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Agora, derrotar Aécio e 
o PSDB nas urnas!

39 milhões não votaram em nenhum partido. Marina derrotada, Dilma com 43 milhões de votos tem 4 
milhões de votos a menos que em 2010. Aécio com 34.897.211 votos tem 5 milhões a menos que o candi-
dato do PSDB em 2006 e só 700 mil a mais que Serra em 2010 (33.132.283 votos). O PT foi abandonado 

e castigado nas grandes concentrações proletárias. A tarefa de classe é derrotar Aécio e depois arrancar, 
nas ruas, as reivindicações. Ou o PT rompe com a burguesia ou vai pagar caro. Pág 03

Benedito Salgado

O PT foi fundado para lutar contra os patrões e pelo socialismo

Solidariedade aos 
estudantes mexicanos

PÁG 04

Nenhum partido burguês pode 
representar os trabalhadores

PÁG 02

Serra teve 11 milhões de votos, enquanto os 
votos nulos, brancos e abstenções somavam 
13 milhões de votos. Suplicy do PT não perdeu 
para Serra, perdeu porque a os trabalhadores 
e jovens que constituíam a base social do PT 
decidiram que não valia mais a pena votar!



NÚMERO 60 / 09 DE OUTUBRO DE 2014 2

O Brasil é a quarta maior 
democracia do mundo, dizem 
os analistas. 142 milhões e 
900 mil eleitores, quase 143 
milhões. Destes, 27 milhões 
e 700 mil não foram votar, 
20% dos eleitores decidiram 
que, apesar da lei obrigar, 
não valia a pena votar. Mui-
tos! Mas na eleição passada 
eram 135 milhões de elei-
tores e 18% não votaram. O 
eleitorado cresceu quase em 
8 milhões de votantes e cres-
ceu em 4 milhões os que de-
cidiram não votar. É evidente 
que não é uma relação dire-
ta, mas praticamente o equi-
valente a metade dos que se 
inscreveram não votou. Fal-
tam ainda estatísticas, mas 
é possível prever que muitos 
jovens de 16 a 18 anos não 
estão fazendo o título para 
votar (só é obrigatório o voto 
a partir dos 18 anos). 

Mais ainda, dos 115 mi-
lhões que decidiram votar, 
11,1 milhões votaram em 
branco ou nulo! Em outras 
palavras, dos nossos 143 mi-
lhões de eleitores, 39 milhões 
decidiram não votar em nin-
guém. 

Olhemos um pouco com 
mais cuidado o Estado que 
tem o maior número de elei-
tores do país, o mais indus-
trializado, o mais politizado: 
São Paulo. São 32 milhões de 
eleitores. Destes, seguindo a 
média nacional, 6 milhões e 
duzentos mil não votaram. 

O governador eleito teve 12 
milhões e duzentos mil vo-
tos (39% dos eleitores). E 
somando branco, nulos e abs-
tenções, tivemos 10 milhões 
e 600 mil votos. É verdade, 
ele levou o governo, mas é 
uma vitória de Pirro, aonde 
as manifestações de junho de 
2013 vão retornar com muito 
mais força e explosão (a rea-
ção contra a violência policial 
na morte de um camelô e na 
desocupação de um prédio 
ocupado por sem teto é ape-
nas o apito na panela de pres-
são social que São Paulo se 
tornou).

A eleição para senador por 
São Paulo mostrou de onde 
vem esta situação. Enquan-
to o candidato do PT, Supli-
cy, Senador por 4 mandatos, 
virava à direita e coqueteava 
com os proponentes da di-
minuição da maioridade pe-
nal, os resultados da eleição 
mostravam a verdade dos 
fatos: Serra teve 11 milhões 
de votos, enquanto os votos 
nulos, brancos e abstenções 
somavam 13 milhões de vo-
tos. Suplicy do PT não perdeu 

para Serra, perdeu porque  os 
trabalhadores e jovens que 
constituíam a base social do 
PT decidiram que não valia 
mais a pena votar! 

