
25/11 Dia Nacional de Mobilização
Impulsionar a Greve Geral e as tomadas de terra no campo

Levantar o campo e a cidade  
contra os pacotaços!

Conclamamos a participação de todos os 
movimentos de luta camponesa para participar das 
mobilizações do próximo dia 25 de novembro de 
2016, sexta-feira. O que está acontecendo no Rio de 
Janeiro vai ser “fichinha” perto do que acontecerá 
na grande maioria das pequenas cidades do Brasil 
se aprovados os pacotaços da gerência ilegítima, 
entreguista e vende-pátria de Temer. A tão propalada 
“reforma da previdência” mira principalmente 
em acabar com a aposentadoria rural, um dos 
pouquíssimos avanços da Constituição de 1988 que 
foi aplicado reconhecendo uma injustiça histórica 
e secular, em que pese servir para esconder a semi-
feudalidade, o trabalho escravo e a concentração 
da terra (a maior do mundo) pelo latifúndio. As pequenas cidades, a grande maioria já quebradas, vão afundar, 
pois a maior parte da renda destas, do dinheiro que circula nelas que passa pela mão do povo e pelo comércio, 
vêm da previdência rural. Além disso, estes pacotaços pretendem aumentar a exploração dos trabalhadores da 
cidade e do campo, acabar com os serviços públicos básicos da educação e saúde (que já são péssimos, o que o 
povo paga de imposto teria que receber um serviço mil vezes melhor). Estes pacotaços pretendem tirar dinheiro 
dos pobres para pagar a roubalheira e a corrupção dos ricos, para tentar salvar o capitalismo burocrático no Brasil 
e o imperialismo no mundo desta crise colossal que só pode ser resolvida com revolução.

E mais: tudo isso com o prosseguimento dos assassinatos e perseguições contra camponeses, indígenas e 
quilombolas, tudo isso com o aumento da repressão contra todos os que lutam por terra e território, para garantir 
os interesses do latifúndio e unificar as classes exploradoras para repartir e vender a preço de banana o que resta 
desse nosso Brasil tão roubado e explorado.

Levantar o campo e a cidade contra os pacotaços! Esclarecer toda a população nas áreas e vilarejos. Unir os que 
lutam, animar os que vacilam, derrotar os sanguessugas exploradores! Quem semeia o vento, colhe a tempestade!

Saudação ao Povo Terena

Operários da construção, professores e funcionários dos Correios  
participaram do dia Nacional de Lutas em BH, 11/11/2016

Contra ‘Fundação Nacional dos Coronéis’, Povo Terena 
completa uma semana de ocupação à sede da Funai

Saudamos a realização do 9.º Hanaiti Ho`únevo 
Têrenoe – A Grande Assembléia do Povo 
Terena, que ocorre neste mês de novembro em 
Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O combativo 
Povo Terena está ocupando a sede da FUNAI, em 
Mato Grosso do Sul, contra a indicação de um 
coronel para dirigir o órgão, em mais uma das 
acintosas tentativas da gerência Temer de tentar 
intimidar a luta dos indígenas brasileiros por seu 
território sagrado e secular.



Saudação ao Dia do Povo Preto

A Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da 
Bahia está divulgando um belo cartaz em homenagem ao Dia 
20 de Novembro, com a imagem de Zumbi dos Palmares. Nossa 
saudação a todas as organizações quilombolas e de luta dos pretos 
brasileiros.

Repúdio veemente à invasão da  
Escola Florestan Fernandes

A Polícia Civil de São Paulo invadiu, no dia 04 de novembro último, a 
sede da Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema, São Paulo. 
Os estudantes e ativistas que estavam no local impuseram resistência, ao 
que a polícia covardemente atirou à esmo. Manifestamos nossa irrestrita 
solidariedade ao MST contra essa ação covarde, canalha e fascista, que 
tem o claro objetivo de tentar intimidar todos os que se levantam contra o 
pacotaço entreguista e anti-povo da gerência Temer. Essa ação mostra o 
desespero dos fascistas diante do aumento do protesto popular. Essa ação 
têm as mãos do reacionário Governador de São Paulo Geraldo Alckmin, 
membro da Opus Dei e aliado de Temer, que foi derrotado pela juventude 
combatente quando tentou fechar centenas de escolas em São Paulo em 
2015. Nenhuma repressão vai barrar a luta do povo, pelo contrário, só vai 
fortalecer o campo dos que se somam nos protestos populares.

Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres
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Garra de São Paulo ataca escola do MST, 04/11/16

Viva a juventude combatente 
do Rio de Janeiro

Em 2013, milhões de jovens brasileiros se 
levantaram contra a farra da Fifa, naquele ano a Copa 
das Confederações, e contra tudo de errado que têm 
no Brasil. No Rio de Janeiro, a Frente Independente 
Popular tinha como um dos lemas: FORA CABRAL 
E A FARSA ELEITORAL. O governo respondeu com 
repressão, lei anti-terrorismo, o monopólio da imprensa 
atacou a juventude como vândalos e marginais, dezenas 
foram processados e presos, muitos até hoje respondem 
processo e Rafael Braga está preso. Mas eis que a 

colossal crise econômica, política e moral em que se encontra o capitalismo burocrático no Brasil leva para a 
cadeia Sérgio Cabral, que roubou milhões e comandou a repressão contra a juventude e o povo pobre do Rio de 
Janeiro. É muito pouco! Se esse Estado com seu monopólio da imprensa tivesse um restinho que fosse de moral, 
todos os processos contra os manifestantes e seus defensores teriam de ser jogados na lata do lixo, com pedidos 
de desculpas formais. As Ligas de Camponeses Pobres saúdam o Movimento Estudantil Popular Revolucionário 
e todas as organizações que travaram estas importantes batalhas e que nesse tempo todo de perseguições e 
prisões não se dobraram e nem abriram mão em um milímetro que seja das suas posições, e também de seus 
advogados, como o Dr. Marino D’ícaray, que enfrenta até hoje as perseguições por sua advocacia comprometida 
com a verdade e a justiça.


