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Unidade na luta para 
enfrentar a crise!

Depois de reeleita, Dilma prepara novos ataques nos direitos dos trabalhadores. 
O povo não a elegeu para isso! Pág 03

Diário do Grande ABC

No ABC, durante o mês de outubro, milhares de operários realizaram greves. Forjam a necessidade da unifi cação de toda a classe

A luta 
pela água
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Carta a 
Vagner 
Freitas

Nós propomos a 
realização 
de uma Plenária 
Nacional com 
todas as CUT 
estaduais, para a 
qual sejam convidados 
todos os 
sindicatos fi liados, 
para discutir 
uma plataforma de 
lutas para 
enfrentar a grave 
situação que 
bate em nossas portas.

   Assine o

Estamos oferecendo aos 
nossos leitores assinaturas 
do semanário Foice & Mar-
telo. Para nós, a sustentação 
fi nanceira da imprensa operá-
ria, deve ser independente da 
burguesia e de seus partidos. 

*40 edições: R$ 80,00 
*20 edições: R$ 40,00 
*10 edições: R$ 20,00
Faça a sua com um de 

nossos militantes ou acesse 
www.marxismo.org.br
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O povo pediu saúde, 
transporte e educação

E a resposta foi “Reforma Política”, “Constituinte”, mais privatização, rearmamento geral das polícias e 
muita, muita repressão. Afinal, para que serve a Reforma Política? Pág 03
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Este texto é uma pequena parte 
de um estudo que estamos redigin-
do sobre a chamada crise da água, 
em breve o publicaremos na página 
www.marxismo.org.br Publicamos 
aqui o centro de nossas ideias para 
abordar o tema e ajudar na orienta-
ção nas necessárias lutas pela água.

 Os que culpavam a falta 
de chuvas estão agora pasmos. 
A água continuará a faltar, mes-
mo que caia muita chuva nos 
próximos meses. A Agencia Na-
cional de Águas (ANA) acusou 
a SABESP por não ter realizado 
obras. Isso é verdade. Mas a 
própria criação da Agencia foi 
parte de um plano de privatiza-
ções no saneamento básico pelo 
Brasil afora. 

Pouco se investiu para se 

preparar para o futuro. Estu-
dos sérios comprovam que na 
região da São Paulo os índices 
pluviométricos aumentaram 
signifi cativamente nos últimos 
anos.

Não foram feitas obras pre-
ventivas e signifi cativas nos úl-
timos 15 anos no estado de São 
Paulo. Apesar do conhecimento 
da existência dos ciclos das chu-
vas e da ocorrência de ciclos de 
estiagens longos em determi-
nados períodos, nada foi feito 
para reservar a água das chuvas, 
cujos índices pluviométricos au-
mentaram incessantemente nos 
últimos 80 anos. Ver: revistapes-
quisa.fapesp.br

Lutar pela reestatização da 
SABESP

O objetivo primeiro das pri-
vatizações foi o de gastar menos 

e acumular mais nas mãos de 
poucos, reduzir o papel público 
do Estado, logo os investimen-
tos que não foram aplicados em 
obras serão menos ainda aplica-
dos em pesquisas.

Mesmo em regiões com al-
tos índices pluviométricos, que 
seguem existindo apesar do ba-
rulho que faz a indústria catas-
trofi sta verde, que não faz ceri-
mônia na tentativa de esconder 
que os altos índices pluviomé-
tricos não foram convertidos 
em baixos índices.

De fato o que ocorreu foi a 
completa negligência das auto-
ridades que aceitaram e prati-
cam a lógica capitalista de trans-
formar o Brasil em uma imensa 
plataforma de exportação onde 
o latifúndio e o agronegócio, a 
extração de matérias primas, 
são seu pulmão e a água é com-
ponente indispensável na indus-
tria frigorífi ca, têxtil, alimentos, 
bebidas, automobilística.

A população se ergue
Em algumas cidades afeta-

das pela falta d’água o povo se 
levantou e se manifestou por 
várias e seguidas vezes. Em Itu 
enfrentou a polícia, em São Pau-
lo concentrou-se em frente à 
SABESP, trancou a marginal em 
manifestação organizada pelo 
MTST. Em Campinas ocorre-
ram manifestações nos bairros. 
Elas são apenas o começo de 
algo que, se unifi cando, poderão 
fl orescer e obter vitórias.

