
O dia 20 de novembro é comemorado o O dia 20 de novembro é comemorado o 
dia da Consciência Negra. Essa data traz à dia da Consciência Negra. Essa data traz à 
memória o assassinato de Zumbi dos Pal-memória o assassinato de Zumbi dos Pal-
mares, líder do maior quilombo do Brasil. mares, líder do maior quilombo do Brasil. 
O dia da Consciência Negra faz referência O dia da Consciência Negra faz referência 
à luta do povo negro no Brasil contra a ex-à luta do povo negro no Brasil contra a ex-
ploração de mais de 300 anos no período de ploração de mais de 300 anos no período de 
escravização e às heranças que o racismo escravização e às heranças que o racismo 
deixa até hoje. Atualmente, a população deixa até hoje. Atualmente, a população 
negra é a que mais sofre violência policial, negra é a que mais sofre violência policial, 
que recebe os salários mais baixos, a mais que recebe os salários mais baixos, a mais 
atingida pelo desemprego, e a maioria da atingida pelo desemprego, e a maioria da 
população em cárcere.população em cárcere.

De 2008 a 2018, o assassinato de pessoas De 2008 a 2018, o assassinato de pessoas 
negras no Brasil aumentou 11,5%, segundo negras no Brasil aumentou 11,5%, segundo 
os dados do Atlas da Violência. Além disso, os dados do Atlas da Violência. Além disso, 
a cada 10 pessoas mortas, 8 são negras. São a cada 10 pessoas mortas, 8 são negras. São 
casos como o de Ághata Felix de 7 anos, Ro-casos como o de Ághata Felix de 7 anos, Ro-
drigo Cerqueira de 19, Mizael Fernandes de drigo Cerqueira de 19, Mizael Fernandes de 
13, e tantos outros jovens que foram assas-13, e tantos outros jovens que foram assas-
sinados pelas mãos da polícia.sinados pelas mãos da polícia.

Nos EUA, em maio de 2020, George Floyd Nos EUA, em maio de 2020, George Floyd 
foi assassinado por um policial branco. Sua foi assassinado por um policial branco. Sua 
morte resultou na maior onda de protestos morte resultou na maior onda de protestos 
antirracistas desde os anos 60 no país. A antirracistas desde os anos 60 no país. A 
fúria dos manifestantes é justa e necessá-fúria dos manifestantes é justa e necessá-
ria, uma vez que a morte de Floyd não é um ria, uma vez que a morte de Floyd não é um 
caso isolado. Ela é mais um exemplo do sis-caso isolado. Ela é mais um exemplo do sis-
tema racista que massacra corpos negros e tema racista que massacra corpos negros e 
pobres em todo o mundo.pobres em todo o mundo.

Durante a pandemia no Brasil, enquanto Durante a pandemia no Brasil, enquanto 
haviam campanhas para a população ficar haviam campanhas para a população ficar 
em casa, o Estado enviava a polícia para in-em casa, o Estado enviava a polícia para in-

Novembro 
negro

LEMBRAR LEMBRAR 
O PASSADO, O PASSADO, 

TRANSFORMAR TRANSFORMAR 
O PRESENTE, O PRESENTE, 

CONSTRUIR O FUTUROCONSTRUIR O FUTURO

vadir casas de moradores das favelas, agre-vadir casas de moradores das favelas, agre-
dir e assassinar. O menino João Pedro foi dir e assassinar. O menino João Pedro foi 
morto a tiros por policiais que invadiram morto a tiros por policiais que invadiram 
sua residência. Esse caso gerou protestos sua residência. Esse caso gerou protestos 
históricos em diversas cidades, claman-históricos em diversas cidades, claman-
do por justiça pelos jovens assassinados e do por justiça pelos jovens assassinados e 
travando uma luta contra a brutalidade da travando uma luta contra a brutalidade da 
PM.PM.

