
Enquanto o Brasil se distrai com as declarações do presidente Bolsonaro, 
das ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e as tentativas de question-
ar a votação eletrônica no país, a esquerda brasileira volta todas suas forças 
e interesses ao cretinismo parlamentar e só se preocupa com a disputa de 
2022 entre Lula e o atual presidente corrupto. Enquanto isso, as medidas 

contra o povo brasileiro seguem sendo tomadas, para garantir os interesses 
da burguesia e do latifúndio, servos do imperialismo ianque por aqui, os di-
reitos trabalhistas são destruídos, as empresas estatais são privatizadas, as 

terras de quilombolas e indígenas são entregues a grileiros, camponeses que 
lutam pela terra são assassinados e o custo de vida aumentam cada vez, com 
a inflação disparando e os brasileiros e brasileiras sem conseguir ter acesso 
sequer a alimentos básicos para sua subsistência. Enquanto nosso país é de-
struído e entregue aos ratos imperialistas, ainda tentam iludir o nosso povo 

que a solução dos problemas virá magicamente de uma urna em 2022…
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 No começo de agosto, o plenário da Câmara 
dos Deputados mais uma vez demonstrou a quem 
está a serviço, e aprovou, por 296 votos a 136, o texto-
-base do Projeto de Lei (PL) 2633/20, chamado de “PL 
da Grilagem” que busca regularizar a ocupação ilegal 
de terras públicas e facilitar o desmatamento.
É mais um passo da ofensiva do latifúndio e a classe 
política para aprofundar o caráter semifeudal do nos-
so país e servir aos interesses imperialistas.
 Desde a última década, produziram uma série 
de projetos de leis que tratam da regularização fundiá-
ria de posses em terras públicas federais na Amazônia 
Legal, e foram editadas diversas medidas provisórias, 
atos normativos, resoluções, portarias, decretos e ins-
truções normativas do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra) para avançar nesse 
objetivo.O objetivo no caso sempre é beneficiar gran-
des e médios posseiros ou anistiar crimes como grila-
gem e desmatamento ilegal.
 O texto do projeto amplia para todo o país o 
alcance das medidas, e beneficiará inclusive possei-
ros que já foram multados por infrações por crimes 
ambientais; basta atender uma das condições coloca-
das, ou ter o imóvel registrado no Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), ou adesão ao Programa de Regulari-
zação Ambiental (PRA), ou simplesmente assinar um 
termo de compromisso de recuperação da vegetação 
nas áreas de reserva legal, para que os posseiros usu-
fruam da grilagem legalizada.
 O CAR foi criado pelo Código Florestal, apro-
vado com grande entusiasmo pelos revisionistas do 
PC do B, com o objetivo de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais (de cará-
ter autodeclaratório), compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento. Contudo, os 
órgãos ambientais dos Estados, que teriam que vali-
dar esse processo, não conseguem o fazer com a ce-
leridade necessária, quando não sequer acontece. O 
que teoricamente seria um instrumento de controle 
virou uma arma da grilagem, que, com a ausência de 
fiscalização, desmata ainda mais do que seria per-
mitido, e agora com as novas medidas será anistiado 
dos seus crimes e terá suas áreas regularizadas.

