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Nao aceitamos que a burguesia nos financie, e por isso que se faz necessario a
R$0.10 (dez centavos), para o custeio da publicacao do .iornal
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OS SINDICATOS
Os Sindicatos tiveram origem com o surgimento do trabalho
assalariado, com o capitalismo.
Desde o surgirnento das classes sociais se dernm a luta de
classes. -Oprimidos buscando sempre melhores condi~s
de vida e opressores sempre buscando aumentar a explora¢o
(o lucro).
Com a introducao das maquinas e o trabalho assalariado, como forma de resistencia a ganancia capitalista os opecirios
modernos organizaram-se em Sindicatos.
Eram organiza\X)es livres, sem nenhuma regulamenta~ao e
muito menos impostos, era a livre manifesta~;ao das massas,
chocando-se com os novos expJoradores , os burgueses.
Com o passar do tempo, outrns classes sociais tambem for-

maram Sindicatos, inclusive os burgueses.
Para impedir as manifestar;oes livres das massas e o choque
direto com a burguesia os representantes dos exploradores
dirigentes do Estado, passaram a reconhecer legalmente os
Sindicatos bern como impuseram varias leis e nonnas com a
inten~o de separar os dirigcntes das massas dos verdadeiros
interesses destas. Toda uma serie de regalias foram sendo criado com a finalidade de corromper os openirios que se desta~;avam na direyao dos Sindicatos. Assim, com os dirigentes
corrompidos, estes ao inves de organizar ainda mais as massas para o choque direto com a burguesia explorndora, estes
levavam os Sindicatos openirios a concilia<;ao com os patr6es
burgueses.
Este processo de desvirtuar;ao do papel dos Sindicatos, progressivamente foi se evoluindo.

Com o golpe militar em 64 os Sindicatos na sua maioria foram nomeado interventores E EM 1978 INICIA-SE AFASE DO SINDICALISMO COMBATIVO, dando surgimento ao Pf, CUT principalmente com o movimento openirio do ABCD.
Hoje ja nao se consegue diferenciar muito a politica defendida pela
dire<;:ao da CUTe da CGT, esta ultima conviveu com a ditadura militar e sua politica sempre foi a de concilia~o de classe. A Cl.J"T que
nasceu do Sindicalismo combativo hoje, aderiu totahnente a legalidade burgU.esa e junto com a CGT urn elemento muito importante
de manuten~o da ordem burguesa e a super explora<;iio que passamos.

e

0 drama do descmprego por exemplo e tratado como se fosse uma
questiio financeira. 0 openirio que perde 0 emprego eautomaticamente desligado da condi~o de sOcio do Sindicato.
Os oprimidos necessitam conquistar os Sindicatos, e para que estes
funcionem no interesse da grande maioria dos explorados. Os operarios tem que assumir um papel de dirigente revolucioruirio e jwlto
com o conjunto da classe expulsar os burocratas e pelegos dos postos
dirigente dos Sindicatos. A pelegada que esta na direyao da CUT que
nao convoca uma greve geral por tempo indeterminado , unindo todos os t:rabalbadores empre~s ou ruio numa luta Unica contra a
burguesia e seus govemantes. Estas dire<;:5es estao totalmente compromissadas com a classe dominante em troca de se elegerem como
representantes do Estado burgues

Ja foi cornprovado a necessidade de criar Sindicatos verdadeiramente
Revoludoruirios, amp1as or~ de massa para lutar contra a
explora~;ao capitalista, unindo empregados e desempregados, carteira
registrada , autonomo etc. Este e nosso desafio.

VIVA A LUTA DlRETA DAS MASSAS
No Brasil passamos por vanas fases. Os primeiros Sindicatos
VIVA A REVOLUt;AO SOCIAL E A DITADURA DO PROLEBrasileiros ja trouxeram toda uma experiencia da classe opeTARIADO.
nlli.a internacional , uma vez que o desenvolvimento nacional
se deu de fora para dentro. Ou seja: Com o incentivo a intigra~ao, muitos oper.irios Italianos aqui vieram os opecirios
DIA 25 DE MARCO As 19:00 HORAS DEBATE SOBRE SINItalianos etc., e com eles toda uma e~--periencia dos anarquisDICATO E 0 PARTIDO REVOLUCIONARIO NA SEDE DO
tas.
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE DIADECom a primeira revoluft3o oper.iria no mundo (a revoltu;ao MA. NAO FALTEM!
Russa), esta veio a influenciar todo movimento Sindical do
mundo, no Brasil na formayao do PCB.