A Esquerda Marxista tem 
uma posição clara: no segun-
do turno chamamos o voto 
em Dilma, contra Aécio do 
PSDB. Mas a política do PT 
de coligação com os partidos 
burgueses, a política de tudo 
para os empresários e nada 
para os trabalhadores (esta-
bilidade no emprego, 40h de 
trabalho, fim do fator pre-
videnciário nunca estão “na 
pauta”) está levando cada vez 
mais a um distanciamento da 
base operária e jovem em re-
lação ao partido. A corrupção 
que grassa por conta desta 
política enoja os trabalhado-
res e jovens. E quando a di-
reita arma a farsa do ‘mensa-
lão’ para desmoralizar o PT e 
a direção se recusa a levar o 
combate pela anulação do jul-
gamento, na prática aceita o 
absurdo carimbo de praticar 
o maior caso de corrupção do 
Brasil.

 Sim, a política do PSDB 
será pior. Mas o alerta dos 
que estão dizendo “nada 
disso nos representa” é ex-
pressivo. O surgimento do 
PODEMOS na Espanha e o 
seu crescimento mostram 
que estes setores querem ser 
representados sim, mas por 
algo novo, muito diferente 
de tudo o que se mostra por 
ai. Este mesmo sentimento 
de repulsa ao que está ai foi 
o que moveu os 39 milhões a 
não votar em ninguém em 5 
de outubro no Brasil. 

5 estaduais. Dilma perdeu para 
a Marina e agora para o segun-
do turno o desespero tomou 
conta dos dirigentes que estão 
destruindo o partido.Mas só há 
uma saída: lutar para derrotar 
o capitalismo e pela constru-
ção do socialismo, fora disso 
o PT seguirá ladeira abaixo, se 
apartando dos trabalhadores e 
da juventude..

A Esquerda Marxista, que 
sempre combateu contra as 
alianças com a burguesia se 
recusou a votar no candidato 
burguês e chamou a unidade 
do partido para lutar pelas rei-
vindicações e pelo socialismo, 
única forma de combater a di-
reção que empurrou o partido 
para o desastre e destruição. 
No segundo turno para a Pre-
sidência da República, defen-
dendo a ruptura com a burgue-
sia e a luta pelas reivindicações 
a EM chamará o voto 13 para 
derrotar Aécio.

Em sua edição de 5 de 
outubro, o prestigiado jornal 
imperialista The New York 
Times publica com destaque 
na capa e foto do autor um 
artigo intitulado “Pedofilia: 
Um transtorno, não um cri-
me.” O autor se chama Mar-
go Kaplan.

O grande intelectual faz 
afirmações demenciais como 
“Uma pesquisa recente ... 
sugere que o distúrbio pode 
ter origens neurológicas. Pe-
dofilia poderia resultar de 
uma falha no cérebro para 
identificar quais os estímu-
los ambientais devem pro-
vocar uma resposta sexu-
al. Ressonâncias magnéticas 
de criminosos sexuais com 
pedofilia mostram menos 

caminhos neurais conheci-
das como matéria branca em 
seus cérebros. Homens com 
pedofilia são três vezes mais 
propensos a ser canhoto ou 
ambidestro, o que sugere for-
temente uma causa neuroló-
gica.” Pura Frenologia, esta 
falsa ciência 
do século 19, 
que pretendia 
determinar o 
caráter, a per-
sonalidade e 
grau de cri-
m i n a l i d a d e 
pela forma da 
cabeça. 

Sua con-
clusão é que 
os pedófilos 
deveriam ser 

incluídos na mesma lei que 
proíbe a descriminação de ... 
deficientes mentais!

Assim, podem abrir ca-
minho para “regulamentar” 
a pedofilia, como já tentam 
fazer com a prostituição, o 
trabalho infantil, etc. 