Mas apesar do massacre, o povo negro des-Mas apesar do massacre, o povo negro des-
de que foi brutalmente sequestrado das de que foi brutalmente sequestrado das 
suas raízes e de suas terras e passaram a suas raízes e de suas terras e passaram a 
ser escravizados, desumanizados e violen-ser escravizados, desumanizados e violen-
tados, nunca se ajoelhou.tados, nunca se ajoelhou.

Como relata o sociólogo negro e piauiense Como relata o sociólogo negro e piauiense 
Clóvis Moura, a luta pela liberdade sempre Clóvis Moura, a luta pela liberdade sempre 
foi constante na história do negro no brasil. foi constante na história do negro no brasil. 
Dos quilombos como forma de resistência Dos quilombos como forma de resistência 
e luta pela derrubada da escravidão, a in-e luta pela derrubada da escravidão, a in-
surreições pelo fim do império como a in-surreições pelo fim do império como a in-
confidência baiana (revolta dos alfaiates). confidência baiana (revolta dos alfaiates). 
Todas elas tinham a participação em mas-Todas elas tinham a participação em mas-
sa de homens e mulheres negras escraviza-sa de homens e mulheres negras escraviza-
dos e seus descendentes, que mesmo com dos e seus descendentes, que mesmo com 
o fim de um regime escravocrata, continu-o fim de um regime escravocrata, continu-
aram a sofrer com toda a estrutura racista aram a sofrer com toda a estrutura racista 
e genocida, que ainda é um dos pilares do e genocida, que ainda é um dos pilares do 
Estado brasileiro.Estado brasileiro.

Essa estrutura é mantida pelos interesses Essa estrutura é mantida pelos interesses 
das classes dominantes (banqueiros, gran-das classes dominantes (banqueiros, gran-
des empresários, latifundiários). O racismo, des empresários, latifundiários). O racismo, 
que busca dividir a classe trabalhadora, in-que busca dividir a classe trabalhadora, in-
ferioriza o negro e a negra para que tenha ferioriza o negro e a negra para que tenha 
seu sangue e seu suor explorado nas for-seu sangue e seu suor explorado nas for-

mas mais desumanas, muito semelhantes mas mais desumanas, muito semelhantes 
ao que no passado foi a escravidão.ao que no passado foi a escravidão.

Que nesse mês da consciência negra pos-Que nesse mês da consciência negra pos-
samos lembrar de toda a perseguição e samos lembrar de toda a perseguição e 
violência do Estado ao homem e a mulher violência do Estado ao homem e a mulher 
negra, não para nos lamentarmos, ou acre-negra, não para nos lamentarmos, ou acre-
ditarmos na ilusão de que toda uma es-ditarmos na ilusão de que toda uma es-
trutura que é lucrativa para os poderosos trutura que é lucrativa para os poderosos 
será mudada ou destruída pela via da far-será mudada ou destruída pela via da far-
sa eleitoral. Que possamos ter consciência sa eleitoral. Que possamos ter consciência 
que uma nova realidade só será possível se que uma nova realidade só será possível se 
for construída por nossas mãos, hoje, nos for construída por nossas mãos, hoje, nos 
unindo com aqueles que, independente-unindo com aqueles que, independente-
mente da cor, também sofrem e são explo-mente da cor, também sofrem e são explo-
rados pelo Estado burguês. Como diria um rados pelo Estado burguês. Como diria um 
dos manuscritos da revolução dos alfaia-dos manuscritos da revolução dos alfaia-
tes, transcrito por Clóvis Moura no livro A tes, transcrito por Clóvis Moura no livro A 
História do Negro no Brasil:História do Negro no Brasil:

“Homens, o tempo é chegado 
para vossa ressurreição, sim!

Para a ressureição do abismo da 
escravidão, 

para levantares a sagrada 
bandeira da liberdade.”
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A Federação das 
Organizações Sindicalistas 
Revolucionárias do 
Brasil (FOB) lança o seu 
jornal nacional Nós Por 
Nós. O objetivo desse 
nosso novo veículo de 
comunicação é contribuir 
para a libertação 
das trabalhadoras e 
trabalhadores. O nome 
do jornal significa que 
essa libertação virá de 
nossas próprias mãos sem 
ajuda ou intermediação de 
patrão, político ou padre e 
pastor. 

