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Não à guerra sionista 
contra o povo palestino

Para derrotar a barbárie imperialista está colocada a necessidade da unidade das classes trabalhadoras 
de Israel e da Palestina, apoiando-se na solidariedade internacional. Pág 03

Internet

Preparando a operação por terra, mais de 190 pontos foram alvo de bombardeio aéreo em Gaza. O sionismo israelense quer esmagar a heroica resistência palestina

Vitória da Chapa 1 no SINTRASEM

A chapa Lutar para 
manter e ampliar direitos, 
impulsionada pela Esquer-
da Marxista e apoioadores, 
disputou as eleições nos dias 
16 e 17 de julho no SINTRA-
SEM de Florianópolis e ven-
ceu o pleito com 1240 votos. 
Nós parabenizamos a cate-
goria e todos os membros da 
Chapa 1 por um sindicato e 
uma CUT independente, de 
luta e socialista.

PÁG 03

 A quem interessa o banco
dos BRICS?
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Na capa da revista The 
Economist dessa semana, um 
jóquei uniformizado com as 
cores da bandeira dos EUA 
está montado sobre uma tar-
taruga, ilustrando a preocu-
pação dos capitalistas com a 
lenta recuperação da economia 
norte-americana. A economia 
do país deve crescer apenas 
1,75% nesse ano. O texto trata 
de destacar a preocupação com 
a baixa oferta de trabalho e a 
queda da produtividade.

A matéria, cujo título é 
“Glamour perdido da Améri-
ca”, lembra com saudosismo 
do crescimento na década de 
90. Agora, a revista indica 
como caminho as medidas de 
austeridade na Europa. E sobra 
até para o chamado “Obamaca-

re”, a assistência à saúde criada 
por Obama, que, segundo a re-
vista “apesar de ter alguns 
aspectos positivos, ten-
de a diminuir a força de 
trabalho, pois possibilita 
que as pessoas cuidem da 
saúde sem trabalhar”.

As saídas sugeridas 
incluem uma reforma tri-
butária, para fl exibilizar 
a cobrança de impostos 
de grandes empresas, 
investimentos públicos 
em obras de infraestru-
tura, diminuição das 
barreiras para a imigra-
ção, visando o aumento 
da produção, da oferta. 
Mas tudo isso deve en-
contrar outra barreira, 
a baixa demanda do 

mercado nos EUA e no mundo 
diante da crise capitalista.

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

A crise do capitalismo exter-
minou 62 milhões de empregos 
desde 2008. Segundo a Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT), há 208 milhões de pesso-
as sem emprego no mundo.

Jornais e revistas anunciam 
recuperação da economia en-
quanto empregos evaporam e 
diminui a renda do trabalho, 
ampliando o ganho do capital. A 
concentração de renda aumenta 
como nunca e só nos EUA 95% 
do crescimento gerado após a 
crise de 2008 fi caram nas mãos 
de 1% da população.

Cerca de 10% da população 
mundial controla 86% dos ati-
vos do planeta. Os 70% mais 
pobres detém apenas 3%. O 
grupo de 1% mais rico tem ren-
da 65 vezes superior aos 50% 
mais pobres.

Os donos das 85 maiores 
fortunas do mundo somam um 
patrimônio de US$ 1,7 trilhão. 
Isso é a renda de metade da po-
pulação do mundo.

Números que resumem 
onde fi ca a riqueza produzida 
pelos trabalhadores sob o capi-
talismo que condena à miséria 
a maior parte dos habitantes do 
mundo. Somente o socialismo 
pode mudar esta situação.

detrás de tudo. O presidente 
Obama rapidamente impôs 
sanções à Rússia. O imperia-
lismo orienta e fi nancia os 
nazistas. Estes recrutam mer-
cenários em outros países. O 
imperialismo quer domesticar 
completamente Putin. As mas-
sas resistem e a guerra pode 
ser levada a tomar novas di-
mensões.