Quem Somos
A Esquerda Marxista 

(EM) é uma organização 
de luta pelo socialismo. 
Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI), lutamos 
em todo o mundo para 
ajudar os trabalhadores e 
jovens a se organizarem 
na luta por sua emancipa-
ção.

Lutamos contra a cola-
boração de classes e con-
tra a defesa do capitalis-
mo e sua maquiagem feita 
pelos reformistas. Nada 
temos a ver com as or-
ganizações e agrupamen-
tos ultraesquerdistas que, 
incapazes de se relacio-
narem com a classe tra-
balhadora, dedicam-se ao 
divisionismo e ao denun-
cismo inócuo e impoten-

te. Nós lutamos nas or-
ganizações de massa para 
construir uma corrente 
revolucionária de massas. 
Nesse sentido atuamos 
na luta de classes e nas 
entidades historicamente 
construídas pelos traba-
lhadores e pela juventude. 

A EM dirigiu as ocupa-
ções de fábricas lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalha-
dores, luta por educação 
pública e gratuita para to-
dos, pela reestatização de 
tudo o que foi privatizado, 
contra a criminalização 
dos movimentos e organi-
zações dos trabalhadores, 
em defesa das conquistas 
e reivindicações da classe 
trabalhadora e da juven-
tude, contra o capitalismo. 

O que pensa o 
imperialismo essa semana?

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

Eleições em 
Pernambuco
Em todo país o processo 

transcorreu segundo a própria 
imprensa numa paz celestial 
absoluta, afinal as pessoas não 
esboçavam o mínimo interesse 
neste ato “cívico” como chama 
a burguesia, ou seja, a denomi-
nada festa da democracia bur-
guesa. Para o PT de Pernam-
buco a festa foi um verdadeiro 
desastre.

Vejamos os números for-
necidos pelo TSE-PE: para Go-
vernador, Armando Monteiro, 
candidato da aliança burguesa 
com o PT obteve 1.373. 237 
votos, (31.07%); Paulo Cama-
rá, candidato do (PSB) ficou 
com 3. OO9. 087, (68.08%). 
Ao senado:, João Paulo, do PT, 
teve 1.436. 692 votos, 34.80%; 
Fernando Bezerra, do PSB, 2. 
655.91 votos, 64.34%. Votos 
Nulos: 503. 880, 9.50%. Bran-
cos: 380. 464, 7.17%. Absten-
ções: 1. 049. 479 16.52%.  

A opção da direção do PT 
de apoiar o empresário Ar-
mando Monteiro, abrindo mão 
da candidatura própria com o 
falso argumento de fortalecer 
o palanque da Dilma aceitan-
do o programa do candidato 
burguês, com as diretrizes di-
tadas pelo sinhozinho da casa 
grande, acelerou o processo 
de destruição do PT, fazendo 
com que a classe trabalhadora 
e a juventude se distanciassem 
ainda mais do partido. O PT foi 
esmagado, não elegeu nenhum 
federal e apenas 3 para estadu-
al. O PSB elegeu 18 federais e 

O alerta 
das urnas
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No 2º turno, voto Dilma, para derrotar Aécio
 e o PSDB. A luta continua nas ruas!

Trechos da declaração da Es-
querda Marxista sobre as elei-
ções. Leia a íntegra em www.
marxismo.org.br

Foi-se o 1º turno dessa 
eleição marcada pelo desâni-
mo de trabalhadores e jovens 
com o processo eleitoral. E 
eles estão com toda a razão, 
essa eleição não mudará a 
vida daqueles que são opri-
midos pelo capitalismo.

Dilma, Aécio e Marina 
não tocaram nos problemas 
reais vividos pelo povo. Ao 
contrário, os principais can-
didatos buscaram convencer, 
nos programas e debates, 
quem seria o melhor gestor 
do capitalismo, aquele que 
faria mais obras, quem de-
fenderia e ampliaria o Bolsa 
Família, etc.

