostrar^que o chefe dos gorilas, que dirige a cxploraçao e a repres_ 
sao, é "tão igual a nós que ate' joga bola". Pensam que os trabalhado
res ainda são crianças para ir atrás de uma conversa dessasi
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A ditadura não contribuiu nada para que o Brasil fôsse campeão 
mundial de futebol. Mas em troca a ditadura tem outros títulos. Por 
causa dela, o Brasil é o campão mundial de torturas, o campeão mun - 
dial de exploraçao dos próprios flagelados. Também em mortalidade in
fantil, analfabetismo, barbaridades pibliciais, miséria, o Brasil está colocado noá primeiros lugares.

A IMAGEM Lá FORA
A verdade e que os gorilas estao furiosos com as informações que 

correm do Brasil lá fora. Aqui êles impedem os trabalhadores de ter 
suas imprensas legais, se ̂ reunir abertamente, impedem quem quer que se 
ja de denunciar o que está acontecendo. Mas não podem esconder tudoT

Eles viram com a viagem do Magaldi, pelego da Federação dos Comer 
ciários, que foi a um Congresso na Suíça. Ele foi dizer que os traba- 
lnadores estavam satisfeitos com o governo"porque não há ,.nis desemprc 
go". Me.;., Jodos sabiam que e?r:. sentira e o ho.oou voltou dosuorzilizado 
reclamando que em cada cidade da uuropa que passou, encontrou artigos 
e comentários denunciando a situação da ditadura brasileira.

Outro esiemplo é da revista "Vision", de propriedade de grandes ca 
pitalistas latino-americanos associados com os norte-americanos. Comõ 
nao podia deixar de ser, portanto, é uma revista conservadora, antico
munista e que nao tem qualquer interesse em defender os revolucioná
rios brasileiros. Mas ela fez um levantamento sôbre torturas no mundo 
e ficou envergonhada com o barbarismo dos gorilas brasileiros. Mais da 
metade do espaço reservado à America Latina foi dedicado ao Brasil. 
Ela constata que o "governo fez amplo uso" de "detenções em massa de 
suspeitos, tortura de presos e, ocasionalmente, seu assassinato". "De- 

; vido a que muitos sacerdotes se opoem à ditadura militar, ela foi ex
tremamente dura com os padres oposicionistas. Prisão, maltrato, tortu
ras e o assassinato de sacerdotes, freiras, estudantes católicos es
querdistas e outros opositores foram tão notórios que se leteantoujima 
tempestade de protesto no Vaticano e no mundo civilizado. Declarações 
assinadas, fotos e uma abundância de provas relacionadas com as tortu
ras e maltratos aos presos tem sido tantos que não há muito lugar para 
dúvidas sôbre essa situaçao no Brasil". Depois de enunciar alguns ca - 
sos, a revista calcula em redor de_10 mil presos políticos no país a- 
tualmente. Tudo_ isso está na ediçao de 5/6/70. Mas não é só. Inúmeras 
outras publicações da Europa e dos liistados Unidos vexa tratando o mesmo 
assunto. Até Dom Hélder, que sempre procurou conciliar com o govêrno, 
que sempre se opôs à^luta revolucionária, acabou se sentindo obrigado 
a denunciar a situaçao no exterior.

Porisso, não é por acaso que os próprios jornais áanques peçam ao 
seu governo para não se comprometer demais com os gorilas brasileiros, 
cuja imagem está muito suja lá fora.

OUTRAS iíEALIZAÇÕES
Uma "realizaçao importante, já cantada em prosa e verso, fotogra- 

fada^e amplamente divulgada, foi a "preocupação do presidente com a si

6tuaçao do Nordeste". Massafumi e Lungaretti,' os 2 infelizes que deser 
taram de suas organizaçoes, delataram seus companheiros e poáaram parã



a imprensa aplaudindo a ditadura., disseram que um dos motivos para mu
darem de posiçao foi justamente isso. "Fiquei entusiasmado com o presi 
ciente l.édici. Soube que ele foi examinar in loco a situação do Nordes
te ",^disse Massafumi. Mas para que o Mediei foi"examinar in loco a si_ 
tuaçao no Nordeste"? Para saber que existe a seca. Ele podia se infor
mar ate' pelos jornais. Para verificar que pior que a sêca é a explora- 
çao dos camponeses pelo latifúndio? Mas isso todo mundo está cansado 
de saber e sao os proprios latifúndios que apoiam o "preocupado presidente".

Um puxa-saco que procura motivo para aplaudir o governo pode se 
contentar com a "preocupaçao" dos chefes militares. 0 Joaquim de Andra 
de pode se contentar com a "preocupaçao" do Médici. Mas os camponeses 
do nordeste estão cheios de tanta "preocupaçao".Os camponeses do nor
deste querem,que seus exploradores guardem essa "preocupação" muito 
bem guardada. Ela não enche barriga. Ela só serve para a mais nojenta 
das demagogias.

Outra "realização", que deixou"entusiasmado"o pobre Massafuni e 
mereceu fortes elogios dos pelêgos em Sao Carlos é o projeto da Trans- 
amazônica. Ela "vai integrar o país", vai oferecer"emprego para milha
res de nordestinos’,1 vai ser a "obra do século". Num próximo número va
mos analizar de perto o que significa um projeto desses. Por ora, é su 
ficiente dizer que, mesmo se ela sair do papel, será'uma grande nego
ciata para as empresas de construção e, no regime atual, usará o traba 
lho de muitos operários para depois jogá-los na miséria. E só ver os 
candangos que construiram Brasília e agora estao vivendo nas favelas 
miseráveis em torno da capital. ÏÎ só ver os que fizeram a Belém-Brásí- 
lia e agora estao morrende de fome nas suas margans. 0 governo quer é 
aproveitar a mao de obra barata para produzir novas fontes de lucro pa 
ra os capitalistas.

Da mesma forma, o espalhafato em tôrno da "soberania sôbre as 200 
milhas de costa". Soberania de quem? Das companhias pesqueiras que ex
terminam os cardumes de peixe e vendem por um preço tao caro que traba 
lhador algum pode comer? E que importa se a companhia tem um nome jap_o 
nês, americano ou brasileiro, se tôdas elas exploram por igual os tra
balhadores? E o que é a soberania do governo brasileiro? Ele já afir
mou e provou mil vezes que faz a política norte-americana. Que sobera
nia entao? Os trabalhadores brasileiros nao sao soberanos nem na ter
ra quanto mais no mar. A grande maioria do povo brasileiro nao tem o 
menor poder nem de se vestir decentemente e alimentar seus filhos. E 
os militares vêm falar dé "soberanis de 200 milhas de costa". E ainda 
tem pelegos que batem palmas'para essa palhaçada'.

Nós queremos sim ser soberanos. Para organizar livremente nossos 
sindicatos e organizações políticas. Para termos nossa imprensa e ex
pressarmos nosso pensamento, Nós sabemos que essa soberania ganharemos 
na luta, como fizeram os trabalhadores de Cuba.

OS PROBLEMAS SÃO OUTROS
Os nacionalistas, os pelegos, a grande imprensa, ^estão .batendo 

palmas para a Transamazônica, as 200_milhas, a"preocupaçao do presi
dente", o"Brasil grande". Mas isso nao quer dizer nada para os traba



lhadores.
Os trabalhadores querem é saber porque tem tanta gente desemprega 

da, porque tem tanta máquina parada, porque tem tanta terra desocupada 
com tanta gente precisando de comida, ̂ de roupa., reme'dmo, de casa.

Esse "Braail Grande" é grande só para êles, é grande o lucro dos 
que chupam o sangue dos trabalhadores. Grande para nós e a exploração, 
a mise'ria, a perseguição. Mas tagibem grande e a revolta. Grande e' o nú 
mero dos explorados. Este Brasil grande, cheio'de explorados vai se re 
voltar aontn^o outro Brasil, dos "donos da pátria". E o que êle vai e- 
xigir não sao palavras honitas sôbre a mise'ria do nordeste nem promes 
sas de grandes estradas e nem ainda uma falsa soberania de 200 milhas’ 
ou ate de um milhão de milhas. 0 que o Brasil dos explorados vai exi
gir é o fim da exploraçao dos operários, e' a entrega da jserra a quem 
trabalha. 0 que os trabalhadores precisam e^o direito de decidirem seu 
destino e produzir o que o país precisa e não o que dá lucro para essa 
minoria de exploradores. Esse será o Brasil Socialista. Para isso nós lutamos 1

8

PORQUE 0 BRASIL .FOI DERROTADO NA OEA

0 Brasil tinha levantado a necessidade dos govêrnos do continente 
enfrentar mais duramente o "terrorismo". A OEA se reuniu e deixou para 
seu comitê jurídico encaminhar o problema. Nêsse comitê o govêrno bra
sileiro sempre teve um representante. Mas desta vez, para enorme es
panto dos gorilas, o Brasil não conseguiu eleger ninguém. A repercus
são dm fato está sendo enorme aqui e le fora.

Aqui dentro os diçlomatas querem saber a razao da derrota, inter
pretada como repúdio r.s teses da ditadura. A tese principal defentffida 
pelo Brasil na OEA foi de os "terroristas" não deviam ter direito de 
asilo, nao sendo considerados como perseguidos políticos. Quiseram le
var para fora os princípios que já usam aqui dentro.

Lá fora as putras burguesias não querem dar passos tão grandes e 
imprevistos. Acham que o éxtrenismó reacionário da ditadura brasileira 
pode se voltar contra êles mesmos. Mas o que ressalta acima de tudo e 
o profundo desgaste da imagem do Brasil no^exterior. Nem os aliados da 
ditadura brasileira se arriscam a acompanhá-la por seus caminhos sinis 
tros.
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AS CAMPANHAS SALARIAIS  
E A S  MANOBRAS  

DOS PELEGOS

Conforme já destacamos no número anterior a capacidade de enfren
tarmos as manobras dos pelegos vai depender fundamentalmente da organi 
zaçao çela base (firmada pelas lideranças de fábrica) pelos comitês oü seus núcleos.

A fôrça da esquerda hoje ainda pesa pouco no desfecho destas cam
panhas exatamente ̂ porque nao conseguiu ainda enr,\izar-se sufuciente- 
mente pela base. ]í por esta razao que os pelegos ainda tem uma boa mar 
gem de manobras.

As táticas dos pelegos já sao conhecidas e em toda a parte obede 
cem algumas linhas gerais. A tática principal - porque desmobiliza ã 
vanguarda - tem obedecido às seguintes etapas:

1. Os pelegos convocam a assembléia. Se conseguem os seus obje
tivos (porcentagem permitida pela arrocho salarial e entrada em dissí
dio) encerram a campanha. Caso isso nao ocorra (por exemplo: a^assem- 
bléia aprova uma porcentagem maior que a permitida e tambe'm a não en
trada em dissídio) entao voltam à carga na segunda assembléia:

2. Convocam nova assembléia sob qualquer pretexto (falta de quo
rum por exemplo) e no período entre as duas assembléias levam a cate
goria para dissídio.

3. Na segunda assembléia apresentam o f to consumado. A vanguarda 
tomada de surpresa nao sabe o que fazer, desanima e desmobiliza a massa.

Abaixo transcrevemos outras táticas^ usadas pelos representante 
dos patrões que estao nos sindicatos. Sao lições que aprendemos nas 
últimas campanhas e que foram sistematizadas por companheiros.

AS MANOBRAS DOS PLLEGOS
1. Convocam a massa para a assembléia por meio de panfletos. De

pois, por meio de um edital publicado em plgum jornal burguês, anteci
pam a data de dois ou três dias. Ií claro que o comparecimento é mínimo 
e assim essa manobra se completa com a seguinte:

2. Convocam todos os seus puxa-sacos. Caso a massa fique sabendo 
da alteraçao dá data e compareça, vai ter que enfrentar um bando de 
provocadores e dedo-duros, que também apresentam um número enorme de O  
propostas e inscrições de oradores com o objetivo de reduzir o tempo J
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da oposição e permitir aos pelegos ampla demagogia.
3. Controlando a mesa, fixam tempo para^cada orador e, sempre que 

consideram importante, fazem suas considerações, atacando ou defenden
do , depois de cada orador. Com isso procuram deixar na massa a impres
são de que existe apenas um conflito pessoal e que os problemas da 
classe estao de lado e nisto os pelegos sao ajudados por seus puxa-sa- 
CDs espalhados no meio da massa. Esta manobra leva ao desânimo muitos 
companheiros que chegam a abandonar a assemble'ia, facilitando mais o 
trabalho dos^pelegos.