 As entidades civis que atuam na área ambiental 
denunciam que a aprovação do texto da PL trará gran-
des prejuízos às regiões de floresta, como Amazônia e 
cerrado, exatamente os biomas onde o agronegócio bra-
sileiro tem avançado, destruindo as regiões com o des-
matamento e as ameaças às comunidades tradicionais. 
A expansão da fronteira agrícola no cerrado do Ma-
ranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região conhecida 
como Matopiba, também vai se beneficiar da lei com a 
grilagem legalizada. Segundo a Campanha Nacional 
em Defesa do Cerrado, esse processo de avanço ilegal 
do agronegócio se dá pela conversão de áreas de pos-
se em propriedade por meio de papéis falsos e pelo 
consequente aumento da concentração fundiária e 
áreas destinadas à produção de grãos.
 O “PL da grilagem” ainda permitirá que grilei-
ros regularizem territórios invadidos, mesmo que ali 
tenha a presença de comunidades tradicionais. 
Até aqui, quando um imóvel rural entra em proces-
so de regularização fundiária, a Funai, o ICMBio e o 
Incra podem manifestar interesse sobre a área, caso 
seja habitada por indígenas e quilombolas, ou ainda 
sejam unidades de conservação. O texto da lei visa 
restringir e sabotar a atuação desses órgãos, exigindo 
a apresentação de estudo técnico, no prazo de seis 
meses, que comprove o impacto socioambiental.
Como o já conhecido sucateamento desses órgãos 
pelos últimos governos, não terão como executar le-
vantamentos e estudos técnicos no tempo hábil, im-
possibilitando a defesa dos interesses dos povos tra-
dicionais e facilitando o processo e incentivando a 
invasão desses territórios.
 O avanço do Estado burguês e do latifúndio 
contra os interesses das grandes massas camponeses, 
povos indígenas e quilombolas, com esta e outras leis 
escancara mais uma vez o caráter de classe do nos-
so Estado e a completa falência da luta institucional 
para salvaguardar quaisquer direitos sobre a terra. Os 
últimos governos de PT, MDB e Bolsonaro, as leis an-
ticamponesas aprovadas no Congresso e as decisões 
do Judiciário em favor do latifúndio reforçam cada vez 
mais a necessidade de pôr fim as ilusões constitucio-
nais e preparar e organizar a luta no campo em uma 
perspectiva revolucionária.
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 No último dia 13 de agosto, na semana que 
marcou mais um aniversário da Revolta de Corum-
biara, o velho Estado brasileiro a serviço do latifún-
dio cometeu mais um crime hediondo contra os cam-
poneses da região.
 Mantendo os métodos que se intensificaram 
nos últimos tempos, como o cerco e ameaças aos 
camponeses na região, aplicando o terrorismo de Es-
tado contra a luta camponesa, com agressões e pri-
sões arbitrárias.
 Desta vez, policiais da Força Nacional de Se-
gurança e da PM de Rondônia assassinaram covar-
demente três camponeses da área Ademar Ferreira, 
na área rural de Porto Velho; Amarildo Aparecido Ro-
drigues, de 49 anos, e seu filho Amaral José Stoco 
Rodrigues, 17 anos, foram assassinados enquanto 
trabalhavam roçando mato no lote que possuem, en-
quanto Kevin Fernando Holanda de Souza, 21 anos, 
foi assassinado enquanto fugia dos tiros desferidos 
de um helicóptero. 
 São mais três trabalhadores rurais cruelmente 
executados pelo braço armado do Estado para aten-
der os interesses dos reacionários locais de frear a 
luta camponesa na região.
 O jornal Resistência Camponesa denunciou 
que “como de costume, os policiais retiraram os cor-
pos às pressas e adulteraram as cenas dos crimes 
hediondos. A princípio, a secretaria de segurança co-
mandada pelo coronel José Hélio Cysneiros Pachá, o 
carniceiro de Santa Elina, manteve criminoso silên-