Volume 2, Edir;ao 2

Pagina 2

FALTA DE MORADIA UM PROBLEMA QUE NASCEU COM 0 CAPITALISMO E SO SE
RESOL VERA COM SEU FIM

·•
Com o surgimento do capitalismo ou seja: com a inven<;ao das maquinas e a exploras:ao do trabalho assalariado dos operarios modemos, algumas situavoes foram criadas- uma foi iirar as ferramentas de trabaiho dos antigos explorados,
junto com as ferramentas de trabalho os burgueses que nasciam tambem retiraram as
moradias dos antigos servos e dos camponeses de nossa epoca. Com a tirada dos trabalhadores da rova (campo) e o amontoamento nas grandes cidades, por exemplo como Sao Paulo se criou uma contradicr:ao entre a cidade eo campo. As terras e as casas da roya ficam abandonadas nas cidades o povo pobre se amontoam nos barrancos
e fave]as e ainda viram fonte de renda para os donos de casas de alugueJ e imobiJianas.
Kal Marx e Engels ja apontava ao analisar o desenvolvimento capitalista de
que a problematica da moradia so seria resolvida se a contradiyao entre as cidades e o
campo fosse solucionada com o fim do capitalismo _

VIDA BOA DA BURGUESIA AS CUSTAS DO
NOSSO SANGUE

Dia 25 de feverei-

Voce ja parou para pensar nisto?
De urn lado no capitalismo ficaram os donos das terras e fabricas e de outro
ficaram os assalariados com as suas poucas energias e seus celebros.

ro

as 18:00 lloras

haverti Assemb/iia

dos senridores no SinDe urn lado ficaram os burgueses com suas mansoes ensolaradas e ventiladas, dicato.
nos pontos mais altos e planos, de outro lado os assalariDe um lado ficaram os burgueses com suas
ados nos barrancos, margens dos c6rregos com moradimansoes ensolaradas e ventiladas, nos pontos mais
as precarias sem sol_ ventilayao e ainda ameavada de ca-

ir, ou ainda com o drama do aJuguel, muitas das vezes
nos corticr:os.

aii<M, de o«lrof«:«ram 0$ assalariados nO$

barrancos, margens dos cO"egos com moradias
precarias.

Nio esqu~am venham para os cursos de MarViva! A /uta por moradia ganha um xismo, e gratuito. So uma bora e meia por semana DO horario que VOCe pode. Procure OS disrefor~o.
tribuidores deste jomal e se inscreva.

A Associariio OESTE e o Sindicato
dos Funcionarios PUblicos de Diadema esta se unindo para conquis-

tar moradia para os funcionarios
publicos municipais.

DIA 25 DE MARCO AS 19:00 TEREMOS DEBATE
OS SINDICATOS E 0 PARTIDO REVOLUCIONARJO
COMPARECAM 0 EVENTO SE REALIZAJU NO
SJNDJCATO DOS FUNClONAluOS PUBUCOS DE

DIADEMA. PROXIMO DA PREFEITURA.

F
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SE NAO PRECISAMOS DE MUITOS TRABALHADORES PARA TRABALHAREM
NAS FABRICAS PARA QUE TANTAS ESCOLAS E PROFESSORES?
Cada vez mais os govemantes da burguesia demonstra.rp. a quat classe eles servem.
Vejamos:

Cada dia que passa fica mais dificil arrumar uma vaga para os filhos dos trabalhadores estudar, muitas
das vezes tem-se que estudar longe da casa. Quase
como antigamente que os filhos dos camponeses tinham que andar a pe 7, 8 ate 15 kilometros na ida e
na volta da Escola_ As salas de aulas chegam a ter 50

0 govemo s6 esta brincando de fomecer Educa~o a
popula~o

pobre.