Neste primeiro número 
abordamos principalmente 
a perseguição e violência 
do Estado ao homem e à 
mulher negra. Também 
abordamos a situação 
das trabalhadoras e 
trabalhadores de APP e 
da educação no contexto 
da pandemia. Trazemos 
também uma análise 
da pandemia e como ela 
impacta principalmente 
a população negra, 
pobre e indigena. Por 
fim, trazemos a situação 
da luta no campo e as 
resistências dos povos 
em outros países, 
principalmente os 
Mapuche no Chile.

Em 17 de outubro de 2020, o Brasil tinha cinco 
milhões (5.226.044) de casos e 153 mil 747 óbi-
tos. A crise econômica, social e ambiental que 
já era grande se ampliou, principalmente pelas 
medidas tomada pelo Governo Bolsonaro/Mou-
rão/Guedes, que conta com apoio dos patrões 
(capitalistas). A Covid-19 deixou mais claro as 
desigualdades sociais no país. A primeira morte 
no Rio de Janeiro é um exemplo disso: uma em-
pregada doméstica foi contaminada pela patroa 
que voltava de viagem da Europa. Foi observado 
que os bairros com alta e altíssima concentra-
ção de favelas apresentam maior número de 
mortes (19,47%), o dobro em relação aos bair-
ros considerados “sem favelas” (9,23%). Segun-
do raça/cor foi de 48,2% em negros e 31,12% em 
brancos; porém ainda houve 20,15% “não infor-
mados” nesse quesito. A doença aparece 44,6% 
em negros e de 37,04% em brancos, e isso re-
trata o racismo no Brasil, expresso na imensa 
vulnerabilidade e precarização de vidas negras. 
A taxa da mortalidade entre indígenas, depen-
dendo da faixa etária, chega a ser até 150% 
maior do que a de não-indígenas.

As condições socioeconômicas são determinan-
tes para entender como o Covid-19 afeta mais 
os trabalhadores em piores condições de vida 
e trabalho. Por exemplo: quem pode ou não fa-
zer quarentena, quem usa ou não os transpor-
tes públicos. Temos ainda os trabalhadores de 
frigoríficos e do setor da saúde, com enormes 
índices de contaminação.

Crise Econômica, Social e Ambiental

O Brasil tem 105,6 milhões de trabalhado-
res. Destes, 61,7 milhões estão desem-
pregados, na informalidade ou traba-
lhando de bico. Apenas 43,9 milhões 
têm trabalho formal (seja no setor 
público ou privado). 

A pandemia e o cenário 
das ”crises” no BrasilEDITORIALEDITORIAL

Em torno de 65 milhões de pessoas receberam o 
auxílio emergencial. São 12,7 milhões de “deso-
cupados” e 13,5 milhões que têm potencial para 
serem integradas a força de trabalho (do qual 
uma parte desiste de procurar emprego — 5,7 
milhões — sendo considerada “desalentados”). 
Essa é nossa realidade atual. Sem contar que a 
maioria ganha perto de dois salários mínimos.

A crise econômica iniciada em 2011 foi piorada 
pelas medidas econômicas dos governos Dilma, 
Temer e Bolsonaro. As reformas trabalhistas, da 
previdência e o chamado “teto de gastos”, pio-
raram as condições de vida e trabalho do povo. 
Foram feitas para beneficiar os patrões. Agora o 
governo quer encaminhar a reforma adminis-
trativa, que vai piorar ainda mais sistemas pú-
blicos de saúde e educação. No meio dessa crise 
econômica e social temos uma verdadeira crise 
ambiental com avanço da destruição do panta-
nal, Amazônia e cerrado.

