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O nosso partido atingiu em fim o seu maior grau de formulação dos últimos 17 anos, após 
sobreviver bravamente ao processo de liquidação do Partidão, não apenas do PCB, mas daquilo 
que lhe é mais caro – a sua ideologia, seus símbolos, seus objetivos e sua história – promovido 
por Roberto Freire e seus aliados espalhados por todo o país. Foi mais de uma década e meia de 
luta pensada e encampada por alguns poucos comunistas autênticos, que fizeram a escolha de 
permanecer no Partidão, mesmo sendo obrigado a mudar de sigla e nome momentaneamente 
(PC – Partido Comunista), até que a justiça eleitoral brasileira lhes desse o direito de reconstruir o 
PCB, do ponto de vista da legalidade burguesa do TSE, em detrimento de se acomodar no PPS 
por força de uma ficha de filiação partidária existente na justiça eleitoral burguesa brasileira ou 
ainda na esperança de que o PPS um dia viesse a defender ao menos uma sociedade socialista. 
Viva o Partido Comunista Brasileiro!, Viva ao PCB!. 

 

Não obstante a grandeza e a riqueza de conteúdos das três teses apresentadas, sinto a 
necessidade de que o nosso partido se debruce sobre a questão do crescimento assustador do 
emprego informal e a forma brutal como os homens e mulheres brasileiros e estrangeiros são 
empurrados e jogados no campo informal, sem qualquer garantia de direitos e sonhos futuros 
para quando não tiverem mais forças física e mental para continuar produzindo. Segundo a OCDE 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) existe hoje no mundo 1,8 bilhão 
de trabalhadores no setor informal, representando 60% da força de trabalho global, que vivem 
sem um contrato de trabalho ou previdência social e com o advento da crise mundial, o número 
de trabalhadores sem segurança no emprego ou benefícios está aumentando. A OCDE afirma 
ainda que 700 milhões de trabalhadores do setor informal vivem com menos de US$ 1,25 por dia 
e 1,2 bilhão ganham menos de US$ 2 por dia. 

 

Em 2007 o IEDI (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial) divulgava estudo 
apontando o elevado índice de informalidade. O emprego no setor informal já representava 45% 
do emprego total no Brasil, 53% na China e mais de 90% na Índia. 

 

Os pesquisadores Ana Flávia Machado (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da 
UFMG) e Rafael Perez Ribas (CIP - Centro Internacional da Pobreza), os empregos para 
trabalhadores pobres são escassos no setor formal, sendo assim, os pobres apelam para 
empregos informais e sem registro altamente vulneráveis. Utilizando dados da Pesquisa Mensal 
de Emprego, os pesquisadores classificam trabalhadores entre 18 e 60 anos em três grupos: 



trabalhadores do setor formal, do setor informal e desempregados, constatando que 6% dos 
desempregados, 3% dos trabalhadores informais e 1% dos trabalhadores podres do setor formal 
saem da pobreza de um mês para o outro, mostrando que trabalhadores pobres do setor formal 
têm menos chances de sair da pobreza e cerca de 85% dos trabalhadores informais que saem da 
pobreza continuam no setor informal, apenas 11% passam a ter um emprego no setor formal. 

 

Esse exército de trabalhadores que foram brutalmente jogados fora do mercado de trabalho pelo 
Sistema Capitalista e que portanto não se encontra em nenhum sindicato, movimento social, 
associação de bairro e outros, encontram-se desorganizados do ponto de vista da luta de classe, 
por razões como: a agonia que lhe aflige em acordar e olhar para os seus (filhos e esposa) 
gemendo de fome por não ter nada digno para se alimentar e ter que se lançar nos lixões 
espalhados pelo país, nas diversas capitais, nos diversos municípios para brigar de unhas e dentes 
pelas sobras e restos altamente contaminados e concomitantemente cata garrafas pet’s, 
alumínios e outros para vender e garantir o mínimo do mínimo para os seus. Esses precisam 
muito que urgentemente o PCB organize e ajude a organizar as forças socialistas do Brasil e do 
mundo para promoverem dias longos de um País e Mundo justo e fraterno. 

 

Saudações Comunistas, 

 

Professor Bosco – PCB/SE 

 
 