cio, logo negou fazer operação policial na região. Mas 
depois que começaram a circular nas redes sociais 
um vídeo com as poças de sangue dos camponeses, 
admitiram que os assassinaram. Primeiro, soltaram 
a versão de que a Força Nacional foi atender a uma 
denúncia de invasão de terra – mentira descarada, 
pois os camponeses tomaram a fazenda Santa Car-
mem em janeiro de 2021! Depois, o carniceiro mudou 
a versão, disse que a polícia estava realizando uma 
reintegração de posse – que ainda nem existe. Daqui 
a pouco vão contar outras estórias mais”.
 E como era de se esperar, a imprensa mais 
uma vez mentiu para tentar justificar os assassinatos, 
noticiando que os “bandidos” camponeses trocaram 
tiros com os policiais e por isso foram abatidos.
 A área Ademar Ferreira é vizinha às áreas Tiago 
dos Santos e 2 Amigos, onde atua a Liga dos Campo-
neses Pobres (LCP), e em julho já havia registrado um 
ataque de pistoleiros e policiais, quando chegaram a 
efetuar ao menos 15 disparos de fuzis e escopetas ca-
libre 12 em direção aos camponeses da área Ademar 
Ferreira.
 As ações policiais contra as áreas campone-
sas rondonienses foram intensificadas desde que 
foi anunciada a tal “Operação Rondônia” utilizando 
forças federais e estaduais para reprimir a justa luta 
camponesa da região e incentivou ainda mais a ação 
das forças paramilitares constituídas por jagunços 
a mando dos latifundiários, que tentam se esconder 
com a fachada de empresa de “segurança privada”.
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QUANTO CUSTA VIVER NO BRASIL?QUANTO CUSTA VIVER NO BRASIL?
 Segundo matéria publicada no site do Jornal 
do Comércio em janeiro, o salário mínimo tem o 
pior poder de compra em 10 anos, comprando 1,58 
cestas básicas, estimada, segundo o DIEESE (De-
partamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos) em R$ 696,70.
 Mas, como já dizia a letra de uma música 
muito conhecida “A gente não quer só comida!”, 
ainda que com R$ 1.100, valor de um salário míni-
mo, não conseguiríamos sequer comer!
 Quem vai ao mercado ou a uma feira livre 
sabe como o dinheiro perdeu valor. Não compra-
mos hoje as mesmas coisas que comprávamos há 
um ano atrás.
 Como dito acima, o valor do salário míni-
mo é de R$ 1.100, o DIEESE estipula que o valor 
mínimo deveria ser de R$ 5.421,84, uma pequena 
diferença entre o que o governo diz que um tra-
balhador precisa ganhar e aquilo que a realidade 
demonstra que seria o mínimo necessário.
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatísticas) o rendimento médio men-
sal real domiciliar per capita foi de R$ 1.406 na mé-
dia do país, porém, metade dos brasileiros, cerca 
de 105 milhões de pessoas, sobreviviam, em 2020, 
com R$ 438 mensais, enquanto 1% dos brasileiros 
mais abastados viviam com R$ 17.373, ou seja, na 
média todos os brasileiros ganham quase R$ 1.500 
mensais, mas na realidade metade dos nossos 
compatriotas sobrevivem com menos de R$ 500 
mensais.
 Menos de R$ 500 que precisam ser suficien-
tes para comprarem comida, pagar aluguel e ga-
rantir o mínimo para a sobrevivência, enfim, ga-
rantir o abastecimento de água e energia elétrica, 
itens como assinatura de TV à Cabo, Internet, gás 
encanado ou férias na praia ou no campo, idas ao 
cinema ou à parques de diversão, são coisas im-
pensáveis para a maior parcela dos brasileiros.
 O Brasil, atualmente, passa pelo que os su-
cessivos governos chamam de crise hídrica, a ener-

gia elétrica teve um aumento de 52% na bandeira 
vermelha, de R$ 6,24 para R$ 9,49 por 100 kWh, 
o que representa, segundo dados do governo, um 
aumento de 5,45% na conta do mês de julho. Já 
a conta de água nos municípios abastecidos pela 
SABESP ficou, a partir de maio de 2021, 7,6% mais 
cara. A cesta básica aumentou em média 20% a 
30%, variando de estado para estado. Em São Pau-
lo, no mês de junho custava R$ 636,40. Em média o 
trabalhador precisa de 111 horas trabalhadas para 
adquirir os alimentos da cesta básica, comprome-
tendo 54,84% do salário para adquiri-la.
 Enfim, os números indicam aquilo que todo 
brasileiro sabe na prática: não ganhamos o sufi-
ciente para sobrevivermos com o mínimo de digni-
dade, corremos de dívida em dívida para tentarmos 
garantir a nossa sobrevivência.
 É assim no Brasil, é assim no mundo. Se-
gundo dados da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), em 2/3 dos países que possuíam dados 
oficiais sobre o salário houve queda e a crise eco-
nômica infligirá pressão para que os salários so-
fram quedas anda maiores.
 Essa é a solução da crise para o capitalismo 
e seus governos de plantão.
 Nós não podemos e nem devemos aceitar 
isso. Não podemos esperar as eleições de 2022, 
mesmo porque, tanto quem está no governo, quan-
to quem já esteve, não representa nenhuma possi-
bilidade de mudança para nós. Precisamos orga-
nizarmos as lutas nas ruas, para exercer cada vez 
mais pressão sobre os partidos – ainda que sai-
bamos quais as suas motivações políticas –, sin-
dicatos e organizações sociais para que travem as 
necessárias lutas em defesa dos interesses dos tra-
balhadores.
 Façamos nós por nossas mãos, tudo o que a 
nós nos diz respeito!