Diz que esta investindo na Educa98.o, mas na verdade esta criando as condi~oes para ganhar mais dinheiros para suas falcatruas, ou seja.
Para continuar recebendo dinheiro dos organismos
internacionais precisam de cumprir duas exigencias.- Uma e enxugar a rruiquina e gastar o minimo
com os servi~os sociais como a Educa<;-ao, outra e
falsear os indices de escolaridade do povo Brasileiro
e esta e a razao de que e proibido repetir aluno e de
que aumentou o numero de supletivo para os adultos.

·alunos. Os Professores ganham urn salario de fome,
tendo estes que trabalharem em do is empregos e com
carga massima de aulas. Ficam todos estressados e
com graves prob[emas de saude.

Pergunta-se? Algum trabalhador que sai destes supletivos tern condi9oes de passar em urn vestibular ?
NA..O. E 'nao e este 0 objetivo pois nas faculdades,
principalmente as publicas s6 os filhos da pequena
burguesia e da burguesia os que tiveram a poder de
pagarem uma Escola particular.

0 governo s6 esta brincando de fornecer Educaqiio a

populafi'io pobre, diz que esta investindo na Educariio
' mas na verdade esta e criando as condiroes para
ganhar mats dinheiro para suas falcatruas .

QUEM DETERMINA COMO SERA A EDUCA(:AO
BURGUESIA E A SEDE DE LUCRO DESTES.
Se as maquinas estao super modemas, preparadas para produzir em grande quantidade, assim precisamos
de poucos trabalhadores nas fiibricas. Entao para que
gastar dinheiro com a educacao de todo o povo?
A Escola que realmente necessita os oprimidos e o
saber hist6rico das lutas de classe. E compreender

E

A NESCESSIDADE DA

todo o mecanismo da explora~ao e de como acabar
comela.

Quando convidamos os companheiros e companheirasa participarem dos cursinhos de Marxismo e porque acreditamos que a verdadeira escola das massas
e 0 partido revolucionario.

A LUTA DAS MULHERES
Siio as mulheres trabalhadoras assalariadas e donas de casa quem recebe a maior carga da opressiio e da
miseria capitalista

Com o desemprego e os baixos sa/arias aumentou a necessidade da mulher dona de casa partir para o auxi- )
lio do sustento da familia. No trabalho assalariado passa por toda especie de explorafiio e descriminafiio, ja ·~
na vida domestica ve sua vida de frente para a dupla explorafiio.
Muitas companheiras quando perguntado se trabalha. logo responde niio!
~

Niio rec~nhecem o trabalho dnmestico como trabalho. Levanta cedo cuida das crianfas, lava roupa, limpa a :
casa, faz o alm01;o, lava as lmu;as, limpa a casa, cuida das criam;as, faz a janta, cuida da casa. Agiienta toda i
a pressiio do marido (companheiro) que chega do servifO as vezes totalmente estafado e descarrega em cima
da companheira e dos.filhos toda a opressiio vivida na empresa.
,

Ja a mulher assalariada e dona de casa e um martirio , a/em de

agiientar a opresstio do meio do trabalho

patronal, se ve obrigada a realizar todas as tarefas do far.
Um agravante. 0 saltirio miseravel, as necessidades da familia, deixa os nervos a jlor da pele, juntando a
rotina diil:ria torna o mundo das mulheres trabalhadoras uma realidade cruel.
Esta na hora de construir uma uniao das mulheres, para reforfar a /uta contra a explorat;ao, garantir direitos sociais e refon;ar a /uta pelo Jim do capitalismo.
Somente em uma sociedade livre, sem a propriedade privada dos meios de produfCiO podera unir rea/mente
o homem e a mulher, tendo tempo para o lazer, cultura etc.
Venham para os cursinhos de Afarxismo, se o marido nao deixar traga-o tambem.
VIVA A LUTA REVOLUCJONARIO DAS MULHERES.

Adquira os livros hist6ricos do movimento operario contra os burgueses

Veja os precos dos livros
Volume 1 R$ 9,00
Volume 2 R$ 11,40
Volume 3 R$17,00
Volume 4 R$ 13,20
Volume 5 R$ 4,80
Promo~ao

para compra dos 5 volumes

ABURGUESIA
ADQUIRETODOSOSCONHECIMENTOS
PARACONTlNUARANOS
EXPLORAR,
ENOS?

R$50,00
Breve o 6. o Volume--Marxismo para
operarios

Divulgue o Proletario, lance esta
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semelfte.