4. Em Sao Bernardo, centro da indústria automobilística, o sindi
cato dos metalúrgicos usou a tática do esgotamento. Numa assemble'ia 
que durou mais de 3 horas, terminando depois das 23 horas, os pelegos 
se revezaram em falatórios diante de uma massa saída do trabalho e que 
tinha que levantar cêdo para pegar de novo no batente. ^Com isso a as
semble'ia foi se esvasiando. Apesar disao e da provocaçao o tempo todo 
dos puxa-sacos, na hora da votação a^oposiçao tinha a maioria. 0 que 
êles fizeram? Promoveram várias votações, fizeram a confusãoe simples
mente declararam que tinham vencido.

5. Quando os pelegos têm pela frente uma oposição organizada,_ ou 
quando a massa se volta contra êles, chegam a criar uma "oposição", 
fflepois os da "situação" aceitam algumas propostas da "oposição" mas 
dizem que a classe "nao está preparada"; E quando a "oposição" inter
vem reconhecendo as "preocupações"^da mesa, etc. etc. Foi o que acon
teceu em Sto. Andre'. Mas na votação venceu a proposta de 35% e a não 
entrada em dissídio. Diante disso os pelegos convocaram outra assemblá 
ia e às escondidas entraram em dissídio.

6. Quando a pressão da massa e' grande (como em Sao Paulo no ano 
passado, quando uma assemble'ia de mais de 1500 aprovou a greve) o TRT 
concorda em ceder um pouco acima da lei do arrocho. Daí os operários 
ficaram satisfeitos e se desmobilizaram. Entao .os patrões recorreram 
ao TST que simplesmente votou a lei do arrocho.

Estas sao as lições de sindicalismo que os pelegos vao aprender 
nos Estados Unidos (como o Marcílio de Sto. Andre') para ajudar a ex- 
proraçao da classe .

Nos próximos números POLlTICA OPERÁRIA vai continuar levantando 
questões qúe teremos d© enfrentar nas próximas campanhas.

10
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UM MIU-IAO DE VOL
:m  f e z  e  q u e m  le v o u

Os patrões da Volks comemoraram com grande alarido a fabricação 
do milionésimo carro no Brasil. Deram medalhinhas para cada um dps 
seus 23 mil operários atuais. Dizem que a fábrica veio trazer grandes 
benefícios para o Brasil, que o Brasil se desenvolve, que vai ficar ri 
po, e outras baboseiras. Dizem que a empresa "entregou um milhão dê 
carros^ para o povo", que' criou "mais empregos", que permitiu a especi 
alizagao de mao-de-obra" e a "abertura de mais fábricas". E dizem quê 
a razao do seu sucesso foi a "confiança" que seus donos depositaram ho Brasil.

Vamos ver essa história direito. '■
Para começar nós perguntamos: onde estao aqueles operários que já 

passaram pela Volks e produziram essa.grande riqueza? A empresa tinfra 
em 1253, quendo veio para cá, 230 milhões p^ra.investir. Agora tem 394 
bilhões, fora o que já enviou para a sede na Alemanha. Aonde estão os 
produziram essa riqueza? Que foi feito das famílias daqueles que per^e 
ram a vida produzindo^Volks? E daqueles, ' tantos, que perderam a 
mao na prensa ou estão.pera$íticos ou doentes? Alguns estão na Caixa, 
recebendo uma ^miséria que não dá nem para matar a fome, quanto mais 
sustentar a família. Outros nem Caixa conseguiram e nao conseguem em
prego devido à saúde péssima que tem agora.

Essa e' a razao do seu sucesso. A enorme exploraçao dos seus operá 
rios. Alguns se enganam porque seus slários são melhores do que dê 
outros lugares. Mas sempre que 0 patrao dá de um lado, poaemos estar 
certos que vai tirar de outros. A Volks cobra do salário esfolando ca
da pedaço dos seus trabalhadores. A produtividade exigida é que faz 
com que no fim do dia o pessoal sai arrebentado^e no fim de algum tem
po está acabado. É também êsse ritmo de produção das máquinas que cau 
sa um elevado número de acidentes. Nêsse ano a prensa já matou 3 e ihü 
tilizou muitos outros. Na história dêsse 1 milhão de carros estao mui* 
to sangue e muito suor dos operários. De^companheiros que hoje estão 
sem medalha e sem saúde enquanto êsse milhão de Volks está rodanflo por 
aí nas maos de quem nunca trabalhou e enquanto a empresa dispõe de 
3 9 4.l6O.96O cruzeiros para continuar investindo e explorando.

Os operários mostraram que tem capacidade para produzir toda essa 
riqueza para os outros. Agora temos de mostrar que podemos usar essa 
inteligência e poder criativo a serviço da nossa própria classe e daj£T 
revolução que vai libertar da exploraçao a maioria trabalhadora do nbsj\) 
so povol T ~



CAMBODGE: NOVA FhENTE DA REVOLUÇÃO MUNDIAL

Nixon^anunciou no seu balanço sôbre a intervenção no Cambodge que 
uma solução militar para a guerra na Indochina nao seria possível a 
surto prazo. No Cambodge o que aconteceu é que os Estados Unidos aumnn 
taram seu desenvolvimento cada vez mais. 0 que aconteceu lá?

Os americanos foram destruir as bases de sustentação dos comunis
tas existentes no Cambodge, para desafogar a situaçao no Vietnã. Dian- 
fte da superioridade das tropas americanas que entraram no país os re
volucionários realizaram um recúo, fugindo ao confronto mas espalhan- 
io-se pelo país, denunciando a intervenção e seus objetivos entre as 
nassas do campo e mobilizando-a para a luta. 0 resultado foi que agora 
assim que os norte-americanos dlminuiram sua pressão, já os revolu
cionários controlam maid de 50% do território do Cambodge, com apoio 
luase total da populaçao (que alimenta, esconde, e informa os combaten 
fces).

Os observadores ocidentais se espantam com o rápido êxito dos co- 
nimistas. Mas êle é explicado pelo apôio que lhes dão os camponeses, a 
forças principal da revolução na Indochina. Assim os revolucionários 
iominam o campo e cercam^as cidades, esperando o momento para um golpe 
lecisivo. Por^enquanto nao tomam as cidades para nao enfrentar direta- 
nente a aviaçao americana. Preferem gastá-la aos poucos.

0 Cambodge é assim um “novo Vietnã"1.

>
/ '
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Carlòs,Lamarca foi capitao cjò Exército. Os oficiais o apresenta 
vam como ixôtriplo de bQ.4 soldado. Bra campeão do tirjo. Nos..'exercícios 
do contra-guórrilha è.ra sempre o .dlémontó máL& hábil. ̂ '

Mas' Lamnrc^, como/muitos ou$rós:, sentiu que' ás Forças Armadas ,sao 
um instrumento .para a '’exploração'é -á’ opressão das grandes massas trá̂ -; 
balhadoras. E Lamarca decidiu-se a seguir, outro .caminho. . .

• Ágora os' gorilas não- perdom ocasiao : para querer caluniar o solda
do q<ue antes., ba julàvam. Cada massnf ubi',7que . elos ’conseguem, Se gente nò 

> devçr.'.de-.cuspir, novas "revelações sobre .. b cará t e r d o  La
porque- Lqm°rca já disse o que sabe sobre o çará.ter do Exército.

 ̂ .Em càrta de julho do 69, ■ êle fala. de sua Experiência:'
\ Mas a •fQ.rmg.ção mili tar sufqça' sübjativamdnto. a libç.rdade,'

triotismo e a soberania, impedindo a compreensão da realidade da _ 
dado brás-ileiraV Soi.como é difícil paria;"©' „.militar compreender' á..¥eail 
dadd. Desde muito jovem, o militar'èofre' brútal lavagem cerebral' por 
meio da uma -propaganda levada à prática pelo processo de impregnaçao 

. psicológica : fra-sos f eitas são repetidas, diariamente- -durante- anos, sem 
que sejám' aprofundadas diante dn realidade. Soi também que é duro,

• quaçd[o--'sa' tema• consciência da^realidade, nao poder vivê-la. Muitos mi- 
litá^es. eetão neste estado ".

diz p^ra que s rvo o Exército:
V\, ■ 0 proletariado passou a Sir violentamente reprimido nas ama jxiô.

,tas..^reivindicaooes. Og opressores detem a bandeira -da legalidade e ma_s 
saoratíl o seu próprio povo, ,_ÁS, ? trocidades não são publicadas. A miséria e- a fome sã< 
participei de 
mento de opress

E desmascara sua luta "contra á corrupção":'“''«,
" Em^nome da.' moral, prendem bicheiros e trucidam margina.is, .-domo 

j se êles não fossem subprodutos da sociedade capitalista. Prendem um, 
somente umíexplorador do povo,, como sç não houvesse^todo um sintema in 
ternacional de exploraçao. Dizem çombater a corrupção, como se esta não

i fosse inerente ao sistema capitalista que defendem
E termina, convicto da vitória final:  ̂ v*!

Torturam-se'e matam-se pessoas, mas não idéias. Històrfcamohte 
vitoriOlsos, avançamos até que a morte nos alcance. 0 processo ” revol-y-

• .-cionáritj' continuará sempre, e to'do.s os povos serão livres ’
Lamarca é o exemplo de tantos soldados cansados de ser instromen- 

tos -.d^J.ópressãó contrá seus irmãos. Ao movimento operário cabe - ta-re-~; 
f.a , dor.^traí^lo.s p^ra a sua luta,^mostrando-lhes que é na . luta, de»' cia 
sa".d'9.,‘'proletariado', sob a direção de s'üa vangua.rda polílsicaf que .clò-s 
encontrarão também a sua libertação. • X  .

•̂o "esquecidas" no palavreado..dos banquetes oficiais. Eu 
touitos e dei como sao, sei comò a burguesia e seu instru 
são se referem ao povo**".

IA REVOLUÇÃO D0§ TRABALHADORES DERRUBARA
' í. A  DIIADURA E ACABARA COM A EXPLORAÇÃO j



A frase acima foi escrita numa faixa, colocada por estudantes na 
Universidade de Montevidéu, que se negou a cumprir as cerimonias de lu 
to oficial decretado pelo governo pela morte de Dan Mitrioni. E pode 
ríamos ainda acrescentar:' " Quem chora a morte dos combatentes de todo 
o mundo que enfrentam a monstruosa máquina de guerra comandada pelo im 
perialismo americano? ".

Sabemos que não são os hipócritas de todo naipe, que mataram G-ue- 
vara, Marighella, Ion Sosa e milhares de outros a sangue frio. Agaraj- 
em nome de uma falsa moral, choram o "Jbárbaro assassinato " cometido 
contra um "bom pai de família ”. Pois rirão são pais de família '.e traba
lhadores honestos os que sofrem no 3rnsil hoje a mais pesada opressão 
e tôda sorte de ameaças?

Vamos dizer claro: que é Mitrione? Sob ° capa de funcionário da 
AID, era um °gente policial (já agora ninguém mais o njga) que vinha 
"aperfeiçoar" os sistemas de repressão dp.s dita^ j.ras latino-americanas» 
Porque nao dizem que Mitrione foi quem introduzio na polícia uruguaia 
os métodos mais bárbaros p^ra tratar os tupamaros prôsos? Até o asque
roso "Fato Novo" - o jornaleco dos milicos nacionalistas que calunia 
todo o movimento revolucionário e agora especialmente os Tupamaros - é 
obrigado a admitir o r>apel que Dan Mitrione desempenhou quando esteve 
no Brasil: " A sua única contribuição ao desenvolvimento brasileiro 
foi a recomendação de que a Polícia Militar passasse a usar cassetetes 
tamanho famíliar tendo, na ponta um dispositivo para provocar choques 
elétricos^". Nao^é preciso dizer mais nada sobre este novo mártir da 
civilização cristã....