As tropas ucranianas ma-
taram na semana passada 
mais de 50 civis nas regiões 
autônomas de Donetsk e Lu-
gansk. Obama quer amparar 
e ampliar o avanço militar de-
sencadeado desde Kiev, quer 
destruir a resistência do povo 
que defende sua autonomia e 
soberanamente recusa à curvar 
-se ao imperialismo e à União 
Europeia.

O imperialismo alemão, em 
acordo com os EUA, estabele-
ce uma sangrenta aliança para 
esmagar a luta do povo ucra-
niano e destruir as suas orga-
nizações que desejam avançar 
na direção do socialismo.

Fim das agressões de Kiev a 
Donetsk e Lugansk!

Abaixo o governo de Kiev! 
Abaixo o imperialismo!

A atriz e produtora de espe-
táculos teatrais Luana Barbosa 
foi assassinada pelo cabo da 
PM, Marcelo Aparecido Domin-
gos Coelho, no dia 27 de junho, 
quando passou por uma blitz, 
em Presidente Prudente.

O desfecho trágico da vida 
e da carreira de Luana indica a 
intensifi cação da repressão po-
licial que avança em sua prepa-
ração para enfrentar manifesta-
ções como as jornadas de junho, 
pois as suas demandas de mais e 
melhores serviços públicos per-
manecem não atendidas pelos 
governos.

O fi m da repressão e a disso-
lução das PMs no Brasil é uma 
necessidade para que vidas se-
jam preservadas, tenhamos li-
berdade e possamos lutar.

Luana foi 
assassinada

Gangorra 
fi nanceira

“Não levamos a taça, mas fi ze-
mos a Copa das Copas” (carta de 
Dilma aos jogadores da seleção 
brasileira). Zé Dirceu, desde 
dentro da prisão, disse assinar 
em baixo. Realmente os dois 
não entendem nada de futebol, 
pior, querem nos convencer que 
tudo mudará. Sim, foi a Copa 
das Copas da farra com o dinhei-
ro público dado para as constru-
toras, a Copa da humilhação dos 
brasileiros dentro e fora do cam-
po. A Copa da Repressão. E de-
savergonhadamente dizem que 
farão mudanças. Com a FIFA e 
a CBF na cabeça? Com PC do B, 
PT e PMDB juntos? Piada!

O povão, amante do futebol, 
segue sem vez e voz, mas pode-
rá se expressar nas ruas, para 
mudar o país e o futebol. 

A Copa da 
humilhação

Depois de mais de 3 me-
ses de confrontos na Ucrânia, 
onde já morreram mais de 
900 pessoas, um avião militar 
da Força Aérea ucraniana foi 
derrubado pelos caças Russos. 
Na semana passada uma colu-
na de mais de um quilometro 
e meio, com tanques e outros 
blindados, soldados e arma-
mentos pesados, deslocou-se 
de Kiev em direção a Donetsk 
e Lugansk.

Em 16 de julho, um avião 
de passageiros da Malásia com 
275 pessoas a bordo foi der-
rubado nos céus da Ucrânia. 
Nenhum sobrevivente. Os se-
paratistas e a direita fascista/
governista acusam-se mutua-
mente. Mas logo pode ser per-
cebida a mão imperialista por 

Guerra na 
Ucrânia

Bira
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Kiev mobiliza tropas fascistas
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Derrotar o sionismo e a barbárie capitalista

As forças militares do go-
verno israelense descarregaram 
sobre a Faixa de Gaza centenas 
de toneladas de bombas. Foram 
mortas mais de 500 pessoas, 
aumentando a cada dia. Mais 
de 2500 civis foram feridos. A 
violência do ataque e seu poder 
de fogo são infi nitamente supe-
riores aos foguetes do Hamas 
que são pulverizados no ar pela 
artilharia israelense. O Hamas 
foi acusado de ter sequestrado 
e matado três jovens israelen-
ses. Defendeu-se lançando uma 
provocação de que não fora ele o 
autor das mortes, mas parabeni-
zou quem as realizou.