Marina, ao se mostrar 
cada vez mais igual a tudo o 
que está ai, despencou e foi 
substituída por Aécio.

Lula, diante da possibili-
dade de derrota, vestiu a ca-
misa vermelha com a estre-
la do PT, fez discursos com 
traços de classe. No entanto, 
discursos e imagens não são 
nada sem medidas práticas e 
reais. Medidas impossíveis 
com a política de colabora-
ção de classes defendida com 
unhas e dentes pelo próprio 
Lula e a direção do PT.

Os resultados desse pri-
meiro turno mostram o en-
fraquecimento eleitoral do 
PT nos principais centros 
econômicos e políticos do 
país.

A Esquerda Marxista 
sempre alertou que essa po-
lítica destruiria o PT como 
partido de classe. Este não é 
um processo acabado, mas é 
o que se acelera, junto com a 
chegada da crise econômica e 
a falta de soluções sob o ca-
pitalismo.

O proletariado e a juventude 
castigam fortemente o PT

Vejamos alguns números 
dos resultados desse 1º tur-
no. A bancada do PT foi re-
duzida de 88 para 70 deputa-
dos federais e de 13 para 12 
senadores. Em todo o Brasil, 
o número de deputados es-
taduais petistas caiu de 149 
para 108. Na disputa presi-
dencial, Dilma atingiu no 1º 
turno, em 2010, 46,91% dos 

votos válidos, agora, obteve 
41,59%.

Nas disputas para os go-
vernos estaduais, o candida-
to do PT à reeleição no DF 
ficou em terceiro com apenas 
20,07% e está fora do 2º tur-
no. Tião Viana e Tarso Gen-
ro foram para o 2º turno na 
tentativa de reeleição no AC 
e no RS, respectivamente. O 
único Estado atualmente go-
vernado pelo PT que conse-
guiu eleger um sucessor no 
1º turno foi a BA. 

O que chama a atenção é 
o resultado pífio de candida-
tos petistas ao governo no RJ 
(10%), no PR (14,87%), SC 
(15,56%) e SP (18,22%). Na 
região Sul e Sudeste, o único 
Estado onde o PT levou no 
1º turno foi em MG, onde o 
voto foi evidentemente para 
tirar o PSDB do governo.

O que estamos vendo é 
que nos principais centros 
políticos e econômicos do 
país, onde há maior concen-
tração da classe operária e da 
juventude, o PT tem perdido 
força. Na região do ABCD, 
na grande São Paulo, Dilma 
só ganhou em Diadema. Das 
cidades desse importante 
polo industrial, Alckmin ga-
nhou de Padilha em todas.

Teria havido um giro à direita 
do eleitorado? O caso de São 
Paulo

A imprensa burguesa tem 
cantado a vitória “esplêndi-
da” do PSDB em SP. Que o 
senso comum acompanhe 
esta campanha de desinfor-
mação se entende. Que gen-
te que se diz de esquerda, 
esteja dizendo o mesmo, só 
mostra seu impressionismo.

Uma esquerda confusa 
e perdida, especialmente a 
reformista, encontra a culpa 
no “povo reacionário de São 
Paulo” ou num giro à direita 
das massas. Culpar as mas-
sas por seus próprios erros e 
crimes políticos é próprio de 
gente que abandonou toda 
crença na capacidade de luta 
pelo socialismo da classe 
operária.

É preciso analisar os da-
dos politicamente, correta-
mente, e a fundo. E o fato 
é que os votos em Alckmin 
cresceram muito pouco em 
relação a 2010, no total fo-
ram 713 mil votos a mais. 
Sendo que neste período, 
quatro anos, houve um cres-

cimento do eleitorado de 1, 
9 milhões de votos. Alckmin 
só ganhou 37% destes votos. 
Ou seja, não houve, de fato, 
um crescimento percentual e 
ele perdeu até para o cresci-
mento vegetativo do eleito-
rado.