Para completar, o Brasil tem um quadro de vio-
lência com mais de 65 mil assassinatos por ano 
que massacra a população negra e pobre das 
periferias e favelas. Além do ataque aos povos 
indígenas e trabalhadores do campo.

Não votar! Só povo salva o povo!

Os patrões, militares e políticos já mostraram 
que não se importam com a vida do povo. Eles 
aprovam políticas que retiram direitos, preca-
rizam serviços públicos, destroem o meio-am-

biente, desalojam famílias e matam o 
povo. Não podemos mais esperar nada 
deles. Para mudar essa situação é pre-
ciso nos organizar e lutar por condi-
ções de vida digna e um mundo mais 
igualitário, justo e livre.
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O número de pessoas sem casas para morar 
no Brasil é enorme. Segundo dados do IBGE 
(2017), o país tem um déficit habitacional 
da ordem de 7,7 milhões de moradias. Isso 
significa que são milhares de pessoas sem 
casa, ou que vivem junto com outras famí-
lias necessitando de moradia.

Em meio a grave crise sanitária causada 
pela Covid-19 no Brasil, os governos de to-
das as esferas têm discutido o retorno das 
aulas presenciais. No país as atividades es-
colares foram suspensas ainda no início da 
pandemia, quando o número de infectados 
era muito menor (2 mil). Embora não faça 
sentido, agora que temos mais de 5 milhões 
de infectados e 150 mil mortos no Brasil, é 
discutido o retorno das aulas presenciais.

No entanto, isso acontece por interesses 
muito claros. Primeiro, há o interesse das 
empresas de educação em garantirem as 
matrículas e salvarem as escolas privadas 
da falência. Em segundo, o interesse das 
demais empresas capitalistas em “liberar” 
os trabalhadores do cuidado com os filhos 
para que continuem a se dedicar totalmen-
te ao trabalho; e, por fim, o interesse dos 
governos em agradar seus financiadores e 
mostrar serviço em ano eleitoral.

O retorno presencial é um direito da clas-
se trabalhadora brasileira, e não deve ser 

Despejos continuam na pandemia

Coronavírus e a 
educação no Brasil: A QUEM INTERESSA O A QUEM INTERESSA O 

RETORNO EM 2020?RETORNO EM 2020?

um sacrifício para nós! Por isso, 
para que seja possível pensar e 
planejar um retorno seguro às 
escolas e universidades é fun-
damental apresentar um con-
junto de reivindicações que 
garantam condições de segu-
rança sanitária, trabalhista e 
psicossocial. Somente com 
o atendimento dessas de-
mandas podemos falar em 
iniciar o retorno.

Com um grande movimento 
de trabalhadores da educação 
(todos aqueles que trabalham 
em locais de ensino, e não so-
mente professores), estudantes 
e familiares, conseguiremos im-
pedir que arrisquem nossas vidas 
visando o lucro. Movimento sindi-
cal, estudantil e comunitário orga-
nizados em um só lutando por uma 
greve geral pela vida e educação de 
qualidade. Juntos venceremos!

Durante a pandemia tivemos o aumento 
dos preços dos alugueis acompanhado do 
aumento da informalidade e do desempre-
go. Isso significa mais trabalhadoras e tra-
balhadores com dificuldade de conseguir 
uma lar.

Para tentar conseguir um teto minimante 
seguro e fora das ruas existem as ocupações 

urbanas e os movimentos sociais dos 
sem teto. Essas ocupações e movi-

mentos procuram prédios que es-
tão vazios a muito tempo e ge-

ralmente são do governo ou 
tem muitas dívidas com 

o governo. Com isso, 
eles reivindicam o di-
reito de moradia e do 

uso social da proprieda-
de há tempos abando-

nada.