Da mesma forma, todo o sentimentalismo mais barato é^agora explo
rado na capa de qualquer revista, mostrando a mulher do cônsul brasi
leiro chorando. Mas nenhuma dessas revistas e jornais mostrou retra 
tos da família de Olavo Hansen ou da mulher de^Mário Alves e tantos oü 
tros lutadores da classe operária. Mas é^que êsse sentimentalismo tem 
o cheiro de sua classel Êles defendem o cônsul da ditadura que defende 
a sua classe. Nós defendemos os trabalhadores e todos que lutam contra 
a exploraçao capitalista. Porisso os Tupamaros declararam que atacavam
o Sr. Gomide que era um representante em seu país de uma das mais san
guinárias ditaduras da atualidade. 0 Sr. Gomide é desses "bons pais de



família" que não se envergonham de servir um govêrno que mata, tortura 
e explora do modo mais covarde. 0 Sr. G-omide é um bom retrato do sua 
classe. _ _

Nós nao sofremos do mal da hipocrisia e porisso não choramos por 
Mitrione ou Gomide. E só podemos sentir repugnância ao ver um embaixa
dor soviético - representante do primeiro Estado Socialista do Mundo - 
condenar os Tup^m^ros e se solidarizar com o govêrno uruguaio. Isso só 
mostra até que ponto se abaixaram os burocratas revisionistas.

Certamente t^mos divergências com a estratégia dos Tupamaros. Te
mos exposto sistematicamente noss°s críticas ã estratégia das açoes ar 
mad»s isol°das. Pare nós essa 4 a estr^té&ia da pequena burguesia revo 
lucionária que nao tem a consequência do proletariado revolucionário. 
Mas a crítica do proletariado revolucionário não tem nada a ver com a 
lamentação " contra a violência ". A crítica nossa é contra uma forma 
isolada de violência q qual falta eficiência. O proletariado revolucio 
nário quer empurrar para a frente a pequena burguesia radical, quer a- 
proveitar sua disposição de luta atraindo-a para sua luta de classe. 
Os reformistas medrosos querem apenas segurar êssà radicalismo e lhes dar conselhos de velhos chorosos.

CAMBOD^S E CHECOSLOVAQUIA
No Ccimbodge, após a retirad^ das tropas americanas, as forças 

revolucionárias avançam cada vez mais e ocupam a maior parte do 
país, ameaçando a capital. Mostram assim para todo mundo como a cam^ 
rilha de Lon Nol só era sustmtada pelos imperialistas ianques.

No c^mbodge a revolução avança, graças ao heroísmo das massas = 
!cfe toda a Indochina^ sob o comando dos Pnrtidos Comunistas locais.Mas 
ra Checoslováquia, onde há 2 anos a URSS interveio para "garantir o 
•socialismo", os revisionistas f^zem o que podem para sabotar a luta 
da Indochina. Em primeiro lugar é bom lembrar que a URSS e' seus pa
liados não reconhecem o govêrno revolucionário mas sim o govêrno de 
Lon Nol, fantoche dos americanos no Combodge. E agora, quando revolu 
cionários cambodgianos em Praga expulsaram da embaixada os emissá- = 
rios^de Lon N01, a polícia checa está sitiando-a embaixada para de - 
volve-la aos bonecos de Washington.

j A REVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES DERRUBARA ! 
A DITADURA E ACABARA COM A EXPLORAÇÃO

I
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Foi iniciada a campanha salarial dos metalúrgicos da Guanabara. A 
Is Assembléia só teve 50 participantes. 3 que a diretoria não convocou 
a massa. " A l§ Assembléia e de abertura, não tem muita importância ". 
Conhecemos esta^história. Esta diretoria é a mesma de(68-69, tem tradi 
çao de^acomodação e manobrismo. Para eles nenhuma Assembléia tem muita 
importância porque afinal êles nem querem saber da massa reunida. Sios 
se recordam de 68*; quando milha r-js exigiam-, greve e eles tiveram que 
usar todas as li^oas do pelsgüismo para impedir'a luta. Esta diretoria 
em sua maioria 3 a mesma que desrespeita decisões de Assambléia, e que 
3m^68, quando a massa pedia greve, apagou as luzes do recinto da Assem 
bléia e fugiu.
; ; A IMPORTÂNCIA ■ DA COORDENAÇÃO INDEPENDENT'S DO. .SINDICATO

Fm número anterior colocamos a necessidade, de organizar uma coor- 
dènaçao dos núcleos 'organizados de algumas f°'bricas, composta por mili 
tantes operários d? qualquer tendência disposta a travar uma luta indê 
pendente do sindica to. -Uma coordenação para conduzir a campanha. A co- 
ordenaçao é que d )ve càlcular as- reivindicações sem se prender aos ín
dices da Lei do Arrocho. A coordenação organiza a agitação por toda a 
classe para mobilizar 0 maior número de companheiros. A coordenação or 
ganiza nossa atuação, para õnfrentarmos as conhecidas manobras dos pele 
gos. A coordenação faz da luta específica pslo reajustb salarial, uma 
luta contra 0 arrocho.

•A coordenação podo fazer se unir os grupos operários mais consci
entes, hoje isolados, concentrando seus esforços para um objetivo úni
co.

E POSSÍVEL "FAZERMOS ALGO1' NESTA CAMPANHA?
%.*Alguns companheiros, mesmo reconhecendo a necessidade da frente 

das lideranças., mostraramse pessimistas quanto à possibilidade-de "fa
zermos algo" nesta', campanha, já a esta altura dos acontecimentos e com 
nosso atrazo na organização das basas.

"S esta de fato uma questão importante. Fqzendo 0 balanço^das nos
sas forcas agora, vemos.que não teremos nem tempo nem condições para 
lut&s: maiores, greves...ou. grandes Assembléias........
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Era l2lugar, os pílôgos tôn anpl^s __possibilid^ d as do manobrar, 
pois não precisarão enfrentar ima oposição^bem organizada .

Em 2slugar, a massa operária ainda não se encontra em disposição 
para lutar enfrentando pelígos, polícia, leis, etc. Precisa ser prepa
rada politic^menta para isso.

Em 39lugar, nós estamos fracos ainda.^ Nossa força só poderá ser 
as bases nas fábricaá. E elas não caem do céu, elas são construídas pe 
la atividade diária da núcleos organizados e ainda estamos divididos an 
pequenos grupos.

ENTÃO 0 QUE QUEREMOS NA CAMPANHA?
Ampliaria base dos núcleos ou criá-los onde surgiram condições e 

criar condiçoes mais favoráreis para futura criação de outros. Ê isso 
que queremos nesta campanha.

Porque a organização da classe só pode crescer se, diante dos pro 
blemas que a atingem, nós lhes faremos experimentar a importância dã 
organizaçao. Isto nos difere d'a Esquerda Inconsequente que só trabalha 
e agita na hora das campanhas ou de outro problema para obter os resul 
tados imediatos.

Para nós a luta não se esgota na campanha. Mas a campanha nos for 
talecerá grandemente se nós a aproveitarmos para fazer crescer as orga 
nizaçoes nas fábricas, os núcleos dos Comitês de Empresa. Tomando ago
ra como ponto de partida as^aspiraçoes salariais da classe, nós podere 
mos reforçar suas organizaçoes, que. serao úteis para qualquer luta no 
futuro.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL;
A DITADURA SE TRANSFORMOU MESMO OU 
SO QUER ENGANAR OS TRABALHADORES ?

0 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL LANÇADO POR MEDICI VAI SER ANALISA 
DO CONCRETAMENTE NO PROXIMO NUMERO. MAS JA ADIANTAMOS NOSSA PRIMEI 
RA CONCLUSÃO: ELE E SO UMA ARMA ELEITORAL. A DITADURA DIZ QUE NÃO. 
POR AGORA, DEIXAMOS SO DUAS QUESTÕES QUE OS COMPANHEIROS DEVEM LE VAR EM CONTA:

1 - SE A DITADURA QUISESSE DE VERDADE AUMENTAR A PARTICIPA
ÇÃO DOS TRABALHADORES NAS RIQUEZAS QUE PRODUZEM NÃO SE
RIA BEM MAIS SIMPLES ACABAR COM 0 ARRÔCHO SALARIAL? POR
QUE 0 ARRÔCHO CONTINUA?

2 - SE A DITADURA QUISESSE DE VERDADE INTEGRAR 0S TRABALHADO
RES NO DESFRUTE DAS RIQUEZAS QUE PRODUZEM iJt) DEVERIA COft 
SULTA-LOS EM VEZ DE MANTÊ-LOS CALADOS E POLICIADOS? ÊSSE 
LANÇAMENTO "DE SURPRESA" NÃO E MAIS ADEQUADO mRA UMA CAM 
PANHA PUBLICITARIA DO QUE PARA UMA "INTEGRAÇÃO SOCIAL?"“
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De tompos cm tempos a Ditadura repete a comédia. Põe seus bonecos 
em funcionamento, manda todo mundo colocar as máscaras de democracia 
e começa mais um ato da farsa eleitoral.

Por que o govêrnó tem que montar uma comédia tao cara e que custa 
tantos esforços - viagens, convenções, propaganda - e dinheiro?.

Ia) Porque eles precisam manter uma fachada de democracia para o 
exterior e para algumas camadas da população. Para contrabalançar a 
sua face opressora e assassina, a ditadura precisa da sua másoara de 
boazinha. "Eleições, congressos abertos, cortes judiciárias, enfim to 
do o quadro de instituições que caracterizam a democracia burguèsa7 
não tem mais a monor realidade aqui - não pesam nada - mas servem pa
ra " enganar os trouxas ".

22) Porque êlas precisam manter um certo canal para a manifesta
ção das correntes civis da burguesia. Enquanto os políticos da Arena 
e MDB se angolfinham atrás de cargos a ditadura militar mantém a sua 
unidade longe do picadeiro inútil dos congressos de palhaçada.

3S) Porque as eleições são um meio da ditadura verificar se está 
conseguindo alguma bas^ social, se está conseguindo^com todo o mono
pólio da propaganda legal, obter o apôio da população. A ditadura tem 
insistido era apresentar o comparecimento as urnas como aprovação ao 
regime. Isto quer dizer: a ditadura tenta, de todas as formas, romper 
o seu isolamento, que lhe foi imposto pelo desprezo ou pela indiferen
ça de quase tõda a população.

NAS ELEIÇÕES ANTERIORES
Ate equi os resultados são bem magros para o governo. Em 1966 , 

nas eleições para deputado e senador na Guanabara, Minas e São Paulo , 
de cada 4 votos, 1 foi nulo ou branco. Em Minas os votos^brancos e nu
los chegaram a 40% do total. Na Guanabara, que nas eleições de 65 os 
votos brancos e nulos tinham sido de 70 mil, em 66 passaram a 320.000, 
a maior parte nos bairros operários.

E é bom se verificar que naquele tempo o MDB ainda se mostrava tem 
menos covarde que agora o conseguia se agresentar para muita gente co
mo se fosse um efetivo partido de^oposiçao. Além disso, êle tinha o a- 
pôio do reformismo que estava então muito mais forte, já que ainda 
não tinha sofrido as cisoes que lhe destroçaram no ano seguinte e que 
vieram reforçar a esquerda revolucionária.



A.RT2TA OU MDB: A MESMA PORCARIA
A Ditadura s^ba que o pod rr sustentado só com a ponta das baion.s- 

tas e muito instável. Porisso faz d 3 tudo p«ra ver se fioa popular.
Prova disso é o enorme cuidado com que' vem preparando a campanha e~ 
leitoral dêste ano. Vale tudo. Ato A vitória-, na Copa do Mundo é usa
da par^ tentar r;foraar a ditadura. Depois v^m-as campanhas lançadas = 
com todas as técnicas dos golpes publicitáridS: a surpresa,- o impacto, 
as manifestações em massa, previamente preparadas de apoioetc.. Assim 
foi com as "200 milhas",, a tr^nsamazõnica, etc, que ninguém sàbe ainda 
o que i e nem se vai -âf fof Éjf-Sum. dia, mas que já tem um cortejo de puxa- 
-sacos embasbacados com <a' fetí? .’"grandeza " .

O^último coelho da cortola/ djofGarrastazu foi o tal Programa de In 
tegração social. 0 desmascaramerv^/dèssa; d,?magagí> vai merecer um arti 
go inteiro da próxima vez, mas já podeffiòs\'VeÍ' D-Vide vai^a "integração"7 
por uma leitura superficial nos artigos e na‘s declamaçoa^ do ministro 
Delfim Nato, da cabeça de quem, segundo dizem, saiu^á jó;/La".‘̂ 0,ministro 
explica bem que não_sarao tocados nos lucros, que são a razão-’da--- sçr . ^  
da " livre iniciativa ". E quanto a este aspecto, até o ̂ u l tra-roaciònáv, * 
rio " 0 Estado de S. Pnulo " se santo sossrgado, pois já verificou que -'
" um dos dispositivos do projeto permite que recursos do fundo geral =
(...) venham a ser empregados no financiamento do capital de giro... "
0 que o " Estadao " nao gostou - o aqui trai o verdadeiro motivo cb tal 
" Programa de Integração " - ó que essa medida demagógica tem um fim 
álaramefite eleitoral.