Em 2014, Alckmin re-
cebeu 12.230.807 de votos 
de um total de 31.979.717 
eleitores, ou seja, apenas 
38,25% dos eleitores vota-
ram nele. O sistema eleito-
ral antidemocrático e feito 
à medida para sustentar as 
instituições burguesas é que 
lhe atribui 57% dos “votos 
válidos”.

O 2º colocado em SP fez 
33,25% dos votos, são os 
que recusaram apoiar qual-
quer um dos candidatos e 
que se Abstiveram, votaram 
Branco ou Nulo. No total 
10.638.495 eleitores!

Paulo Skaf, do PMDB, 
teve apoio de apenas 14,37% 
dos eleitores e Padilha, o 
inodoro imposto por Lula, 
teve apoio de apenas 12,12% 
dos eleitores.

Mas, como se isso não 
bastasse, as abstenções, 
brancos e nulos em todo o 
país, na votação para depu-
tado federal, somam em mé-
dia 36% dos eleitores! E nas 
votações, em todo o país, a 
soma de abstenção, brancos 
e nulos, para o senado chega 
à média de 46% do total dos 
eleitores.

Para os marxistas é óbvio 
que esta situação não tem 
nada a ver com giro à direita e 
nem com desmoralização. O 
que sobe e fica cada vez mais 
perto da explosão é a raiva e 
a insatisfação generalizada 
com um sistema e suas ins-
tituições e políticos que não 
representam ninguém a não 
ser seus próprios interesses 
de casta e se aferram a defen-
der os privilégios dos ricos e 
a repressão contra os pobres.

Os responsáveis pelo resul-
tado eleitoral e nossas pers-
pectivas

Não pode ser jogada nas 
costas do eleitor paulista, ou 
de qualquer outro Estado, a 
culpa pelas derrotas do PT e 
vitórias da direita. O maior 
responsável, como sempre 
dissemos, é a própria direção 
do PT e sua política de cola-
boração de classes.

Que ânimo existe em vo-

tar no partido que realizou 
a maior privatização da his-
tória, do Campo de Libra, e 
reprimiu manifestantes para 
garantir isso? Que vontade 
existe em fazer campanha 
para o partido que primei-
ro anunciou com o prefeito 
Haddad ao lado de Alckmin 
o aumento das passagens e 
em seguida apoiou a repres-
são às primeiras manifesta-
ções de junho de 2013? Não 
é para envergonhar qualquer 
militante sincero os afagos à 
Maluf, Sarney, Collor, Kassab 
e seus partidos burgueses?

A culpa, definitivamente, 
não é da classe trabalhado-
ra. Ela está sendo bastante 
consciente para, apesar de 
tudo, votar no PT para barrar 
a volta do PSDB.

Essa também é a posição 
da Esquerda Marxista. Vota-
mos no PT, no 13, em Dilma, 
como fizemos no 1º Turno, 
pra barrar a direita, tanto na 
disputa presidencial, quanto 
nas disputas estaduais de 2º 
turno. Onde o PT não tem 
candidato na disputa, nossa 
posição é voto nulo, inde-
pendente do apoio do PT a 
qualquer candidato burguês.

Classe contra classe, abaixo 
o capital e seus partidos, viva 
a revolução e o socialismo

A Esquerda Marxista 
cumpriu sua tarefa nessas 
eleições apresentando can-
didatos marxistas que de-
fenderam uma plataforma 
revolucionária e socialista.  
Estamos construindo o futu-
ro que só poderá ser concre-
tizado com um instrumento 
político marxista que ajude 

a classe trabalhadora e a ju-
ventude a realizar uma re-
volução socialista e tomar o 
poder, expropriar o capital.

A eleição burguesa é um 
terreno deformado da luta de 
classes que os comunistas se 
utilizam para difundir suas 
ideias, construir suas forças. 
Mas a batalha decisiva passa-
rá por fora de tudo isso, ela 
ocorrerá nas ruas, nas fábri-
cas, nas escolas, universida-
des, bairros.