Por todo o país, diversos movimentos so-
ciais vêm denunciando despejos de várias 
famílias em plena pandemia. O que já era 
desumano ficou pior! No Rio de Janeiro ti-
vemos nas últimas semanas despejo de 11 
famílias, cerca de 40 pessoas, incluindo dois 
idosos, 22 crianças e adolescentes, sendo 
uma diagnosticada com déficit de sociali-
zação e disartria (dificuldade com a fala), 
ocupantes do prédio 21 da Travessa Carlos 
Sá, no bairro do Catete, Zona Sul da cidade 
do Rio de Janeiro. A situação não é diferen-
te em todos os estados brasileiros. No site 
lutafob.org é possível acompanhar matérias 
relacionadas a essa situação. Também pela 
campanha #DespejoZero na internet.

Morar é um direito básico, precisamos de-
nunciar os despejos e lutar por moradia dig-
na para todos!
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A DIGNA 
REBELDIA 
DOS POVOS:

RESISTÊNCIAS RESISTÊNCIAS 
ANCESTRAIS ANCESTRAIS 

CONTRA O CONTRA O 
ESTADO E O ESTADO E O 

CAPITALISMOCAPITALISMO

Atravessamos uma conjuntura de 
aprofundamento de crises social, 
ecológica, econômica e política provocada 
pelas grandes empresas transnacionais 
e nacionais. O agronegócio, os grandes 
latifundiários e o Estado brasileiro se 
unem com um mesmo objetivo: avançar 
sobre os últimos territórios livres do 
país e da América Latina. É assim que 
a destruição de diferentes biomas é 
encaminhada, a exemplo das recentes 
queimadas na Amazônia e Pantanal 
promovidas por estes mesmos operadores 
do imperialismo e do novo colonialismo 
mundiais. Deste modo, criam condições 
para aprofundar a exploração sobre o 
povo, com objetivo de transformar terras 
controladas ou reivindicadas por povos 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos e 
camponeses em um mero objeto de 
valor, em um objeto de troca no mercado 
mundial baseado na produção de soja, 
gado e cana, na extração de minérios 
e em grandes obras como hidrelétricas 
e rodovias, apenas para enriquecer 
os bolsos dos patrões, políticos e 
empresários. Mas o povos, através de 
suas lutas e modos de vida se insurgem 
em defesa de um mundo onde caibam 
muitos mundos.

Desde a colonização a expulsão, o 
genocídio e o etnocído são perpetrado 
pelos ricos e poderosos o que provocou 
um processo de destruição e extermínio 
de povos originários, de ecossistemas 
e da biodiversidade. Na ditadura 
empresarial-militar 8350 indígenas 
e 1200 camponeses foram mortos e 
desaparecidos durante a ditadura, 
número que tende a ser muito maior.  

Com a chamada “democratização” os 
massacres e mortes de camponeses, 
indígenas e quilombolas continuaram. 
Nnos últimos 5 anos multiplicaram os 
massacres – a exemplo do massacre de 
Caarapó, no MS (2016); do massacre dos 
Gamela, no MA (2017); do massacre de 
Pau D’arco, no PA (2017); do massacre 
dos Guajajara, em 2019.      

Independente dos governos, seja do 
PT, do PSDB, do DEM ou de Bolsonaro o 
projeto para o campo no país sempre 
foi de atender os grandes grupos 
econômicos levando a destruição do 
meio ambiente e de outro modo de vida.
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Por todo país temos camponeses, quilom-
bolas, ribeirinhos e indigenas das mais 
diversas etnias (Munduruku, Yanomami, 
Tupinambá, Guarano-Kaiowá, Terena) resis-
tindo ao avanço destruidor do capitalismo. 
Lutando contra o agronegócio, mineração e 
hidrelétricas.