PUBLICADO NA EDIÇÃO #05 
DO JORNAL RUMOS DA LUTA



 Recentemente o mundo burguês “civilizado” 
assistiu com espanto à tomada de Cabul, capital do 
Afeganistão, pelas forças guerrilheiras do Talibã. A 
vitória do Talibã na guerra de libertação nacional 
anti-ianque fora produto de uma prolongada luta 
de resistência anti-imperialista que durou cerca de 
20 anos e deixou como saldo um país completa-
mente destruído e milhares de mortos. O fato de 
tal luta ter sido capitaneada pelo Talibã vem susci-
tando uma série de posições equivocadas e essen-
cialmente pró-imperialistas sobre como abordar a 
luta daquele povo. Por um lado, os monopólios de 
comunicação controlados pelo imperialismo apre-
sentam a vitória do Talibã como o triunfo da barbá-
rie frente o “progresso”, neste caso, supostamente 
representado pelo governo fantoche e pelas tropas 
de ocupação ianque; por outro, setores significati-
vos de uma “esquerda” já completamente adapta-
da aos interesses do sistema imperialista mundial, 
lançando os seus apelos e argumentos chorosos, 
igualmente voltam o grosso de seus ataques ao 
grupo político mais importante do Afeganistão, di-
zendo que esse e o imperialismo seriam duas faces 
da mesma moeda. 
 Ambos os lados, apesar de utilizarem, aqui 
e ali, argumentos diferentes, possuem no final das 
contas um ponto de concordância: o povo afegão não 
pode e não deve ter autonomia para decidir de ma-
neira independente os seus próprios assuntos inter-
nos. Que a grande burguesia dos países imperialistas 
pense dessa forma, realmente não nos impressiona, 
porém o problema muda radicalmente de caráter 
quando pretensos grupos “comunistas” e “anti-im-
perialistas” se somam à cruzada “civilizacional” do 
imperialismo contra a “barbárie” do Talibã – óbvio 
que aqui dizendo fazer isso em nome de valores “re-
volucionários”, “humanistas”, “progressistas”.
 É necessário deixarmos claro que caracteri-
zamos o Talibã, do ponto de vista ideológico, como 
um agrupamento retrógrado, atrasado, de modo 
que não estamos de acordo com praticamente qua-
se nada que este grupo defende. No entanto, so-
mos consequentes com nossa posição anti-impe-
rialista e em prol da autodeterminação dos povos. 
Nesse sentido, reconhecemos o Talibã como uma 
força política e militar legítima do povo afegão, as-
sim como reconhecemos que este grupo desempe-
nhou um papel central e de liderança na resistência 