Lá nós estamos e conti-
nuaremos na luta cotidia-
na da juventude e da classe 
trabalhadora, construindo a 
campanha “Público, Gratui-
to e Para Todos: Transporte, 
Saúde, Educação! Abaixo a 
Repressão!” e seu acampa-
mento revolucionário em 
janeiro de 2015, batalhando 
pela frente única para a apro-
vação do PL 7951/2014, de 
anistia e contra a criminali-
zação dos movimentos so-
ciais. 

Marina, a que se vendeu 
para o capital sem rubor, já 
foi derrotada. Vamos agora 
derrotar Aécio e o PSDB nas 
urnas. Esta é a tarefa da clas-
se trabalhadora hoje. Ama-
nhã, nossa luta independente 
arrancará nossas reivindica-
ções e enterrará este sistema 
cruel e desumano deixando 
para trás todos os explorado-
res e opressores, assim como 
os seus serviçais.

Junte-se a nós para der-
rotar o PSDB e todos seus 
aliados!

Vote no PT, Dilma, 13, no 
2º Turno das presidenciais!

Junte-se à Esquerda Mar-
xista!

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Internet

As jornadas de junho de 2013 terão sua continuidade nas fábricas e nas ruas

EDITORIAL
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A greve dos bancários 
demorou pra começar e ter-
minou cedo demais. Foram 
várias rodadas de negociação 
entre o Comando Nacional 
(Contraf/CUT) e os bancos 

antes do início da greve. E 
apenas sete dias depois, o mo-
vimento foi encerrado, mas 
desta vez, com a base expres-
sando seu descontentamento.

O interesse dos bancos era 
evitar uma greve oferecendo 
o mínimo possível. Já o inte-
resse da maioria do Comando 

era evitar uma greve pra não 
afetar a candidatura da Dilma, 
apostando nas negociações. 
Mas, sem mobilização embai-
xo, elas quase não avançaram.

A greve mal começara e 
uma nova negociação foi mar-
cada e o resultado foi o Co-
mando orientando pela acei-
tação da proposta.

Porém, as assembleias do 
dia 06/10 mostraram que a 
base não estava satisfeita. 
Em São Paulo, por exemplo, a 
proposta geral mais o acordo 
específico do BB foram aceitos 
por uma diferença de apenas 
19 votos! Em Campinas, a di-
ferença foi ainda menor: dois 
votos! Em ambos os casos, 
com a ajuda de gestores orien-
tados pelo banco pra votarem 
pelo fim da greve. Já em Curi-
tiba, Porto Alegre, PB e RR, os 
trabalhadores do BB e da CEF 
rejeitaram a proposta. Os ban-
cários da CEF também rejeita-
ram em Florianópolis, BA, MT 
e AP. No PA, a direção teve 
que manobrar pra reverter o 
resultado da assembleia.

Evidente que, com as dire-
ções em SP, DF, RJ e BH acei-

tando a proposta, tornou-se 
inviável manter a greve nestes 
locais. Mas o mais impres-
sionante foi ver a base do BB 
reagindo contra a direção do 
sindicato de SP e derrotando 
a direção em Curitiba e Porto 
Alegre. É o início de um pro-
cesso molecular onde as dire-
ções tendem a ser ultrapassa-
das pelo movimento da base. 
Algo semelhante já ocorreu 
nas explosivas greves dos con-
dutores. As direções jogam 
todas as suas cartas para evi-
tar o que se acumula por bai-
xo das poderosas burocracias.

Isso abre uma nova pers-
pectiva para os trabalhadores 
que viam com ceticismo a 
participação nas assembleias, 
devido à mesmice que tinha 
se tornado as campanhas sa-
lariais e ao controle que o 
Comando exercia sob o movi-
mento.