Na verdade este ataque vi-
nha sendo planejado desde an-
tes. A morte dos três jovens veio 
apenas precipitar a ação militar 
de Netanyahu para demonstrar 
aos EUA que são eles e não o Irã 
os principais aliados do imperia-
lismo em toda a região.

Os palestinos têm vivido em 
campos de refugiados, aprisio-
nados e sem um Estado próprio, 
sem o direito de decidir sobre o 
seu próprio futuro.

Com este ataque as “ne-
gociações de paz” foram para 
a lata de lixo. Obama, em tom 
patético, declarou ao jornal is-
raelense Haaretz que “todas as 
partes devem proteger os inocentes e 
agir com razoabilidade e moderação, 
sem intuito de vingança ...”. As tro-
pas israelenses bombardearam 
indiscriminadamente Gaza. O 
mundo assistiu pelas TVs e in-
ternet como os assassinos servi-
çais de Obama tomaram todos 

os cuidados para proteger ino-
centes, assassinaram, tortura-
ram e enterraram vivos pales-
tinos. Agora estão marchando 
por terra, preparando uma nova 
invasão com 40 mil homens ar-
mados. Querem um genocídio.

O povo palestino está pagan-
do um alto preço pela traição da 
Autoridade Palestina que insiste 
na via da colaboração de classes. 
Paga também pelo fato de que 
o Hamas se orienta pelo fun-
damentalismo islâmico e adota 
o terrorismo como método de 
luta. Está sendo massacrado por 
meios militares infi nitamente 
superiores às forças fanáticas e 
sectárias do Hamas (http://www.
marxismo.org.br/content/guerra-e-
-paz-na-palestina-sobre-o-carater-
-de-israel-do-sionismo-do-hamas-e-
-da-autoridade).

Há sinais de que pode ocor-
rer um levante de massas do 
povo palestino. Isso poderá de-
sencadear uma nova Intifada e 
ela não será limitada aos pales-
tinos na Cisjordânia ou de Gaza, 
afetará os árabes e israelenses.

Israel apoia-se nos EUA e na 
ajuda do governo egípcio que 
fechou todos os túneis que li-
gam seu território à Gaza, o que 
impede o envio de combustível, 
alimentos e medicamentos, asfi -
xiando a já debilitada economia 
e condições de vida em Gaza.

Logo após o início do san-
grento ataque de Israel contra 
Gaza, em Jerusalém Oriental 
ocorreram manifestações rea-
lizadas pela minoria palestina 
que ali reside. Depois se espa-
lharam por outras cidades do 
centro e norte israelense, em 
oposição à matança promovida 

pelas tropas sionistas. Isso ocor-
reu em Ramallah, Hebron, Be-
lém e outras cidades da Cisjor-
dânia ocupada, despertando a 
solidariedade dos palestinos da 
Cisjordânia, de Israel e de toda a 
faixa de Gaza.

 
A batalha a ser travada

Mais do que nunca está co-
locada a necessidade de um 
levante de massas em Israel e 
na Palestina. Isso poderá fazer 
erguer, em um novo patamar, 
as forças da revolução no Egito, 
na Tunísia e ao mesmo tempo 
soldar uma ampla solidariedade 
internacional.

A crise do capitalismo mun-
dial está na raiz das revoluções 
naqueles países e isso tem afeta-
do diretamente a sociedade isra-
elense, provocando ali grandes 
movimentos. A burguesia sio-
nista e os regimes árabes des-
póticos sabem disso e procuram 
formas de desviar a revolução 
na direção da contrarrevolução. 
Isolar e minar a resistência pa-
lestina faz parte do macabro 
plano imperialista, com Israel à 
testa.

Somente a luta, baseando 
-se nas posições e métodos da 
classe trabalhadora poderá abrir 
uma perspectiva duradoura e 
revolucionária. Em 2011 pare-
cia ser impossível enfrentar re-
gimes como os de Mubarak no 
Egito e o de Ben Ali na Tunísia. 
O movimento de massas varreu 
do mapa estes governos quando 
os trabalhadores se engajaram 
na luta. Os trabalhadores isra-
elenses devem se erguer para 
derrubar seu próprio governo, 
isso é possível e necessário.