anti-imperialista que ali se desenvolveu. 
 Muito já se falou sobre a origem reacionária e 
anticomunista do grupo, cujo muitos dos membros 
que viriam a fundá-lo na década de 90 lutaram con-
tra o governo progressista liderado pelo Partido De-
mocrático e Popular do Povo Afegão e contra a União 
Soviética, portanto, não cabe aqui ficarmos apresen-
tando toda a lista de crimes e atrocidades cometidas 
pela organização no passado. Contudo, partindo do 
materialismo histórico e dialético, temos que fazer 
uma análise objetiva da situação concreta do Afe-
ganistão. Deixemos as lágrimas de crocodilo para 
o imperialismo e os seus lacaios, que nos últimos 
anos aniquilaram ou justificaram a aniquilação de 
milhões de afegãos, e agora aparecem pedindo para 
que o Talibã respeite os “direitos humanos”. 
 Do ponto de vista marxista, é plenamen-
te correto prestar apoio e solidariedade ao povo 
afegão em sua luta contra o imperialismo ianque, 
mesmo que tal luta seja conduzida por uma orga-
nização ideologicamente conservadora e atrasada. 
Esse é um fato objetivo que reflete a dialética da 
história. Em diversos países do Oriente Médio e da 
Ásia Central, a luta anti-imperialista se desenvol-
ve liderada por grupos e organizações religiosas e, 
por mais que existam significativas diferenças en-
tre eles, muitos desses grupos possuem ideologia 
e posições reacionárias, que representam o opos-
to daquilo que defendem os comunistas. Isso não 
abre margem para que sejamos indiferentes à luta 
de libertação nacional desses países, nem que dei-
xemos de apoiar todas essas organizações, sempre 
que elas levem a cabo de maneira decidida a luta 
contra o invasor estrangeiro. 
 A vitória do Talibã contra os agressores im-
perialistas revela plenamente que as guerras de li-
bertação nacional continuam na ordem do dia. Os 
comunistas de todos os países, em vez de ficarem 
condenando este ou aquele movimento, utilizan-
do-se de argumentos morais e falaciosos, devem 
aprender com a luta de libertação nacional do povo 
afegão, lutando ativamente para educar, organizar e 
mobilizar o povo para a luta em seus próprios países, 
luta esta que também possuirá um aspecto contradi-
tório e violento, e será marcada por inúmeros altos 
e baixos. Nesse sentido, os comunistas não podem 
amoldar suas posições de acordo com aquilo que é 
aceitável e tolerado pela “opinião pública” forjada 
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pelo imperialismo e os seus aparatos ideológicos. 
 O que se deve deixar claro, antes de mais 
nada, são os diversos crimes cometidos e as atroci-
dades impostas pelo imperialismo ianque ao povo 
afegão. Assim como em outros locais, o tráfico de 
drogas foi amplamente utilizado pela CIA em seus 
planos de dominação no país. Antes da intervenção 
soviética, praticamente não se produzia opiáceos 
no país. Apesar da retórica mundial de acusar o Ta-
libã na década de 90 de enriquecer pelo tráfico da 
heroína, os dados demonstram que a invasão im-
perialista é que garantiu que o país passasse a ser 
um dos principais produtores do ópio no mundo. 
Em 2016, a produção de ópio aumentou aproxima-
damente 25 vezes em relação aos seus níveis de 
2001: de 185 toneladas em 2001 para 4.899 tonela-
das em 2016. E é justamente pelo comércio ilegal 
destas drogas é que a CIA financia suas ações de 
contra-insurgência no seio dos povos em luta em 
todo o mundo.
 Estima-se que o governo estadunidense nos 
20 anos de ocupação gastou mais de US$ 2 trilhões 
no Afeganistão. Contudo, tal gasto teve como objetivo 
somente garantir o domínio sobre o país, resguardar 
os interesses dos senhores da guerra que concen-
tram as terras, proteger seus projetos na produção 
do ópio e oprimir todos os que se levantam contra 
o invasor imperialista. Depois de duas décadas, o 
país asiático se mantém como um dos mais pobres 
do mundo, com uma economia débil e limitada, um 
sistema político corrupto dirigido por fantoches do 
império e sem sinal dos tais “direitos humanos” tão 
prometidos pela propaganda do Ocidente para justi-
ficar os crimes das potências invasoras.
 Os 20 anos da invasão norte-americana e da 
OTAN custou a vida de pelo menos um milhão de 
homens e mulheres afegãs, milhões de mutilados, 
feridos de guerra, e constrangeu mais de 12 mi-
lhões de pessoas a se retirar de suas terras, pas-
sando a sofrer os horrores da vida de refugiado.
 A “guerra humanitária” imposta pelo impe-
rialismo e aceita imbecilmente por amplos setores 
só demonstrou o velho caráter brutal dos imperia-
listas contra os povos do mundo.
 Os diversos crimes foram revelados em parte 
pelo WikiLeaks: já nos primeiros dias de agressão 
imperialista, foram destruídas toda a infraestrutu-
ra nas principais cidades afegãs, como hospitais, 
pontes, estações de comunicação e sistema elétri-
co, além dos constantes crimes de tortura, prisões 
e violações de direitos aos detidos no país, como 
no caso de Bagram, a base militar estadunidense no 
país, considerada a Guantánamo do Afeganistão por 
seu desrespeito a qualquer legislação internacional.
 Não foram poucos os civis assassinados pe-
los soldados ianques e encobertos como “opera-
ções contra o Talibã”:
 Em 8 de agosto de 2008, na aldeia de Aziza-
bad, soldados da OTAN massacraram 94 pessoas, 
em sua maioria mulheres e crianças, e anunciaram 
que “esmagaram o Talibã”. Em 25 de dezembro de 
2009, em Narang, soldados ianques invadiram uma 
escola, algemaram e fuzilaram sete alunos. Em 15 