O governo Alckmin, depois 
de negar que havia racionamen-
to, veio a publico anunciando 
obras e mais obras. Vamos ver. 
O que interessa é que a SABESP 
declarou que faltará água em 
2015 e 2016. O que interessa é 
que se perdem cerca de 40% da 
água pelas tubulações cheias de 
trincas. O que interessa é que a 
SABESP é hoje uma empresa de 
capital acionário e lhe interes-
sa faturar no mercado mundial 
com a compra e venda de suas 
ações. O bem estar público foi 
esquecido e para que ele volte a 
ser o centro de suas atividades 
há que “retomar a SABESP” 
como empresa estatal. Essa é a 
primeira exigência a ser coloca-
da pelos movimentos, ao lado 
da exigência de que nas tornei-
ras tenha o precioso líquido.

Nenhuma solução duradou-
ra será possível em curto prazo 
e necessariamente para alcança-
-las a população será levada a re-
alizar mobilizações e lutas, nas 
quais, em seu bojo, deve ser co-
locada a questão da estatização 
das nascentes, dos mananciais, 
das matas de encostas e ciliares, 
das fl orestas, bem como de to-
das as riquezas do solo e subso-
lo, o que inclui a estatização do 
Aquífero Guarani em sua parte 
que se estende sob o território 
brasileiro.

Há que estatizar as empre-
sas que cuidam ou deveriam 
cuidar dos sistemas de água e 
esgoto, a começar pela estatiza-

ção e controle popular sobre a 
SABESP, bem como das grandes 
fontes de água mineral e dos po-
ços artesianos que se espalham 
aos milhares pelos pátios das 
fábricas e nos latifúndios (mais 
de mil nas terras do agronegó-
cio). Há que se reverter todo 
o processo de privatização das 
empresas municipais que foram 
privatizadas apenas  para tornar 
o serviço rentável e maximiza-
dor de lucros em detrimento do 
bem-estar da população. 

A realização de uma Confe-
rencia Popular e Independente 
pela água poderia certamente 
unifi car as mobilizações e dar-
-lhes um rumo e conteúdo de 
classe, envolvendo sindicatos e 
o movimento popular.

A burguesia imperialista 
norte-americana está dividida 
e o governo Obama em crise. 
Isso fi cou evidente nas elei-
ções legislativas de 4 de no-
vembro que deram a maioria 
do Senado para os republica-
nos. Eles controlam a Câmara

de Representantes desde 
2011. Agora, portanto, todo 
o legislativo tem a oposição 
como maioria.

A revista The Economist 
lembra que, apesar do cha-
mado à conciliação feito por 
Obama, o que se seguiu após 
a vitória dos republicanos em 
2010 foi “uma paralisação 
do governo, dois fl ertes com 
um calote soberano por con-
ta do limite legal para o en-
dividamento do governo, e o 

Congresso menos produtivo 
desde que alguém começou a 
contar”.

A revista esboça as difi cul-
dades a serem enfrentadas por 
Obama diante das manobras 
dos republicanos no Congres-
so. Aponta o cami-
nho de Obama tor-
nar-se um “lame 
duck”, um “pato 
manco”, expres-
são utilizada em 
Washington para 
se referir ao pre-
sidente que, sem 
força e sem alia-
dos, vê reduzida 
sua capacidade 
de governar. 

Esse é o refl e-
xo da crise e da 

divisão da burguesia no país 
mais poderoso do mundo. 
Mas como sabemos, republi-
canos e democratas se unem 
quando é preciso atacar a 
classe trabalhadora e salvar o 
capitalismo. Nenhuma ilusão 

em qualquer lado. 

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?
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A crise mostra a cara: cortes e demissões

Após a vitória eleitoral ar-
rancada pela militância, que 
foi às ruas para barrar a volta 
da direita, o governo Dilma 
agora anuncia medidas amar-
gas para a classe trabalhadora 
e a juventude. Prepara-se um 
amplo ataque aos direitos e 
conquistas.

Para seguir a lógica ca-
pitalista, de submissão aos 
interesses da burguesia e do 
imperialismo, essas medidas 
são absolutamente necessá-
rias em meio à crise. A per-
gunta que fi ca é: foi para isso 
que esse governo foi eleito?

A crise e as  contas 
públicas

A necessidade de cortes 
nos gastos, o chamado ajuste 
fi scal, é mais um aspecto da 
crise econômica que se apro-
funda. Se a economia desace-
lera (nesse ano o crescimento 
deve fi car próximo de zero), 
o governo arrecada menos, os 
juros sobem e as contas não 
fecham, é preciso reduzir 
despesas, excetuando-se, do 
ponto de vista deles, os juros.

As receitas cresciam a um 
ritmo de 9% até 2011, mas 
agora está na casa de 1%. O 
défi cit público deve chegar a 
5% do PIB em 2014, o pior 
resultado desde 2003.

Mas para a dívida...
A maior despesa do orça-

mento federal é o pagamento 
de juros e amortizações da dí-
vida pública (42,04% do orça-

mento de 2014). Sendo que a 
maior parte dos credores são 
os bancos internacionais.