A vanguarda da categoria 
precisa se unir e lutar para dar 
uma expressão consciente a 
essa reação, para transforma-
-la em força organizada e não 
deixa-la circunscrita a esse 
momento.

Solidariedade aos estudantes 
Mexicanos 

Há uma intensa mobiliza-
ção estudantil no México. A 
luta começou no Instituto Po-
litécnico (IPN) contra mudan-
ças no regulamento interno e 
nos currículos das faculdades. 
Diante da negativa do governo 
em atender as reivindicações 
e da repressão, o movimento 
passou a ser de massas, atin-
gindo várias faculdades que 
foram ocupadas e estão em 
greve, adquirindo um caráter 
explosivo, tendendo a avançar 
para outras universidades.

O governo e a direção do 
Instituto manobraram en-
viando agentes que tentaram 
negociar pelas costas dos es-
tudantes, sem garantir de fato 
as reivindicações. Ameaças 
foram feitas aos militantes 
marxistas para tentar de im-
pedi-los de falar nas Assem-
bleias e afastá-los da entidade 

estudantil que dirige a luta 
(CLEP). Os estudantes reagi-
ram e souberam enfrentar as 
manobras e a repressão. 

O Ministro do Interior 
foi pessoalmente atender os 
alunos ao final de uma das 
grandes marchas, em uma 
tentativa de aparecer como 
um homem razoável, que es-
tava fazendo concessões. Um 
dos militantes da organização 
marxista denunciou na fren-
te de dezenas de milhares de 
estudantes que todas as con-
cessões não foram concedidas 
pelo governo, mas sim arran-
cadas pelo movimento através 
da luta. 

As perseguições contra os 
militantes marxistas estão 
sendo realizadas por agentes 
provocadores pagos pelo go-
verno. Professores da esco-
la de formação na cidade de 
Guerrero foram duramente 
reprimidos pela polícia local e 
por narcotraficantes. O gover-

no tenta criminalizar os que 
lutam. 

Os militantes da Esquerda 
Marxista se solidarizam com 
as lutas dos camaradas mexi-
canos. Seguimos aqui firmes 
na luta pela educação, saúde 

e transporte público e gratui-
to para todos, seguimos no 
combate contra a repressão e 
pelo socialismo, preparando o 
Acampamento Revolucioná-
rio da Juventude em janeiro 
de 2015. 

 Preparação 
a todo vapor

Em todo o Brasil, mi-
litantes da Juventude 
Marxista se engajam na 
construção do 1º Acam-
pamento Revolucionário 
da campanha “Público, 
Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Edu-
cação! Abaixo a Repres-
são!”.

Com a ajuda de sindi-
catos, já foram impressos 
cartazes coloridos que 
começarão a ser colados 
nas paredes e murais de 
escolas e universidades 
ainda esta semana. Pan-
fletos coloridos com a 
convocatória também se-
rão distribuídos ampla-
mente com o objetivo de 
atrair para o acampamen-
to não apenas os jovens 
que já conhecem a cam-
panha, mas todos que de 
fato queiram lutar pela 
transformação socialista 
da sociedade.

De 15 a 18 de janeiro, 
jovens do Brasil inteiro 
se reunirão na Flaskô – 
fábrica ocupada pelos tra-
balhadores e em luta pela 
estatização sob controle 
operário – e debaterão 
os rumos da campanha 
para 2015. Está prevista 
também a participação de 
jovens revolucionários de 
outros países.

Além dos debates, a 
programação do acampa-
mento prevê oficinas cul-
turais, de formação polí-
tica, além de uma Festa 
Vermelha, um Sarau Re-
volucionário e diversas 
apresentações musicais e 
teatrais de grupos convi-
dados.

Inscreva-se com um 
militante da Esquerda 
Marxista e ajude na ar-
recadação e construção 
desta importantíssima 
atividade!
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A luta dos estudantes do Politénico se espalha para outras faculdades
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A vontade de quase metade era prosseguir a greve, apesar das direções...
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