A FOB defende a estratégica aliança entre os 
povos oprimidos e a classe trabalhadora, para 
formar uma grande confederação autônoma 
e revolucionária contra o Estado e o Capital. 
Primeiramente, através de estruturas locais 
de apoio mútuo e solidariedade, criar uma 
rede de apoio a soberania alimentar e con-
jugar os esforços de autonomia com a auto-

defesa dos territórios contra as pressões e os 
ataques do agronegócio e do extrativismo. 
Isso pode ser feito através do resgate e cir-
culação de sementes crioulas, dos trabalhos 
coletivos para recuperação da saúde da ter-
ra, assim como pelo fortalecimento do poder 
comunitário através de escolas autônomas e 
demais instâncias de auto-organização dos 
povos. O exemplo das ações de sabotagem 
realizadas por Organismos de Resistência 
Territorial Mapuche ou os exércitos popula-
res dos revolucionários Curdos também são 
guias, luminosas fogueiras na escuridão do 
mundo colonizado através das quais fare-
mos recuar as empresas predadoras e assas-
sinas que comandam a repressão. A classe 

trabalhadora tem muito a aprender junto 
aos povos indígenas e tradicionais, com os 
quais compartilha a diária resistência para 
sobreviver em um mundo de exploração e 
miséria. Com a união de nossas lutas, expul-
sando de nossas fileiras qualquer influência 
de partidos, políticos e patrões, ergueremos 
um mundo das ruínas, através da digna re-
beldia dos explorados: não mais seremos 
condenados da terra!

Avante a justa rebelião dos povos!
Retomar as terras ancestrais e 

destruir o latifúndio!
Terra e Liberdade!

SOLIDARIEDADE E LIBERTAÇÃO
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Os Mapuche, primeiro povo a derrotar a 
coroa espanhola durante a colonização 
através das guerras de resistência, segue 
expandindo os sonhos dos revolucionários 
do mundo através de sua luta ancestral e 
anticapitalista. Para recuperar o grande ter-
ritório originário, Wallmapu – que abrange 
grande parte das regiões centro-sul do Chile 
e Argentina -, os Mapuche, através de dife-
rentes organizações, ampliam o combate 
contra os Estados historicamente responsá-
veis pela expulsão e extermínio do povo.

A repressão dos Estados contra os Mapu-
che segue encarcerando e matando: frente 
à nova emergência revolucionária dos po-
vos desde a década de 1990, em especial 
diante dos novos levantes protagonizados 
pelos Mapuche pela recuperação de seus 
territórios ancestrais em oposição ao neoe-
xtrativismo, muitos guerreiros, porta-vozes 
e autoridades espirituais foram crimina-
lizados por lutar. As prisões mais recentes 
demonstram a questão. Ao menos desde 
2014, quando encarceraram o machi (au-
toridade espiritual) Celestino Córdova, se 
multiplicam as rebeliões populares e, detrás 
das grades, as greves de fome em defesa 
dos presos políticos mapuche. É importan-
te citar também Facundo Jones Huala, preso 
político mapuche da Argentina, extraditado 
para o Chile em 2018 através de um acordo 
repressivo entre os dois países. Todos esses 
acontecimentos, entre outros, são acompa-
nhados de assassinatos contra diferentes 
comunidades, à exemplo da execução de 
Rafael Nahuel em 2017 e Camilo Catrillanca 
em 2018.

Com o novo ciclo de lutas aberto pela 
eclosão da insurgência popular chilena, 
as bandeiras do povo mapuche tremulan-
do nas principais cidades do país enviam 
um recado: os pilares da civilização bur-
guesa e da colonização estão ruindo. Os 
mártires do povo voltam para assombrar 
as velhas oligarquias latifundiárias e in-

dustriais, os patrões e militares respon-
sáveis por tantos túmulos.

Após a prolongada greve de fome – de mais 
de 100 dias – dos 27 presos políticos mapu-
che, concluída em agosto de 2020, o cha-
mado à luta dos povos ecoou para além 
das fronteiras. Desde nossos territórios, er-
gueremos a bandeira de liberdade para os 
presos políticos mapuche, pois entendemos 
que sua luta é a luta da classe trabalhadora, 
e também de todos os povos oprimidos do 
mundo, Devemos recuperar os métodos 
de combate: sabotagem, ação direta, gre-
ve, ocupações de terra e moradia, orga-
nizando nossos territórios para o 
enfrentamento final.