de janeiro de 2010, três soldados ianques, J. Mor-
lock, A. Holmes e C. Gibbs, na aldeia Mohammad 
Kalay, mataram Gulmudin, um camponês de 15 
anos, com uma granada de mão, após o assassínio, 
desnudaram seu cadáver e fotografaram o corpo; 
o mesmo grupo matou ao menos mais três outros 
inocentes, mutilando seus corpos para ter dedos 
e crânios como troféus. Em 11 de março de 2012, 
em Panjwai, soldados dirigidos pelo sargento Ro-
bert Bales, entraram em duas casas com pistolas, 
facas, e apenas por diversão mataram quatro ho-
mens, três mulheres e nove crianças de 2 a 12 anos 
de idade, e atearam fogo nos cadáveres para tentar 
esconder os crimes.
 Esse foram alguns dos inúmeros crimes co-
metidos pelos Estados Unidos, como também os 
diversos bombardeios a alvos civis inocentes, tal 
qual o ataque aéreo em Uruzgan, em um casamen-
to, que matou 48 civis e mutilou outros 118, ou ou-
tros diversos semelhantes que abreviaram as vidas 
de centenas de inocentes.
 Não bastasse as toneladas de bombas e mís-
seis despejadas sobre a cabeça do povo afegão, 
se registrou cerca de 500 toneladas de urânio em-
pobrecido, quantidade maior do que usada pelo 
imperialismo na Guerra do Golfo e na Iugoslávia. 
O porta-voz da OTAN no país, Gregory Julian, em 
2009, também admitiu a utilização de fósforo bran-
co nas operações, tal agente incendiário que causa 
graves queimaduras e danos aos ossos, coração, 
fígado e rins, é proibido por convenções interna-
cionais. Além disso, Donald Trump, em 14 de maio 
de 2017, lançou sobre Nangarhar, a bomba nuclear 
GBU-43/B, a arma com maior poder destrutivo des-
de Hiroshima e Nagasaki.
 Como vemos, são incontáveis as atrocidades 
e os crimes cometidos pelos Estados Unidos e pela 
OTAN nestes 20 anos contra o povo afegão. Não po-
demos perder de vista nem por um minuto os reais 
criminosos na situação vivida pelo Afeganistão.
 Por último, é evidente que, com a vitória do 
Talibã, a luta de classes no Afeganistão entrará em 
um novo estágio. A contradição principal anterior 
- determinada pela contradição entre nação e im-
perialismo - dará lugar a novas contradições, que 
precisam ser corretamente compreendidas pelas 
forças avançadas daquele país, para que, em mé-
dio e longo prazo, os revolucionários consigam se 
reorganizar, fortalecendo suas posições, tirando as 
massas populares do país da influência das ideias 
atrasadas e retrógradas. Ao mesmo tempo, é ne-
cessário seguirmos denunciando qualquer tipo de 
intervenção estrangeira, não importa de qual país, 
defendendo a posição básica de que o próprio povo 
afegão deve decidir sobre o seu próprio destino de 
maneira independente. 

 Viva a luta de libertação nacional do povo 
afegão! Abaixo a intervenção imperialista!
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