Solidariedade internacional
 A Esquerda Marxista está 

solidária com a luta do povo 
palestino e por isso mesmo 
tem participado das reuniões 
e Atos em defesa da Palestina, 
esteve presente na concentra-
ção em frente ao Consulado de 
Israel, na manifestação no dia 
19 onde participaram mais de 
2500 pessoas. Estará presente 
na manifestação que está sen-
do preparada para o dia 25 em 
São Paulo. Acreditamos que a 
partir de uma massiva resposta 
do povo palestino e israelense, 
com uma perspectiva centrada 
na luta de classes de toda a re-
gião, levantando a necessidade 
da unidade dos trabalhadores e 
do povo egípcio, dos iranianos, 
dos tunisianos, dos turcos, dos 
países árabes, isso poderá aca-
bar derrubando as elites domi-
nantes de todos estes países.

Ao mesmo tempo, a soli-
dariedade da juventude e dos 
trabalhadores de todo o mundo 
para com o povo palestino aju-
dará a soldar uma solução real e 
duradoura para a questão pales-
tina na forma de uma Federação 
Socialista do Oriente Médio, a 
qual poderá garantir os direitos, 
incluindo a autodeterminação 
nacional de todos os povos que 
habitam a região.

 Fim dos ataques contra os 
palestinos! Fim da ocupação!

Pelo direito de retorno aos pa-
lestinos! 

Por um Estado laico e demo-
crático sobre todo o território 
histórico da Palestina!

Por uma Federação Socialista 
do Oriente Médio!

Exigimos que a presidente 
Dilma decrete a ruptura das re-
lações comerciais, econômicas e 
políticas com Israel.

Com os métodos da classe trabalhadora será possível abrir uma perspectiva revolucionária aos palestinos
Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Foi anunciada, na 6ª Cúpu-
la dos BRICS (grupo formado 
por Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul), a criação do 
Novo Banco de Desenvolvimen-
to. Ele terá capital inicial de US$ 
50 bilhões (que pode ser dobra-
do) dividido igualmente entre 
os países-membros, e terá como 
objetivo disponibilizar crédito 
para investimentos em infraes-
trutura. Criou-se também um 
fundo batizado de Arranjo Con-
tingente de Reservas, com re-
serva inicial de US$ 100 bilhões 

para ser emprestado aos países 
que enfrentarem difi culdades 
para honrar os pagamentos nas 
suas contas externas. Seria um 
tipo de Banco Mundial e FMI de 
segunda linha.

O funcionamento, na práti-
ca, desses organismos, não está 
claro. O banco só começará a 
funcionar em 2016, antes preci-
sará ser aprovado pelos congres-
sos nacionais dos países mem-
bros. As regras para concessão 
de empréstimos também não 
estão defi nidas.

O caso é que todos os gover-
nos dos países que compõem os 
BRICS são capitalistas e estão 

interessados no jogo do mer-
cado mundial. Mas são países 
atrasados, dominados pelo im-
perialismo e, por mais que quei-
ram mostrar força, tem os seus 
limites.  A crise atinge cada vez 
mais estes países. Todos estão 
em processo de desaceleração 

do crescimento econômico, in-
clusive a China. Estão precavi-
damente em busca de alterna-
tivas. 

A sede do banco será na Chi-
na e isso já demonstra seu peso 
sobre os demais. É o que tem 
maior PIB e maiores reserva 
internacionais, US$ 3 trilhões. 
É interessante para a China di-
versifi car seus investimentos e o 
novo banco é uma oportunidade 
para isso, além de poder aumen-
tar sua infl uência política sobre 
outros países.