AVANTE A DIGNA REVOLTA DOS POVOS!AVANTE A DIGNA REVOLTA DOS POVOS!

Pela liberdade dos 
presos políticos Mapuche:

AVANTE O 
INTERNACIONALISMO 

PROLETÁRIO E DOS POVOS!

LIBERDADE PARA TODOS OS 
PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!

MARRICHIWEU! DEZ VEZES 
VENCEREMOS!
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de vida, EPIs, aumento do valor pago por 
km rodado, aumento das tarifas mínimas 
por pedido, fim dos bloqueios indevidos e 
do absurdo sistema de pontuação. 

A força dos entregadores e entregadoras 
se espalhou por todo o Brasil e formas de 
resistência e auto-organização começa-
ram a florescer dentro do movimento. Um 
exemplo é o lançamento de um serviço de 
entregas impulsionado pelo coletivo En-

tregadores Antifascistas, onde o serviço 
é organizado pelos próprios trabalhado-
res.

Só a união e a organização entre os 
entregadores faz os empresários 

tremerem. Como diz o manifesto 
dos Entregadores Antifascistas, 
não existe patrão sem força de 
trabalho, mas existe força de 
trabalho sem patrão.

Ao mesmo tempo, esse quadro criou um 
terreno fértil para a revolta, assentada no 
reconhecimento dos próprios trabalhado-
res enquanto prestadores de serviços es-
senciais. Isso levou aos protestos dia 1º e 25 
de julho de 2020: o movimento autônomo 
do Breque dos Apps. Entregadores toma-
ram as ruas do país reivindicando seguro 

Além da exploração e precarização nas 
condições de trabalho que a categoria já 
sofre, por conta da pandemia houve au-
mento na demanda de pedidos e, conse-
quentemente, na exposição por parte dos 
entregadores e entregadoras a mais um 
risco. Enquanto isso, empresas como iFood, 
James, Loggi, Pede.ai, Rappi e Uber Eats au-
mentaram seus lucros às custas de mais 
prejuízos sobre os trabalhadores. 

“ Só a união e a 
organização entre 

os entregadores faz os 
empresários tremerem

A luta dos
 entregadores de aplicativos



Toda pessoa que planejou fazer uma ação política, e foi 
e fez, sem apelar para autoridades, sem pedir licença ou 
agradá-los, foi um praticante da ação direta.

A ação direta significa fazer por si mesmo e não esperar 
nada dos poderosos. Significa que a classe trabalhado-
ra não espera nada dos políticos, dos militares ou dos 
patrões, mas que ela age por si mesma para conquistar 
melhores condições de vida.

Os tipos mais conhecidos de ação direta são a greve, a 
sabotagem, o boicote, a ocupação, o protesto, etc. Ação 
direta também é a auto-organização do povo, sem com-
promissos com os capitalistas, sem alianças com os pa-
trões, sem ligações governamentais, sem a intrusão de 
“representantes”.

O que é 
Ação Direta?

Ação direta é o único 
meio de botar medo 
nos exploradores, 
pois a força da mu-
dança social está 
na ação coletiva do 
povo trabalhador. 

Nenhum parlamen-
to assusta os pode-
rosos. Tribunais não 

fazem greves, não sa-
botam a produção, não 

paralisam rodovias.

Fora da ação direta, só o 
método da ação indireta, que 

significa transferir nosso poder 
a algum representante qualquer, 

é deixar de agir e só observar. É as 
eleições, a democracia representativa e 

a ditadura militar.

A ação direta, ao contrário, significa que 
quem deve tomar as decisões políticas e 
controlar o trabalho é quem trabalha, é o 
povo trabalhador. Se ninguém trabalha por 
nós, ninguém deve decidir por nós.

Émile Pouget – A Sabotagem / 
Ação Direta

José Oiticica – Ação Direta

Voltairine de Cleyre – Desobe-
diência civil: fundamentos da 
Ação Direta

Vários autores – El sindicalismo: 
origen, tácticas y propósitos

Sugestão de leitura:


