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A Amazônia e o meio ambiente
só serão preservados
pela Revolução Proletária
23 de agosto de 2019
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da maior crise de superprodução capitalista da História,
Cabe apenas ao povo brasileiro decidir que caminho tomar
marcada pelo ano 2008, e que segue com tendências ainda
para a preservação da natureza. Somente a classe operária
mais destrutivas; a decadência cada vez mais geral e ampla
tem como tomar em suas mãos a real solução à penetração
da democracia burguesa, que naufraga mundialmente por
destrutiva do capitalismo na Amazônia. É a única classe
conta da desintegração da base econômica; tudo isso obriga
que encarna o programa de transformação do capitalismo
a sanha do capital financeiro e das multinacionais a elevaem socialismo. Unida aos camponeses, aos indígenas e à
rem a voracidade, e não a reduzi-la.
classe média arruinada, pode combater os interesses do imPara as grandes mineradoras, é imprescindível controperialismo e da burguesia nacional servil. Pode enfrentar o
lar as reservas mundiais de minérios; o agronegócio, que
governo antinacional e antipopular de Bolsonaro.
se expande sobre a base contraditória da tecnologia, aliada
a crescentes formas pré-capitalistas de produção, precisa
É preciso construir o partido revolucionário, organide maior território, para assegurar o valor artificial de suas
zar as massas e impulsionar sua luta com independência
commodities.
de classe por suas reivindicações, avançar ao socialismo,
Não houve, não há e não haverá governo burguês, de
sob a estratégia da revolução e ditadura proletárias. A
esquerda ou direita, capaz de deter a sanha destruidora do
unidade nacional das massas em sua luta revolucionária
capital financeiro internacional e das multinacionais.
será capaz de brecar a destruição da Amazônia, do meio
A humanidade consegue produzir, hoje, com todo o desambiente e do planeta.
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