'Assim a ditadura militar ajuda de todos os modos os candidatos da 
Arena, inclusive mandando prender os candidatos do MDB que ameaçarem = 
fazer oposição mesmo. Como agora em Cqohoeirinha no Rio Grande do 
Sul, quando dois candidatos do MDB foram prâso3 por mencionarem os no
mes de Jango e Brizolla. M r s ^ í s s o  n^o quer dizer que o MDB esteja do 
fato^disposto a fazer oposição^ Ele sempre fica assim na época das e - 
leiçoes e depois amansa para nao perder os cargos. No Rio Grande mes - 
mo, o MDB i.q d anunciar *=> mamata de Parachi Barcelos que mandou pagar 
12.000 por hectare da fazenda Sta. Rit^. que valia 200; quando Médici 
enviou telegrama dizendo que concordava cóm a transaçao o MDB calou a 
bôca. '

Quanto  ̂ ditadura militar, ao rigime de exploração e opressão, o 
MDB está disciplinadamente « favor, A ditadura só lhe permite se opor 
a alguns aspectos com o objetivo consciente de desviar a «tenção do po 
vo. Depois de tudo que se deu neste p°ís, quem ainda consegue ter seu 
mandato resguardado não pode mesmo valer muita coisa.

DENUNCIAR A FARSA
Porisso tudo nossa resposta ao chamamento das eleições só pode = 

ser uma: o voto nulo,-de protesto e denúncia. . ’* • *
Precisamos explicar a todos os compahhíiros que essa será uma for O  

ma de manifestarmos coletivamente nossa recusa em participar da farsa, 
nosso protesto contra a ditadura militar da burguesia. Com isso repu - ^  
diamos todos os políticos burgueses' que só nos procuram à cata de vo - 
tos e, ao me srno-̂  tempo, mostramos claramente à ditadura que ela nunca = 
terá o nosso apôio. Um grandibso-número de votos nulos, mantendo a ten
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dância das farsns eleitorias de 65 e’ 66, srrá um poderoso estímulo pa
ra novas camadas de trabalhadores que verão que nao vamos atr^s de to
das as demagogias de ocasião lançadas pelo Garrastazu.

Deveremos usar cad” acontecimento para: mostrar o caráter mentiro
so e enganador dessas eleições e mostrar a importância do voto nulo.De 
veremos desde já convencer dessas posições os companheiros mais poli ti 
zados para que, em seguida, tenhamos mais forcas reunidas para a deriún 
cia geral da far.sa eleitoral.

j A R W  E MDB SÃO IllSSMÃ~DITADURA 
! AB-UXO A PALHAÇADA ELEITORAL
1 VIVA A LUTA DOS TRABALHADORES

O .QUE DISSE A "COMISSÃO DA ONU
A comissão Internacional de Juristas é um órgão assessor da ONU,'j 

que congrega 50 mil advogados do mundo e se reúne regularmente em Ge 
nebra. Quando soube do relatório que a Comissão fez sobre o Brasil oi 
ministro da Justiça, sr., Alfredo Buzaid, ficou furioso e mandou di— j 
zer que ele ora fruto da "grande imaginação dos informantes da Comis1 
são Internacional de^Juristas, que deforma os fatos para servir aos 
propósitos da agitação e da subversão". E voltou a afirmar que " Nao 
há presos golíticos no Brasil ", ficando depois "surpreso", porque a 
Comissão nao. aceitou suas "explicações".

Buzaid 3 sup corja não gostaram do relatório divulgado interna -j 
cionalmente' pela ONU só porquo ele dá uma pequena mostra dos métodos; 
que a ditadura lança mão para se manter.

0 relatório afirma que existem paio manos 12 mil presos políti - 
cos no país e que p^is de família sao torturados na presença dos f.i~: 
lhos e sacerdotes mutilados, havendo nos cárcer.as "um confronto diá-j 
rio entre milhares de brasileiros e seus psrseguidores". E prossegue 
"A tortura no Brasil não 3 m^is um mero acessório dos interrogató 
rios; tornou-se uma nrma política." Par^ que êsses fatos nao sejam - 
conhecidos em larga escala, diz o relatório, existe a censura à im - 
prensa, rádio e TV, -além de que, o governo "nega também.às organiza-] 
ções internacionais, em especial à Comissão Internacional da Cruzar, 
malha, qualquer contacto com os prisioneiros".

. Depois de citar alguns c^sos concretos, o relatório n^rra que "0 
ficiais brasileiros aprenderam os métodos dâssa guerra com técnicos ' 
e teóricos norte-americanos".

Aí está porque a ditadura do sr. Garrastazu sente necessidade dej 
fazer uma ""ampla campanha publicitária" no exterior. Quer limpar a> 
barra.
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Os companhairo s que racobem êstà jornal ja perceberam qua ale de

va sar divulgado o máximo possíval. Quanto naior^for o númaro de traba 
lhadores que lerem e discutirem o jornal, mais força taramos na' luta 
contra a exploração dos patroas.

Mas precisamos lembrar, que os patrões e sua polícia estao sempre 
atentos, procurando impedir qua nós discutamos os problemas da classe. 
Por isso, é bom observar algumas regras de segurança no uso do. jornal.
1.Cuidado com os que estao do lado ̂ do patrão: Em prima iro lugar, exis

tem os dedo-duros descarados, que dedam so por gosto. Em' segundo lü-
g«r, há os qua s^o pagos, os tiras, que enquanto trabalham a dão lucro 
para o patrao, vigiam os saus companheiros e dadam qualquer um de quem 
dasconfie. A grande maioria dos chefes, por exemplo, não merece confi
ança .
2.Cuidado com os qua nQo seguram a língua: Existem companheiros que , 

por seu comportamento, nao tem grande responsabiliâ°de e. não sabem .=
ficar calados quando é preciso (os que bebem muito, por exemplo).
3.Nunca diga de quem r ícebau oi .jornal : M^smo qua a pessoa seja de con
fiança. Isso faz com qua todos fiquem sabando a é mais fácil para a

polícia descobrir o companheiro que distribue.
4.Cuidado com o lugar onde deixa o jornal; Não deixe o jornal no armá

rio da fabrica, por exemplo, onde os espiões do patrão podem revis -
tar. Nao guarde o jornal, a menos que seja necessário. Depois de 1er e 
discutir, se não tiver para quem passar, destrua-o.
5.Cuidado com as "batidas dos tiras11: Quando estiver com o jornal no 

bolso, para levar a um companheiro, ou quando o recebeu, não pare em
bares ou outros lugares, onde a polícia pode dar "batidas".

Se nao concordQr com estas regras, ou se tiver alguma coisa a a- 
crescantar ou perguntar, fale com o companheiro que lhe passou o jor - 
n^l. Lembre-se sampre que nós lutamos debaixo de uma das ditaduras mais 
desesperadas qua existem.íles fazam de tudo para descobrir quem está lu 
tando.Porisso mosmo o nosso trabalho tem de ser feito com todo cuidadora 
ra ser bem faito. tras uma coisa é certa : por mais dura qua seja a situaçao, 
nós sampre ccnseguiremos um jeito de enganar os patrões e sua polícia e che
gar à Vitória
A QUEIXA^DOS DEPUTADOS: Um deputa do ̂disse outro .dia, que a "Revolução " (a de -" 
les lá nao estáj)Ihando a.esculhambação das eleições qve vên aí. Logo vsio outro 
dizenao^qte estão comprando votos,que só ganha quem tem dinheiro, etc . Se
rá que êsses^v^gabundos só descobriram agora o que todos nós já sabíamos ? 
Cl^ro que nêb,êle^s sempre souberam que as elaiçÕ.es são nessa base,e já sabian 
que os milicos só iam f^zar eleição depois de tudo aconchavado.E agora qum 
do as eleições estão «aí,eles vêm^com essa história de "corrupção"e outras 
besteiras.M^g não eng°nam ninguém,bem sabemos que no capita lismo as elei: 
cões nunca são livres,acontece que uns, às vezes, disfarçam melhorque o'u 
tros.E essa ag^ra está tao mal disfanada qœ ninguém quer votar em ninguémT 
NÃO VAMOS PARTICIPAR DA PALHAÇADA DAS ELEIÇÕESfVAMOS ANULAR OS VOTOS?



Dia 24 de agosto fazem 16 anos da morta do Ggtúlio. Ê até hoje 
companheiros m«is valhos ainda repetem o valho chavão: "Getúlio - pai 
dos pobres". Do corto modo ôsses companheiros estao comparando a situa 
ção dos trabalhadoras no período de Getúlio o « situação atual e entao 
olham com saudosismo, já que a ditadura de agora a um governo claramen 
te contra os trabalhadores.

Mas é um ^rro, por caus° disso, passar a glorificar Getúlio e nao 
compreender sau verdadeiro papel. 2 só olharmos bem a história para 
percebermos que Getúlio nao deu nada do graça aos trabalhadores: o que 
ele cedeu de um lado foi para tirar da outro.

A REVOLUÇÃO DE 30
Até 1930 a classe oper«ria brasiloira^se caracterizou pela agres

sividade nas lutas em defesa de sau padrão de vida. As lutas eram á r  
duas, marcadas pela violoncia com que o governo dos fazandairos de ca
fé reprimiam as org«nizaçoes dos tr«balh°dores„ Mas eles cresciam. Og 
sindicatos aram saraore reconstruídos e se sustentavam graças ao apóio 
dos próprios operários. 0 novimento oparário nao se dobrava aos líde
res burguesas e respondia a violência da reação cora a violência c«s 
suas lutas.Mas era 1930 o velho sistema de governo da burguesia agrária entra 
era colapso. Já ar« visível para «s classos dominantes que o Estado nao 
nodia m«is fichar os olhos par« os problemas da sociedade industrial 
qua so desenvolvia, *tá 1930 o Estado só so ocupava em defender os se
nhores do café. Mns vaio a crise do café e nas cidades já haviam mi
lhões de homens ocupados em outras atividades à m«rgem das preocupa
ções do govirno.

Ge túlio soube aproveitar assa situação.. *5la viu que havi«m forças 
novas na sociedadi brasileira e par« ganhar o poder, quis aproveitá- 
las era sau banifício. Ele viu que o des mvolviimnto do capitalismo br^ 
sileiro necessitava uma situacao mais tranquila. Não seria possível de
3 nvolver a indústria capitalista com a presença daquele movimento ope 
rário atuante e firmemente reivindicativo.

Getúlio Vqrg«s procurou entao destruir as organizações livres dos
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operários, criar sindicatos oficiais, conceder reivindicações que .o mo 
vimento operário já vinha inpondo. por sua luta 3 enquadrar os no.vos 
operários chegados do c t  po n'3 sua política paternalista.

A CRIAÇÃO IO SINDICATO PÉLAGO
Já falamos em outros números como o sindicato criado' por Getú

lio é o berço natural par« o surgimento dos pelêgos, Mas o que ó preci 
so ser dito agora é que a destruição dos sindicatos livres e a imposi
ção dos sindicatos pelêgos foi feita após muita luta. A partir de L935 
depois do fracassado levante da Aliança Nacional Libertadora, Getúlio 
aproveita para fechar as associaçoes e grêmios oporários independen
tes, prender seus líderes e até matá-los. As barbaridades da polícia 
getulista só foram superadas quase 30 anos depois, pela ditadura mili
tar atual. Mas é até bom lembrar que o próprio sr. Filinto Muller, quo 
hoje é líder do governo na Câmara, foi o chefe de polícia da ditadura 
de Getúlio, que matou muitos operários e militantes comunistas. A pró
pria mulher de Prestes, por ser alemã, foi mandada por Getúlio e Filin 
to Muller, para.a GESTAPO de Hitler, onde foi executada.

Uma vez desmanteladas pela violência . as associaçoes livres dos 
operários, Getúlio montou uma nova estrutura sindical. Esaa nova estru 
tura já baseada nas legislações fascistas da Itália e da Polônia, onde 
a burguesia tinha massacrado o movimento operário livre e tinha enqua
drado toda a organização dos trnb°lh°dores dentro dos órgãos controla
dos pelo governo. Aqui o Ministério do Trabalho passava a controlar to 
da a organização sindical.