Tudo será feito com dinhei-
ro público. Ao estilo do que o 
BNDES já faz, inclusive em es-

cala maior (O BNDES é 7 vezes 
maior do que o banco dos BRI-
CS). Aparentemente, o alvo para 
concessão dos empréstimos es-
taria mais fora do grupo do que 
entre os países-membros. Bra-
sil, Rússia, Índia e China tem 
mais reservas e outras fontes de 
fi nanciamento do que o ofereci-
do pelo novo banco. A África do 
Sul, que não era originalmente 
um BRIC, é quem poderia se 
interessar em um empréstimo. 
O alvo principal estaria em ou-
tros países atrasados, na África, 
América Latina, Ásia, etc.

Acompanharemos os próxi-
mos passos.  

A quem interessa o banco dos BRICS?
INTERNACIONAL

Alex Minoru
alexminoru.sp@gmail.com

Internet

Desespero e angústia. Massacre indiscriminado.

EDITORIAL

Twitter Dilma Rousseff/Reprodução

Conseguirão enfrentar a crise? 
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No dia 6 de julho, estu-
dantes da USP, UNESP e UNI-
CAMP se reuniram em ple-
nária estadual no campus da 
UNESP de Marília, interior de 
São Paulo. 

O Encontro discutiu a si-
tuação da mobilização em 
cada universidade e a greve 
encabeçada por funcionários 
e professores, que segue des-
de maio. Foram deliberados 
encaminhamentos para a luta 
contra o sucateamento e pri-
vatização das universidades 
públicas, além de uma campa-
nha unifi cada contra a repres-
são aos movimentos sociais, 
tendo como principais bandei-
ras a liberdade para Fabio Hi-
deki, estudante da USP preso 
a partir de provas forjadas pela 
polícia em uma manifestação, 
e a readmissão dos 42 metro-
viários demitidos por conta da 
greve da categoria em junho. 

O CRUESP (Conselho de 
Reitores das Universidades 

do Estado de São Paulo) e o 
governo de Geraldo Alckmin 
(PSDB) continuam intransi-
gentes. Não aceitam negociar 
as reivindicações de professo-
res, funcionários e estudan-
tes, e a proposta continua sen-
do de 0% de reajuste salarial!

O que tem caminhado é a 
proposta de cobrança de men-
salidade nas universidades es-
taduais paulistas. O que sig-
nifi caria mais um duro ataque 
ao acesso à educação superior. 
Além de precisar passar pelo 
funil do vestibular, os fi lhos 
da classe trabalhadora teriam 
mais uma barreira.

Após o encontro, estudan-
tes decidiram ocupar a Rodo-
via Comandante João Ribei-
ro de Barros, que conecta os 
estados de Mato Grosso, São 
Paulo e Paraná em protesto 
contra a política do governo, a 
repressão e pelo atendimento 
das reivindicações.

Foi decidido também pela 
realização de um novo encon-
tro de estudantes das três uni-
versidades no mês de agosto, 

além de um dia unifi cado de 
mobilizações.

Enquanto o governo tuca-
no ataca, a UNE e a UEE-SP 
viram as costas e o governo 
federal dá respaldo a Alckmin. 
O caminho é o da unidade, da 
organização e da mobilização 

de professores, funcionários e 
estudantes. Nesse sentido, os 
militantes da campanha “Pú-
blico, Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Educação! 
Abaixo a Repressão!” estão 
juntos com essas mobiliza-
ções. 

Liberdade aos presos políticos

Desde as manifestações 
de junho de 2013, vimos um 
recrudescimento da crimi-
nalização dos movimentos 
sociais. Em 2014, o governo 
federal aprimorou ainda mais 
seus métodos repressivos sob 
a alegação de garantir as exi-
gências da FIFA.  Na véspera 
da fi nal da Copa do Mundo, 
nos dias 12 e 13 de julho, 22 

pessoas (duas são menores) 
foram presas preventivamen-
te em suas residências, com 
apreensão de computado-
res, telefones, objetos pesso-
ais, passando por cima dos 
direitos fundamentais his-
toricamente conquistados. 
Posteriormente, no dia 15, 
atendendo pedido de Habeas 
Corpus, a justiça liberou 12 
dos presos e em seguida libe-
rou os demais. No dia 19 pe-
diu a prisão de outras 23 pes-

soas, três das quais já haviam 
sido libertadas anteriormente.

Tal fato, sem preceden-
tes desde o fi m da ditadura, 
comprova o novo estágio de 
repressão às lutas sociais. As 
liberdades democráticas estão 
sendo espezinhadas.

No dia 14 de julho, o Mi-
nistro da Justiça José Eduardo 
Cardozo, respaldando a ação 
da polícia do RJ, afi rmou que 
“as prisões foram legais e que 
não afrontam a liberdade de 

organização e manifestação”. 
A Secretária de Direitos Hu-
manos, Ideli Salvatti, não se 
pronunciou sobre o caso.

Tudo isso aponta que o 
caráter do Estado Burguês é 
cada vez mais repressivo, sele-
tivamente prende e incrimina 
os militantes e dirigentes dos 
movimentos sociais, preventi-
vamente se preparando para 
enfrentar-se às novas jornadas 
de junho que virão com o acir-
ramento da crise.

A Esquerda Marxista está 
buscando viabilizar junto a 
algum parlamentar o encami-
nhamento de um Projeto de 
Lei que, dentre outras coisas, 
anistie todos os presos e con-
denados por atuarem na de-
fesa das reivindicações e das 
lutas populares.

Exigimos a imediata li-
bertação de todos os presos 
políticos, exigimos o fi m da 
criminalização e o desmante-
lamento de todo aparato re-
pressivo. Exigimos liberdade 
de expressão e direito à livre 
manifestação! Que todos os 
processos contra manifestan-
tes sejam retirados! Nenhum 
ativista preso. Nenhum mili-
tante político criminalizado! 
Liberdade, já!

Acampamento 
nacional

A campanha nacio-
nal “Público, Gratuito e 
Para Todos: Transporte, 
Saúde, Educação! Abai-
xo a Repressão!” que já 
conta com mais de 15 mil 
apoiadores na internet 
(curtidas na página do 
Facebook) e Comitês de 
Luta formados em pelo 
menos 5 estados do país 
(SP, SC, MT, MS, DF), 
promete continuar com 
força total no segundo se-
mestre.

Acaba de ser lançado o 
“Manual da Campanha”, 
que orienta como apre-
sentar a campanha, orga-
nizar os Comitês de Luta 
e manifestações de rua.

O manual em formato 
brochura já está distribu-
ído para militantes em 
pelo menos 10 estados 
do Brasil (SP, SC, RS, PE, 
BA, DF, MT, MS, PR e RJ) 
e certamente ajudará na 
impulsão da campanha 
para além do alcance atu-
al.

No segundo semestre 
deste ano, a tarefa cen-
tral dos Comitês de Luta 
deve ser a construção do 
Acampamento Nacional 
da campanha, previsto 
para acontecer no Rio de 
Janeiro, no primeiro mês 
de 2015.

Desde já, buscar via-
bilizar campanhas fi nan-
ceiras para garantir as 
viagens dos vários pontos 
do Brasil e a infraestrutu-
ra no local, é a prioridade.

Na volta às aulas, em 
cada coleta de assinatu-
ras no abaixo-assinado 
da campanha, bem como 
nas atividades de debate, 
formação, etc. a discus-
são da independência fi -
nanceira deve ser levada 
buscando fi nanciar as ati-
vidades e a construção do 
acampamento.

Outra questão crucial 
para o segundo semestre 
é a luta contra a repres-
são, que se materializa no 
combate pelo Projeto de 
Lei que busca anular os 
processos e condenações 
contra todos os dirigen-
tes e militantes do movi-
mento sindical, popular, 
operário e estudantil, 
bem como no combate 
pela liberdade dos mani-
festantes presos por oca-
sião dos atos que questio-
navam a Copa da FIFA.
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