Nesse período a class' operaria aummtou muito o seu número, prin 
cip^lmente com as grandes levas de camponeses que vinham para as cida
des buscar emnrego nas indústrias que cresciam. 0 arrocho sôbre os sin 
dicatos permitia aos capitalistas manter os salários congelados duran
te muitos anos e assim acumular muito dinheiro para expandir ainda 
mais suas indústrias. Embora a exploração fosse maior, os trabalhado
res recém chegados do campo não sentiam assim. Para êles, de qualquer 
forma a situaaão na cidade era melhor: havia oito horas de trabalho, 
férias, aposentadoria, etc. - coisa que nem sonhava no campo. E par° 
ele o "benfeitor" que "tinha dado tudo aquilo" era Getúlio. Toda a im
prensa dirigida pela ditadura criava aquela im°gem. Getúlio era o "pai 
dos pobres".

Nos Sindicatos os dirigentes faziam muita demagogia com as leis 
decretadas pela dita.dura^ Em vez de^mostrar que o governo só tinha ce- 
dido aquelas reivindicações devido à luta anterior da classe, os pele- ^ ** 
gos diziam que a classe devia tudo aquilo ao "paizinho". Em vez de or
ganizar a class par0 acabar com o congelamento dos salários, os pele- 
gos diziam que a classe precisava ter paciência e esperar outra "bonda 
de" de Getúlio. Isto porque os pelêgos não são representantes da clas
se operária di°nte do govêrno dos patrões. Os pélagos são representan
tes dos patrões diante da classe operária.

LIÇÕES 10 MOVIMENTO OPERÁRIO
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"Sm 1945, ura golpe militar acabou com a ditodura de Getúlio Vqrgaa 
Depois da derrota mundial do nnzismo, p s  ditaduras de direita ficpram 
abaladas em toda parte. 3 aqui, várias forças se uniram para derrubá- 
lo. A burguesia continuou no poder, mas preferia usar outros instrumen 
tos.

Diante da força que voltou a ter 0 movimento operário e os traba
lhadores em geral, 9 burguesip foi obrigada a fazer varias concessões. 
0 PC foi legplizado 3 varias liberdades públicas foram admitidas. Mas 
já antes da queda de Getúlio a direção do PCB astava unida a ele. Pres 
tas era convidado pila Agência Nacional pprp fpzer discursos aconse
lhando os operários a "apertar a cinta" para colaborar com os "pptroes 
progressistas" nq "reconstrução do país". E claro que isso facilitou 
bastante 0 ressurgimento de Getúlio.

M p s  Getúlio tinhp que ressurgir com novas roupas. Agora já haviam 
amplas massas no país que comoçavam a ter experiencias políticas e que 
usavam as maiores liberdades conquistPdas para trpvar constantes lutps 
econômic°s em defesa de sou nível de vida»

Para êle lidorar novamonte aquelas mpssas p simples imagem de ",. 
pai dos pobros" era pouco. Já n n  prooiso empolgar os trabalhadores em 
lutas políticas, trpzê-los para as lutas^eleitorais, ganhá-los par° ob 
jetivos políticos nacionais. E Getúlio fêz isso.

Atrpvés dos polêgos que 0 seguiam, manteve 0 movimento sindical a 
trelodo p política de favores do governo - ppoipndo sempre a -política 
dos chefos burgueses ora troca di p^quonas migo lhas.

Atrpvés dos elei^õís - e por intermédio do PTB - êle se colocava 
como 0 homem quo ia satisfazer a3 pspira^ões de todos. Bastava votar 
nele, bater pplraps nos comícios e esperar.

Atravís des bandeiros de "nocionalismo" êle desviou 0 movimento 
operário de seus verdadeiros objetivos políticos (a luta contra 0 regi 
me capitalista) e 0 aproveitou para so manter no poder.

Chamamos ossa político dè populista, porque ela visa dissolver aa 
classe operária no meio-do povo.’ Quer dizer; 0 líder burguês populista 
não quer ver a classj operária organizada livremente lutando por seus 
interesses. Quando isso acontace ela não precisa mais de líder populis 
ta, ela percebe que^êsse intermediárioa s ó  existe para aproveitar tam
bém da sua exploração. 0 líder burguês populista quer ver todas as 
classes desorganizadas, reunidas na confusão do "povo", só servindo pa 
ra apoiá-lo.

Mas 0 líder populista precisa também fazer concessoes’ ao povo. 
Por mpis quo se possa enganar, sempre á preciso ceder °lguma coisa pa
ra obter os votos 0 os aplausos das multidões. Porisso Getúlio era o- 
brigado a ceder muita coisa. Mas êle não era um pai generoso. Era um 
calculista ovnrento que cedia mais quando via que os operários estavam 
mais fortes e retirava, quando sentia que estavam mais fracos.Hoje 0 regimo capitalista no^Brasil na0 usa mais líderes populis
tas. 0 rogirae capitalista está tão podre que tem pavor ate das massas 
populistas. Não pode vir gente reunida que pensa logo no perigo do co-
’ ____________________________________ LIÇÕES DO MOVIMENTO OPERÁRIO
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munismo. Porisso aind0 alguns companheiros m^is velhos têm saudades do 
tempo que os operários S3 reuniam em massa nQs ruas.

Mis 4 bom ver que não foi Getúlio quem nos "deu" aquilo, Êle ape
nas aproveitou enquanto pôde. Não será nenhum novo Ga túlio cjue vai rau 
nir de novo os operários. Novamente esta é uma tarefa da própria clas
se. Como será a tarefa da própria classe expulsar os que quiserem nova 
mante sa aproveitar da nossa classe e desviá-la do seu destino históri 
c o .

• • •

0 ASSASSINATO DE OLAVO HANSEN
- NO QUE FICARAM AS INVESTIGAÇÕES ? -

Quando ficou patente que Olavo Hansen, operário metalúrgico d e , 
São Paulo, tinhQ sido morto nas celas do DOPS paulista, Garra stazu de. 
clarou que iria ^brir "rigoroso inquérito". G^rrast^zu tinha que di-' 
zer isso porque âsse »ssassinato vinha a público na hora em que ' os. 
primeiros mass^fumis garantiam que não havia torturas no país.

E cl^ro que o tal "rigoroso inquérito" era só para enganar os que1 
ainda se deixam enganar. As investigações não andam a os assassi - 
nos de Olavinho continuam "trabalhando" lá no DOPS paulista. 0 médi-' 
co Alfredo Bradmuller, que quis examinar a sério as causas da morte 
compreendeu depois o quanto vale a palavra de um Garrastazu Médici : 
foi prêso.

Isso porque o laudo do Instituto Médico-Legal não deixa dúvidas 
sobre os métodos da Polícia Paulista. 0 exama externo anotou escoria 
coes, equimoses e-ferimantos por todo o corpo, comprovando que Olavo! 
foi espancado^ queimado e submetido ao pau-de-arara. Mas a causa da• 
morte ^inda nao foi isso. "0 resultado do exame toxicológico (..) roj 
velou ser positivo para o inseticida "Paration". 0 IML diz que Olavo, 
morreu envenenado por injeção desse inseticida nas veias.

^Quando o deputado Pedroso Horta apresentou esses dadosm Câmara, 
o líder da ARENA, um sujeito ignóbil que atente pelo nome de Clóvis 
Stenzal, após reconhecer o-crime, declarou cinicamente que o governo; •" 
nata tinha a ver com ele. "Não pode o sr. Presidenta da República, e 
até parece-nos^que seria indevido, que S.Exa. ocupasse os dias de pre j[ 
j sidente da naçao para^intervir em polícias estaduais". Seria "indavi 
: do " sr. Stenzel? Não é "indevido" o sr. "Presidente da República" in!
tervir em todos os organismos dos trabalhadores^ não á "indevido" eLe 

! intervir no lar de cada opositor para mandá-lo a prisão, nao é "inde 
; vido" êle intervir em cada notícia divulgada que o contrario, só e ‘ 
"indevido" intervir nas Polícias que m^tam trabalhadoras', 3sse' tipo, 
ainda vai engolir todo seu "brilhante" malabarismo jurídico. J. .
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Os políticos e jornais d° burguesia cai ran corno urubus sobre a vu 
to-critica do Fid il, querendo ver 'nela' alguma "confissão ôo malogro, "do 
socialismo. E perderam com isso a té- o s*mso -'as proporço-es. 0 Chef e to 
político, .de Costa Rica, por exemplo, Onde os trabalhadores ^ndam dos -• 
oalços, sa im°glnou por cima de Cuba, ohdiá og trabalhadores, sonhoros 
do sou destino, discutem as faiha-s na produção. Me 3m o os jornais bra si 
leiros, obrigados a publicar todas *s mentiras d° ditadura sobre o "n^ 
vo nordeste", e outras, baboseiras, 'n^o sentem o ridículo^do criticar o 
governo cubano que se sente forte o suficiente para, expôr claramente ~ 
°os trabalhadores todos os seus êrros

Mas só pode fa 1er do "fracasso" em Cuba quem ignora os fatos ou os 
deforma deliberadamente.

A CRISE
Há una crise em Cuba? Sim, há Ela se manifesta agora na inçapeei 

dade de atingir «s metas fixadas pelo plano' g o v e r n a m e n t a l .

A economic cubana cresceu rapidamente nos primeiros anos da revo
lução (mais de 10$ ao ano, quando no Brasil, apesar de todo esfolamen- 
to am cima dos operários, em nenhum ano se atingiu qualquer índice pró 
ximo disso). Esse crescimento inicial se deveu áfc simples fato de por 
em funcionaminto as máquinas que os capitalistes mantinham paradas por 
seus interesses privados. Mesnò ainda sem edificar -toda uma economia co 
cialista, só essas mdidas proletárias - qu.; tomaremos om qualquer par 
te - é sempre suficiente p*ra dar emgrego-'-pr,ra milhares de braços de ~ 
sempregados e par* aumentar a produção, ' dii^ad" criminosamente parada.

Mas depois de alguns anos, o crescimento foi menos rápido, Porque 
antão já se tratava de montar novas fábricas e usinas,' .de mecanizar, a 
lavoura, etc. E o primeiro obstáculo foi o rigoroso bloqueio econômico 
dirigido pelo imperialismo americano , E. bom lembrar que as máquinas an 
tes vinham dos Estados Unidos c a reposiaão. de qualquer peça dependia^ 
dos Estados Unidos. Depois do bloqueio, cada paa^ quebrada fazia uma 
máquina parar por muito tempo e atrasar a produção „ •

Além disso, o crescimento socialista de Cuba necessita de- um pla
no e um plano socialista necessita -de organizado da .classe operária . 
Um plano socialiste não © um pl,ano d.gabinete de empresa que só - que.r 
calcular os 1 acros no mercado. Um plar.o socialista- tom que levar- .em- 
conta a capacidade de produeão de cada setor da economia, as necessid0 
des. de consumo da população, es necessidades de transporte para-.nãp :a-~ 
trasár nada, etc. Para i.s30 e preciso ouvir e decidir através do conh' 
cimento daqueles que produzem. Mas a organização dos trabalhadores-pa^. 
ra isso, sua preparaçao política para isso, é ai rica muito atrasada em 
Cuba. Ao próprio partido Revolucionário em Cuba faltam elementos para' 
educar a. massa. S© a organizaçao anterior dos trabalhadores foi.sufi.-.



ciente para^garantir a vitória em 59 ainda é insuficiente para susten
tar a direção da economia.^Em Cuba a classe operária já é proprietária 
dos instrumentos de produção, mas ainda não está organizada política - 
mente para geri-los. tis te é um outro fator decisivo da crise.

VITORIA DO SOCIALISMO
A crise é ura sinal do ‘’fracasso" do socialismo em Cuba? Evidente

mente que não. Em l2 lugar, as quedas da produção anunciadas por Fidel
em relação a 1968 e 69 não eliminam o avanço da produção a partir___de
52* Por exemplo, a safra de cana não atingiu as 1 0 milhões de tonela - 
das fixadas gela meta governamental. Mas os jornais não falam que as 
quase 9 milhões de toneladas são, ainda assim, a maior quantidade pro
duzida em toda a história do país. Outro exemplo é o leite, que c«iu 
em relação a 69 e os jornais exploram. Mas antôs de 59 uma pesquisatur 
guesa mostrava que só 1 1 ,22$ da população rural bebia leite, e agora - 
todos tomam! Basta ver a situaçao nos piores momentos: durante o racio 
namento de 196 2 (por causa do bloqueio americano) cada criança de me - 
nos de 7 anos tomava 1 litro de leite e os outros 1 / 5 de litro diário. 
Os ricos se queixam do racionamento, mas para os pobres 0 racionamento 
foi uma garantia, foi uma elevação do seu padrão. Que aconteceria no 
Brasil se, diante da escassez de leite, se resolvesse racionar e entre 
gar uma cota igual parn todos? Que aconteceria? Os trabalhadores perde 
riam ou ganhariam?

Hoje todos andam calçados em Cuba. Sua produção anual de calçados 
é de 18 a 19 milhões de pares para uma população que não chega a 1 0 mi 
lhões de habitantes. E com a automação d^s fábricas de calçados,em vez 
de haver desemprego» como ^qui, Fidel anunciou a diminuição das horas 
de trabalho para 7 horas diárias. Isso está no discurso e naturalmente 
os jornais burgueses não "prestaram atenção"„

Cqrne, peixe, verduras, o consumo e hoje sempre maior do que an -- 
tes da revolução. Isso tudo está claro em qualquer estatística de qual 
quer organismo internacional. E perguntamos: e no Brasil? Todos sabem
- o DIEÊSE já mostrou e toda dona de casa operária sabe - que hoje um 
trabalhador come menos do que há 1 0 anos atrás.

A SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES
A construção do socialismo num país secularmente espoliado e ago

ra sob intenso bloqueio imperialista não está isenta de crises. A dife 
rança está era que, ao contrário do capitalismo, a crise não é jogada = 
sob os ombros de quem trabalha. En Cuba, mesmo nos momentos de crise , 
a situação dos trabalhadores é melhor do que no capitalismo.

0 analfabetismo em Cuba em 59 era muito parecido com 0 Brasil de 
hoje: quase 50$ de analfabetos» En um ano se alfabetizou todo mundo. = 
Porque a ditadura brasileira não faz isso? Porque seus recursos são pa 
ra outras coisas, porque não lhes interessa 0 camponês abandonado mas 
só os filhinhos dos capitalistas.

0 problema da habitação era parecido com 0 do Brasil. Mas 0 govêr 
no, para começar, acabou com os aluguéis e, em seguida, iniciou cons -
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truções em larga escala para os trabalhadores. For qus lá isso funcio
nou e aqui não? Porque lá nao existem mais essas companhias imobiliá - 
rias qui sò fabricam o que dá lucro, Lá o objetivo é mesmo entregar as 
casas aos trab°lh°dores e nao lucrar com o negócio.

Lá a terra foi entregue a quem trabalha. Lá os trabalhadoras colo 
tivamente dirigem a produção agrária, nas granas do povo ou nas eoopõ 
rativas de pequenos camponeses. Lá as indústrias nao estao mais nas 
r-nos dos patrões,. O3 jornais burgueses não ‘'prestaram °tençao" ao tre
cho do relatório em que Fi^el se rifere à queda da produção do raion ?
E um produto essencial p«ra a economia cubana, mas as medidas para so 
evitar os efeitos Insalubres das matérias primas acarretaram diminui - 
coes no ritmo do trabalho. Onde já se viu isso numa economia capitalis 
ta corno a nossa?

AS SOLUÇÕES
Mas 0 êxito do socialismo em Cuba nao vai se medir por estatísti- 

C'qs.E claro que Cuba tam que enfrentar problemas, diante d°s ameaça® - 
constantes do imperialismo que 0 cerca e diante da avareza da ajuda so 
cialista. 0 êxito do socialismo se mede por 2 aspectos:

Em Ie lugar, pelo lugar dos trabalhadores na sociedade, 
trumentos de produção estao entregues a êles e a seu serviço 
mia^está em função de quom^produz. Lá cabe aos trabalhadores 
os erros cometidos. Aqui não: a crise nao é devida a "êrros" 
terêsse calculado dos p^troes^de obter mais lucros.

Fm 2£ lugar, pela importância da revolução socialista cubana para 
a luta internacional dos trabalhadores. A nossa luta é internacional , 
Cuba paga caro por ser o primeiro país americano a trilhar êsse cami 
nho assim como a URSS pagou caro por ter sido 0 l2 país socialista do 
mundo: foi cercada e ameaçada de tod^s as formas. Alguns "críticos de 
esquerda" dizem^que a crise mostra que Cuba "não estava madura" para 0 
socialismo» Eatao estava madura para o quê? âles precisam antes mostrar 
que outro tipo de sociedade é possível se edificar nas Américas em sub 
stituiçao ao capitalismo apodrecido. Cuba mostra sim como é muito difi 
cil construir 0 socialismo numa ilha isolada. Qual é a conclusão? Aban 
donar a luta ou prossegui-la? Prossegui—laI Fazer a revolução nos ou - 
tros países e romper com 0 bloqueio*

7fs PRÈSÕf " LO^ÍÍRÃDIINTSS NÃO D E Í s â T W  LUTAR 
A imprensa burguêsa pas em manchete os renegados que preferem repudiar! 
la^causa da revolução para não sofrer mais os rigores da repressão. Mas> 
nao fala nada dos milhares que não só resistem a tôda crueldade policial j 
como ainda continuam c luta nas piores condiçoe3 das prisões da ditadura 
Em agosto, mais uma vez os^prêsos políticos do presídio Tiradentes em S, 
Paulo deram uma demonstração da luta qus mantém alto 0 moral de todos e 
influencia um bom número de presos comuns.Quando um prêso comum foi es 
pancado 110 páteo da prisão, os presos políticos iniciaram uma infernal ma: 
nifestaçao de prc testo,gritando,batendo nas grades,fazendo um barulho qæ j 
desnorteou os policiais e mostrou a todos o caminho da solidariedade so 
cialista.A vingança infame do cél.Danilo Nunes foi suspender as visitas 
jaos presos.Esse imbecil ainda pensa que as cadeias e punições podem pa 
jrar a marcha da História. 0 ditador Batista,de Cuba,pensava o mesmo 0 ” j



0 ASPECTO PRINCIPAL I 
DA NOSSA 

LUTA POLÍTICA

1 - A luta política, assim como a guerra, é feita de avanços e^recuos, 
ofensivas e defensivas, cercos e assaltos, consolidação das forças e 
ligacao com as bases. Na luta política que travamos contra a ditadura 
militar burgu^sq, estamos agora numa fase de .defensiva, de acuraulaçao 
de -fôraas para podermos passer à ofensiva. 0 importante á saber como 
se conduzir na defensiv;.., como acumular forças.

Para os reformistas, defensiva é sinônimo de debandada e capitula 
cão. Para eles nao há outra coisa a fazar senão so agarrar na3 cúpulas 
sindicais corrompidas, a^Laudir as "medidas positivas" da ditadura, en
trar na sórdida palha-ada eleitoral, Par=> ele3 a defensiva não é uma - 
forma de se preparar a ofensiva. Para ele.s a defensiva é um meio de se 
acomodar. Porisso^êles nao acumulam for.^as, eles só acumulam cargos o 
propinas dos patroas e generais. Os reformistas nao querim nada com a 
luta e a xmica coisa a fazer em relação a elas é convencer disso o nú
mero considerável de operários honestos que ainda os seguem«
2 - Os reformistas nao preparam a classa para a luta política contra a 
ditadura militar a serviço da grande burguesia.Como tem sido então con 
duzida a luta política contra a ditadura?THssa luta assumiu a forma prin 
cipal<fe açoes armadas isoladas por parte cb pequenos grupos combatentes 
de fora do movimento operário e que desafiam o regime.Assaltos para ar 
recadar fundos para- a luta, sequestros., atentados, sao as açoes. do van 
guarda que procuram fazer a prop°ganda armada da guerra revolucionaria.

Há 3 anos atrás,quando os primeiros grupos sj lançaram a essa ati 
vidade isolada,diziam que só esse exemplo da atividade armada desperta 
ria e organizaria as nassas para a revolução. Ninguém negará a dedica
çao e a coragem da maior parte desses lutadores, pois a despeito de tô 
das as torturas e d° baixa formaçao política 03 massafumis ainda sao u 
ma desprezível minoria. Kqs-se ninguém lhes nega 0 espírito de luta,en 
tão quais as causas da situação atual? Pois 3 anos depois, após uma a- j V  
tivid^de incansável que custou a vida de várias^dezenas de militantes., 
dentre os melhores da esquerda, que custou prisoes^e desorganizações =?. 
sem fim, a verdade é que as massas trabalhadoras não estão mais prepa
radas para a luta do que há 3 anos atrás.

 ̂nao vai nassa afirmaçao nenhum pessimismo. A afirmação seria pes . 
simista se julgássemos que os- trabalhadores estão desorganizados porque .. ■ 
não querem se organizar..'Mns não e isso que acontece. E que nas condi- 
cõas atuais a organização dos trabalhadores está estreitamente ligada

...........  ~ ' " 'TESES PROL^ÆâRÎAS
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à atividade do o aquarda quo pouj lhas ajudar para o desenvolvimento da um** inpransa clandestina, reuniões, contactos com outras aréas,alem da 
própria orientação política. E o fato e cue a esquerda abandonou asso 
trebalho na sua maior parte. Aonde ela nao abandonou, a classe operá ~ 
ria mostrou em 68 do que á capaz.;

Hoja o movimento revolucionário está num ponto baixo. Não precisa 
mcs cri°r ilusões a respeito. fiados pela ciência do marxismo e apoia 

. dos na fôrça da classo oparária, n°o tamos a menor dúvida na vitória , 
Não temos press0 nem ilusão em vitórias rápidas, jn°s temos a cartéza ch 
vitória final sobre assa sociedade em decomposição. Para isso atuamos 
com toda intensidade a com toda paciência, sabendo como preparar nos -- 
sas forcas par° o assalto final.
3 __Se a luta política contra a dit°dur« assumiu o aspecto principal de 
ações armadas isoladas é porque ala esteve sob a liderança d° pequena 
burguesia revolucion^ri0 . Estamos chamando de pequena burguesia ravolu 
cionária ess^s camadas da pequena burguesia que se lançam à luta ccntra 
o regime mas não abandonam todas as suas ilusões pequeno-burguesas.Das 
crentes da sociedade que as oprima e ntraídas pela força internacional 
do socialismo,elas querem também lutar pelo socialismo »Mas vendo a fra 
queza política do proletariado br-"sileiro, elas pretendem esse absurdo 
t u  a s '•ria um socialismo sem proletariado revolucionário .Assim, elas nao 
são consequentemente revoluciona ria s, não sao revolucionárias até as új. 
timas consequências; pretendem dirigir o movimento operário desorgani
zado e pensam podor destruir o regime burguês sam que a classe^o pararia 
se organize como classe dirigente. Dní seusfracassos* vacilações e as 
ilusões que aspalham nns massas,

0 representante político da pequena burguesia radical ignora qua 
a manutançao ou destruição dos regimes sociais depende da luta das clas
ses sociais, da mesma forma que o pequeno burguês comum,que^consome as 
mercadori0s produzidas nas fábricas,ignora que essa produção á feita -- 
sob a exploração da ciasse operária„?0risso também ele costuma dirigir-se 
"às massas" em geral ou ao povo,sem perceber o lugar prioritário ocupado 
pela classe operária na sociedade capitalista. A pequena burguesia rade 
cal julga os f*tos pelas suas aparências e porisso dá importancia só â 
quilo que causa sensação nas manchetes de jornais, mas ignora a ativi- 

( dade subterrânea qua vai organizando as verdadeiras forças da revolução *
A axistoncia de grandes camadas da pequena burguesia que se radica 

O  lizam para a esquerda, que caminham em direção do socialismo e lutam cqn
- tra a ditadura militar é um fenômeno suspicioso para a classe operária 

Ele mostra como o regime cnpit0lista se torna tao podre que até essas 
camadas intermediárias se desiludem com êle e preferem o caminho da lu 
ta. 0 movimento operário recebe de braços abertos todo aquêle que vier 
pnra a sua luta de classe. M^s, aqui está a chave da questão, o movimen 
to operário precisa des truir até o fim tôdas as idéias falsas que o pe
queno burguês traz de sua origem a que contamina os operários.0 esforço 
do movimento operário tem q\ia ser no sentido de absorver os elementos
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qua vêm de fora e transformá-los era militantes proletários«Enquanto isso . 
nâo acontece,a vanguarda prol3 tária só poda cstabelacer alianças táti
cas com a asquerd° pequeno-burguesa na luta contra o inimigo comum ccm a 
condicão da combater todas.-„a suas pra tanso as a dirigir o movimento opa 
rário e todas as suas idéias arradas sôbro a revolução. 2 assim qua agi 
mos em ralação à asquerda militarista que predominou m s  lutas racantas,
4 - 0  divórcio entra a luta politic0 a a luta econômica dos operários - » 
tam sido a forma mais importante de manter o proletaria do a reboque dos po r 
pulistas burgueses ou pequeno-burgueses.A coisa so dá assim: os operários V' 
só devem se preocupar can suas lutas econômicas; da luta política se ocupam
os outros: ou os deputados demagogos, ou os nacionalistas qu? 35.aa3qs1.erem 
saber do socialismo,ou mesmo os militantes armados que pensam fazer a lu
ta politica.sozinhos.Nessa história os trabalhadores só apoiam passiva - 
mente a.luta dos outros.

Porisso mssmo »aqueles grupos operários qua não querem fazer a agita
ção política(como alguns setores da ACOa grupos similares)pretendando - 
com isso resguardar a "pureza” do movimento operário^.são os que mais ajudam 
a subordinaçao do movimento operário à política buõguesa ou pequeno--burguesa „

Se 0 movimento operário independente não desenvolve a sua luta políti 
ca,a luta política que visa organizar a classe operária para tomar 0 poder , 
então deixa as porta 3 aberta 3 para qualquer dona gogo burguês ou peq.burguês.

Pois bem,a luta política contra a ditadura tam sido principalmente 
a luta política dirigida pela peq.burguesia radical.Mas então qual 6 a 
luta política proletária? qual 0 aspecto principal que acaracteriza? ~
Quais seus objetivos 0 seus meios?
5 - 0  aSpecto principal da política proletária hoje 6 a organização das fôr
mas de vanguarda da classe e não a propaganda armad° da revolução.

A política proletária, como tudo 0 mais,tem vários aspectos que se 
corapl imantam.Tambám como tudo 0 mais ela tem um aspecto principal.ou sa.ja . 
aquela atividade qua comanca as demais.TSo principal num momento d°do,a 
quêle aspecto qua podee qua necessita sar resolvido naquele momento.

No momento atual a organizarão das lider°noa3 da ciasse,ligadrs aos 
seus organismos de ba se nas empresas,é0 aspecto principal da nossa polí
tica porque ida sua resolução que dependa 0 avanço dos outros aspectos.

A contastacao do podar burguês e a propaganda da revolução dos traba - 
lhadoras sao certamente indispensáveis,porque,semjligar as atividades lo 
calizadas de agora às 3enúnci°s políticas e à agitação do caminho revoluoio- %
nário,nao estaremos educando politicamente as fôrças que organizamos» Mas n  /V 
então, justamente, êste aspecto tan hoje um lugar complementar .Nós n ào te- 
mos aimda ccndiçoe3 da enfrentar 0 polar burguês ..Porisso a tarefa nuaero um,dr> 
momento é forjar os instrumentos para a guerra revolucionária:as oiganizsçoes 
livres da classe oparária e, no mesmo processo e ligado a elas,o seu partido 
revolucionário o

Da masma forma,a condução das lutas econômicas da classa e a luta ideo 
lógica contra 0 reformismo ou 0 populism©,são hoje meios para auxiliar a 
organizaçao independents da cl.asse e a formação da sua vanguarda política,
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As.-Jrepartições públicas e os automóveis da burguesia estão cheios 
de dísticos patrióticos do tipo "Brasil, Ame-o ou Deixe-o" e cyütras toli 
c®s. A'idéia que está por trás é de que "quem não está^satisfeito, vá em 
bora do país". Ao mesmo tempo, querem'-dizer que quem não está satisfeito 

-.9 porque não gosta da sua terra. Essa "pátrio ta da toda quer escorjtder a si 
/tuação verdadeira do país. x , • ■

”"Vn 1Q lugar respondemos a êsses dònos da pátria que nqs sabemos que 
existem dois brasis dentro do Brasil. Existe o Brasil dos/que trabalham 
e o Brasil dos que exploram.- Quem manda hoje no Brasil são- os qúe explo
r a m .  Eis o que dizem as estatísticas oficiais:

V. 68 milhões de brasileiros rece- enquanto os outros' 17 milhões - 
be apenas 38$ do total da renda recebem 62$ da reríclar.-hâcicnal‘ :

• nacional * ’
í-v s '-45 milhões de pessoas tinham enquanto só- 4 milhões^ tinham 
\\\ crêrca de 33 cruzeiros para gas- . cerca de 875 cruzeiros' pará gas--“ 
"V* tar por. mês • . ;t ar... • ------ ”

30 milhões que vivem no campo - e n q u á n t o  menos de 15 mil engor-
* nao tem nem um palmo de terra 7-; dam' com -a exploração de proprie

milhões vivem de pedaços, de me- dades de mais de 10 mil hecta-
; nos de 10 hectares res cada uma-

Existe o Brasil dos explorados e o Brasil dos exploradores. Nós não 
amamos mesmo o Brasil oficial, o Brasil dos exploradores. Ssse Brasil on 
de a economia vai bem (os lucros das empresas sobem cada vez mais) mas õ 
-povo vai mal (os salários valem cada vez menos).

Em 2Q^lugar, nenhum trabalhador pode estar satisfeito com_a situa- 
çao e se êle não deixa o Brasil é porque nao pode e porque não adianta 
ir ser explorado na Argentina ou no Parâguai. Ele tem que lutar para aca 
bar com a exploração aqui mesmo como 'fizeram os trabalhadores na Rússia, 
na China e em Cuba'..-Mas quem pode estar satisfeito com êste país? Volte
mos às esta tís-̂ x-ças" oficia is:.

* v‘ V

45$ da\j?ÊpuÍaoiio maior de 10 a- de cada mil que entram na esco- 
nos é analfabeta ' la só 11 terminam a faculdade
na "demò^raciaH-; brasileira os só os patrões podem organizar-se
45^ dç analfabetos nem pode vo- livremente, só os latifundiários
tar aá'sim \como' os soldados, sar podem se armar livremente. Os
gentos e marinheiros. Só podem" trabalhadores não podem ter • sete
os oficiais ' \ . partidos nem sindicatos livres

Contra f»sse Brasil'dos tubarões nós lutamos, sim. Nós queremos o Bra
sil Socialista, o B'raôil dirigido pelos trabalhadores, onde a riqueza se 
ja. para êles. Aí então nós é que mandaremos os capitali'stas e seus gene
rais deixar o país e ir chorar em outra parte as mamatas perdidas.



A GUERRA CIVIL NA JORDÂNIA .
■
« 9 h

Nestes dias a guerra oivil toma conta da Jordânia. Os jornais já no 
ticiam 20 mil mortos na capital e dão conta das barbaridades cometidas 
nelo Exercito do rei Hussein contra os palestinos: 03 tanques destroem 
todas as casas e edifícios onde se abriguem os guerrilheiros. Essas são 
medidas de desespero de quem sabe que não pode conquistar 0 apoio da po- 
pulaçao. Mesmo assim eles não conseguem esmagar os revolucionários pales 
tinos. 0 apoio que êstes recebem do povo e a desagregação de contingen
tes do Exército regular que se recusam a participar do massacre forçam 
oc generais reacionarios a parar.„Certamente a decisão desta guerra será vital para os destinos da revolução árabe,

Mas então 0 que representam as forças em choque?
a ..revolução árabe

A revolução árabe se dirige hoje contra a dominação imperialista a- 
poiada nas forçai locais mais retrogradas, que instigou as divisões na 
cionais e a política^de guerra do Estado de Israel para melhor explorar 
as riquezas da região. Devido ao forte sentimento ení. imperialista das 
massas árabes, todos os govôrnos loeais sao obrigados a tomar medidas, 
em maior ou menor grau, contra os aspectos mais abertos da exploraçao im 
perialista e da colonização israelense^ Mas 6 claro que os xeiques e po
tentados árabes, que vivem da exploração de seus povos, encontram ótimas 
formas de colaboraçao com o imperialismo, aproveitando apenas a pressão 
nacionalista como chantagem para obter algumas vantagens. E essas clas
ses dominantes lccais^tom mais medo das massas maltrapilhas de seus paí
ses do que da dominação estrangeira. Um alguns países, como o Egito, Si 
ria, Irak, a revolução nacional avançou mais e atacou mair, diretamente 
os interesses da oligarquia ru".^l e do imperialismo, mas ainda aí a lide 
ranca burguesa ou pequeno-burguêsa é responsável pela constante tendên-

^  cia à conciliação.
^ De todos os povos árabes, são os palestinos os que mais sofrem^com

á dominação estrangeira. Suas terras lhes foram tomadas e entregues à co 
Ionização dos israelenses e eles são hoje um povo subjugado que lutam pe 
lá liberdade de sua naeao e a devolução de suas terras. Porisso foi en
tre os palestinos que surgiram os combatentes mais decididos, dispostos 
a., lutar até^o fim contra Israel e seus aliados imperialistas. Porisso ê- 
les não estão dispostos a aceitar os "planos de paz" dos Estados Unidos
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e Uniao Soviética, que mantém sua situaçao de um povo som nação. Mas os 
palestinos são hoje muito mais fortes do que eram há 3 anos atrás.

Em 1967 em apenas 6^dias Israel infligiu uma vergonhosa derrota aos 
exércitos do Egito, Jordânia e Síria, aumentando ainda mais as faixas de 
terra tomadas aos árabes. Qs exércitos regulares dos países árabes mos - 
tr^ram sua fraqueza. Mqs de lá para cá cresseram muito as organizaçoes 
guerrilheiras que iniciaram uma guerra irregular com apoio da população 
árabe subjugada que vem desgastando progressivamente as forças dominado
ras. Os próprios governos árabes, desmoralizados em 67 e diante do pres
tígio crescente dos guerrilheiros, foram obrigados a apoiá-los.
S _ a _ Í . Ç § £ ã o

No entanto o fortalecimento dos guerrilheiros palestinos se tornou 
uma amaaca às próprias^elasses dominantes árabes. Uma organização armada 
para defender os interesses das massas árabes não çodia deixar de inquie 
tar os grandes exploradores nativos, seja na Jordânia, no Líbano ou no 
Kuwait. Por-isso as classes dominantes procuraram desarmar os guerrilhei
ros ou isolá-los dá população que os apoia cada vez mais. Porisso o Egi
to, ̂ que procura conciliar com os reacionários árabes, procurou fàzer um 
"acordo de paz" com Israel, o que diminuiria a fôrça dos guerrilheiros. 
Porisso, finalmente, os generais jordanianos lançaram-se agora com toda 
fúria contra os guerrilheiros e a massa palestina do país.

Israel, Estados Unidos o Inglaterra já declaram claramente seu a- 
poio ao rei, o que mostra bem claramente de^que lado está esse fantoche. 
A frota americana ameaça intervir se o governo jordaniano fôr ameaçado. 
Enquanto isso a URSS^pede que se termine a "luta fratricida" sem tomar 
partido e declara o óbvio ululante de que a "intervenção americana agra
varia imensamente a^crise". Isso qualquer ignorante já sabe. 0 que os á- 
rabes querem saber é qual a atitude da URSS 33 os Estados Unidos intervi 
erem. Mas isso já seria esperar demais dos incuráveis reformistas sovié
ticos, habilíssimos na arte de recuar.

Os interessas do proletariado de todo 0 mundo estao do lado dos com 
batentes oalestinos que nestas horas enfrentam os tanques a bombardeios 
da rea^ao jordaniana. No Oriente Médio os combatentes mais resolutos pe
la libartaoao nacional e contra 0 imperialismo sao^as massas trabalhado
ras. Isso garante que também a vitória da revolução nacional árabe con
tribuirá para o avanço da revolução socialisoa em todo 0 mundo.

DITADURA INVESTE CONTRA A JOC

Nesta ultima semana a policia da ditadura invadiu com todo 0 espa
lhafato bestial a séde da Juventude Ogerária Católica na Guanabara, pa 
ra prender vários de seus membros. Nao se sabe qual a acusação que e~ 
les usaram^para mais cs3a manifestação da "democracia" do Carrasco A- 
zul. Mas nao precisam mesmo de muita justificativa: os operários cató
licos da JOC procuravam defender 00 interesses da classe e isso já é 
vim grande crime para a ditadura dos patrões.



PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL:

C que há por Ira? dc tanic barulho
Neste último mos foi imenso o barulho feito em tôrno do chamado Pia no de Integraoao Social (PIS). ~
Depois do "choque" causado pela "surpresa^ que o governo preparou 

t>nra os trabalhadores, veio^a chuva de badalações que a ditadura recebeu 
dos na troes. Veio a aprovaoão unânime do PIS na Câmara pelos deputados 
da Arena e MDB. Veio o elogio acanhado de quase todos os pelegos. (Os pe 
legos nao puderam dizar que o PIS resolvia^os problemas da classe operá
ria, mas exaltaram a 'fetençao dada pelo governo aos trabalhadores").

Pode um plano que é bom para os patrões e que agrade os deputados 
da Arena e MDB ser bom para a classe operária? Afinal que benefícios são 
esses que dizem que o plano trará?

COMO FUNCIONA O PLANO
O Fundo, de onde sairá o dinheiro para ser retirado, sorá constituí 

do em 1971, de 0,15$ do faturamento das empresas mais 2$ do imposto de renda pago por elas.
Vamos pegar um exemplo concreto:
Uma fábrica que tenha CnS 30.000.000,00 de faturamento’anual, Cr$ ... 

1^000.000,00 de lucro líquido e mil empregados» 0,15$ sobre 30 milhões 
sao Cn$ 45.000,00, quex divididos por mil empregados vai dar Cr$ 45,00 pa
ra cada um. 2$ do imposto de ronda (calculados sõbre Cr$ 1.000.000,00) da 
rao CrS 20.000,00, que, divididos pelos mesmos mil empregados, dá Cr$ 20,00 para cada um.

Assim, o^empregado teria, no fim de 1971, depositado em uma conta 
a da Cgixa Econômica, Cr$ 65aOO, Mas ̂ desses 65 cruzeiros ele só poderia re

tirar os juros e a correção monetária, o que dá aproximadamente Cr$ 11,00 
(calculados os juros a 3$ e a correção monetária atual de 12$).

Estudo do DIEESE, feito para o faturamento de todos os grandes ra - 
^  mos industriais, com dados do Ministério da Fazenda, comprova que os de

pósitos anuais corresponderão a cerca de 1 a 3$ do salário anual médio 
do trabalhador. Quanto à parte correspondente do impôsto de renda, esta será de 3 a 4 vezes menor que a parcela do faturamento.

Segundo o próprio jninistro da Fazenda,^se 0 trabalhador não retirar 
nenhum juro ou correção monetária (o que nao 3 provável, pois todos os 
trabalhadores mal e mal equilibram suas despesas), daqui a 30 anos (isto 
e, no ano 2.001), um operário que resistir a tôda exploração e viver até



lá podera retirar 24 salários, Porque a retirada só é permitida em caso 
de casamento, aposentadoria ou morte, caso em que o dinheiro vai para a família.

A GRANDE DEMAGOGIA
Foi para anunciar a "doação" dessas 7.'. mi galhas qúe se montou todo 

o suspense do lançamento do PIS. Foi para isáo qué o general Médicl enro 
lou mais um dos^seus discursos. Falou em "distribuição da riqueza glo
bal", em "promoção social dos trabalhadores", em "aumento do nível de po 
der aquisitivo" e em "constituição de uma sociedade aberta, na qual to
dos participem". Falou mais mil e uma mentiras, cada qual um acinte mai
or na cara dos trabalhadores.

Essa cambada de aproveitadores anuncia que agora os trabalhadores 
vao se integrar nas riquezas nacionais, mas a quantia que será cedida 
aos trabalhadores nao é nem a centésima parte do que os generais, capita 
listão e suas madames gastam numa noite entre champanhas, uísque, hotéis 
e tantas outras extravagâncias.

.0 descaramento e a demonstração da fraqueza do regime chega ao máxi 
mo quando eles falam^que a charlatanice do PIS representa uma "decisão 
que marcará êste governo" e que "estamos vivendo um grande momento da nossa história ",

'Qual momento histórico qual nada. Qual redistribuiçao da renda qual 
nada. Com aqueles miseráveis CnS 11,00 pode um. operário comprar mais um 
par de sapa tos, um remédio de urgência ou os livros de um filho que entra 
na escola? Será que essa migalha restitui a parcela do poder aquisitivo 
da classe operária roubada só desde o golpe de 64? Nem isso!

OS OBJETIVOS DA DITADURA
Vimos que o objetivo da ditadura não é distribuir renda coisa algu

ma. A^ora podemos ver que o Plano tem para ela várias vantagens.
Primeiro: ela controlará mais um grande montante de dinheiro, que 

sará usado como melhor lhe convier. Os generais terão mais fontes de ma
matas para fazer suas riquezas fáceis. Segundo: criará para as empresas 
mais atrasadas uma nova fonte de financiamento, pois o dinheiro do fundo
- que é' tao difícil de ser retirado por um Operário necessitado - pode 
ir fàcilmante para qualquer empresa que^precise para continuar exploran^- 
do seus operários. Porisso que os patrões gostaram tanto dessa "distribuição da renda".

Mas o seu objetivo principal é jogar areia nos olhos dos trabalhado 
res. E disfarçar^sua face opressora e tentar fazê-los esquecer do arrô- 
.cho e da repressão policial. Êies querem fazer o' possível para serem apo • 
iados por aqueles^a quem exploram e oprimem. Assim seria mais fácil con- 
ti,nuar a exploraçao e a opressão. Assim Ssses generais que juravam detes 
tar a demagogia dos velhos políticos burgueses, voltam aos "bons tempos'" C' 
das "realizações demagógicas em vésperas de eleições".

• CONCLUSÃO
No regime' capitalista os trabalhadores só conseguem realmente maior 

participaçao na riqueza nacional através de suas lutas. A imensa greve 
na GM dos Estados Unidos, país capitalista mais rico do mundo, está aí



para^provar. Ag dádivas, fundos e planos, sempre têm segundas intenções, 
Ou são'concessões quedos patrões fazem guando a luta dos operários está 
se fortalecendo e então âles cedem o mínimo para poder se manter de pé, 
ou sao puras palhaçadas para tentar enganara classe, Se a ditadura senti 
u a necessidade de organizar esse tal PIS é porque os patrões e gene 
rais têm medo do descontentamento da classe operária brasileira, A clas
se oparária ainda não está lutando e ainda lhe falta a própria organiza- 
çao para lutar contra a exploraçao. Mas a ditadura sabe que os trabalha
dores não podem estar satisfeitos com a situação e porisso quer "amaciá- 
los”, para desviá-los do caminho da organização e da luta, Porque êsse 
caminho será fatal para todos os exploradores,

Podemos perguntar também: por que afinal os^trabalhadores da GM ame 
ricana fazem greve e lutam? Per que eles não estão ”integrados" no siste 
ma econômico dos Estados Unidos? E a resposta varn fácil: a verdadeira in 
tegração dos trabalhadores num sistema econômico como homens livres so 
pode se dar quando as fontes de riqueza forem tiradas das maos dos capi
talistas e postas a serviço de tôda a sociedade, Quando dessa forma, os 
trabalhadores passarem a dominar a produçãoenão sejam dominados por ela„

Companheiros,
devemos desmascarar tôda essa demagogia da ditadura por todos os 

meios ao nosso alcance. Discuta com seus companheiros de.trabalho e com 
seus amigos, mostre as baboseiras desse PIS e denuncie os verdadeiros ob 
jetivos que a ditadura pretende com ele.. Mostre que, se a ditadura quise 
sse mesmo aumentar a nossa parte, seria bem mais simples ravogar o arro
cho que mantém tão baixo os nossos salários, Reúna seus companheiros de 
mnis confiança para discutir o assunto e resolver as formas melhores de 
esclarecer o maior número de trabalhadores. 0 esclarecimento da classe 
facilita a sua própria organizaeão. E daí então passaremos à ofensiva, 
para o ajuste de contas final com o regime dos patrões.
A GREVE NA ESPANHA -■ 16 mil operários da construção civil mantiveram u 
ma greve ilegal para reajuste salarial.A força do movimento está nas Co 
missões Operárias organizadas independentemente dos sindicatos oficiais," 
Na Espanha a ditadura de Franco também organizou sindicatos controlados 
pelo governo, que só fazem o que os patrões deixam. Mas os operários per 
ceberam que precisavam do organizaçoes suas para defender seus interês 
ses.Eas Comissocs Operárias se espalharam entre os mineiros, metalúrgi 
cos, etc.0 resultado é êsse: a classe operária, mesmo tendo que enfren 
tar^uma ditadura das mais retrógradas, sabe como lutar e impor seus in 
terêsses.. Temos muito que aprender com nossos camaradas espanhóis.
A GREVE NA GENERAL MOTORS - 29 fábricas nos Estados Unidos e 2 no Cana 
dá entraram em greve..- Os economistas so assustam e dizem que os prejuí 
zos vão atingir toda a economia americana. Por que os operários fazem 
greve no país capitalista mais desr-nvolvj do, no país cujo exemplo nos
sos "democrátas” querem seguir? Porque, mesmo no mais adiantado dos pa 
.íses capitalistas, os oparários produzem mais do que recebem e seu suor 
vai aumentar os lucros dos grandes magnatas. Também lá é só a luta que 
combate a exploração.
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EM SÃO PAULO OS OPERÁRIOS SIS ORGANIZAM PARA A LUTA
Os sindicatos de Sao Paulo, Osasco o Guarulhos, dos metalúrgicos, a 

briram a campanha salarial de 1970, cuja data base vence em novembro. Os 
resnectivos pelêgos que se acautelem. Pois para as verdadeiras lideranças 
a luta começou ha muito tempo e vai continuar depois.de novembro. Vai ©e 
guir até a derrubada do Arrocho Salarial. .
Em São Paulo

Todo mundo sabe o que as cúpulas sindicais vão fazer. 0 exemplo mais 
recente foi„do ano passado mesmo, quando os pelêgos trairam descaradamen 
te as decisoes^da assembléia. Porisso é tão importante o caminho escolhi 
do pela^oposição sindical (União Metalúrgica de Luta), que não espera por 
assembléias controladas para lutar. Que vai para as fábricas organizar os 
núcleos dos futuros comitês. Êles podem ser fracos ainda, mas a luta só pode 
fortalecê-los, pois são os verdadeiros instrumentos de luta da classe. En 
quanto os pelêgos forem se desmoralizandoA irão crescendo os organismos li 
vres dos operários. E agora na campanha, eles já vão mostrando o caminho.

sa sç o
Em Guarulhos no ano passado não houve nem assembléia.0 presidente do 

Sindicato estava muito ocupado na campanha eleitoral do prefeito e não te 
ve tempo para cuidar da campanha salarial. Afinal, Vicente sabe de onde vem 
as propinas mais gordas. Mas lá também j?s operários de luta não vão ficar 
esperando o sindicato desmoralizado. Vão se organizando nas fábricas.

Em Osasco os dirigentes tom mêdo até de sair nas ruas, quanto mais fà 
zer assembléia. As lutas de 68 deixaram claro pará a classe quem são seus 
amigos e seus inimigos, Ê até ridículo esses interventores quererem ilu
dir a massa que teve líderes como Ibrahim, Barreto e outros. Êles só po
dem deixar o sindicato ocúpado por dedos-duros.
0 .que fazer na campanha

Organizar núcleos de comitês nas fábricas, coordenar êsse.s núcleog 
tirar uma plataforma de luta para êles e garantir a continuidade de seu 
funcionamento depois da campanha: isso é o que temos que fazer. E exemplo 
da M L  a da recente campanha da Guanabara mostra esse caminho. Não é o ca 
minho para quem espera resultados para já. M*,s só um charlatão pode pre
tender resultados para já, Só se conquista alguma coisa quando se luta e q  
a tarefa agora é preparar essa luta. O

Nós iremos participar da campanha. Iremos às assembléias. Mas nada es 
peramos_do encaminhamento do sindicato e as assembléias não resolverão nã 
dá se não estiverrros antes organizados nas empresas. Os núcleos organiza 
dos devem pois ir às assembléias com posições discutidas antes e postas 
em prática, para mostrar o exemplo,de luta e desmascarar os pelêgos na 
frente da massa .....