No orçamento apresenta-
do pelo governo para 2015, 
ao contrário de outras áreas, 
há um aumento da fatia pre-
vista a ser gasta com a dívi-
da pública. 47% dos recursos 
devem ser consumidos pela 
dívida, no total, R$ 1,356 tri-
lhão, o que corresponde a um 
aumento de 35% em relação à 
previsão de 2014.

Este valor representa 13 
vezes mais que os recursos 
previstos para a saúde, 13 
vezes mais que os recursos 
previstos para educação, 54 
vezes os recursos previstos 
para transporte.

Os números revelam a 
completa submissão do go-
verno aos capitalistas. En-
quanto para a maioria do 
povo, as migalhas.

E chega o desemprego
A Agência Reuters, em 22 

de agosto noticiava que: “as 
demissões não são novidades 
na indústria, desde o ano pas-
sado, postos de trabalho têm 
sido cortados em vários seto-
res (..) grandes empresas no 
Brasil estão demitindo fun-
cionários”. E explicava que 
isso estava ocorrendo desde o 
setor têxtil até o siderúrgico 
“por causa do fraco cresci-
mento econômico, da infl ação 
alta e do dólar baixo”, e acres-
centava: “Mas agora as de-
missões já alcançam setores 
como o comércio, construção 
e indústria de alimentos, que 
estiveram entre os maiores 

geradores de emprego ao lon-
go da década passada (..)”.

O setor de vendas no va-
rejo, de janeiro a março de 
2014, liquidou 78 mil empre-
gos e agora a onda de demis-
sões chega ao setor de produ-
ção de máquinas agrícolas e 
da construção civil.

Segundo dados do IBGE 
a taxa de desemprego caiu. 
Mas isso esconde a realidade 
a partir de uma maquiagem 
dos números. O que eles con-
tabilizam são as pessoas que 
estão procurando emprego, 
com isso, são descartados do 
cálculo aqueles que desisti-
ram de procurar emprego. 

A realidade fi ca evidente 
quando cruzamos a taxa de 
desemprego com a redução 
dos postos de trabalho. O 
CAGED, em junho deste ano, 
anunciava que o Brasil teve o 
pior desempenho na geração 
de empregos nos últimos 15 
anos. 

Tudo isso está ocorrendo 
inclusive nos setores onde o 
governo aplicou desonera-
ções e incentivos. O que mos-
tra o quanto é falso o argu-
mento de que essas bondades 
aos capitalistas protegeria os 
trabalhadores. 

As fábricas montadoras de 
veículos receberam fartos be-
nefícios governamentais, re-
dução de impostos e crédito 
mais barato. Neste setor, en-
tre janeiro e julho, ocorreram 
cortes de mais de 5% de sua 
mão de obra e seguem ocor-
rendo os programas de de-
missões voluntárias e férias 
coletivas.

Contra a direita, por mais 
direitos, o caminho é a luta!  

Nesta situação, a burgue-
sia não tem dúvidas: aumen-
ta o ataque ao governo, com 
a intenção de sangrar ainda 
mais os trabalhadores e, se 
for possível, derrubar o go-
verno e instalar o seu governo 
direto. A exploração política 
do escândalo de corrupção na 
Petrobras é um exemplo dis-
so. E Dilma, ao invés de com-
bater a corrupção colocando 
as empresas estatais sob o 
controle dos trabalhadores, 
através de representantes 
eleitos pelos próprios traba-
lhadores, tece loas à Policia 
Federal, órgão criado na dita-
dura e que só serve à repres-
são política.

A Esquerda Marxista des-
de há muito vem explicando 
que a crise se avoluma, que 

as medidas do governo e a 
aliança de classes preparam 
ataques à nossa classe e que a 
proposta da Reforma Política 
nada resolverá nas questões 
mais candentes da juventude 
e dos trabalhadores. As medi-
das que a direção do PT, Dil-
ma e Lula devem tomar, nós 
apontamos na Carta Aberta 
(leia em www.marxismo.org.
br ou no Foice & Martelo 63)

Lançamos na edição an-
terior a proposta de cons-
tituição de uma Frente da 
Esquerda Unida para lutar 
pelas reivindicações nas ruas 
e construir uma saída política 
para o futuro da classe traba-
lhadora. Convidamos todos 
os que seguem na luta pela 
independência de classe e 
pelo socialismo, a discutirem 
essa proposta conosco. Ao 
combate!

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Eduardo Bolsonaro, no dia 
1º de novembro, diante de mais 
de 2.500 pessoas na Avenida 
Paulista afi rmou que: “Se meu 
pai (o deputado federal Jair Bol-
sonaro (PP-RJ)) fosse presiden-
te (do Brasil) ele teria ‘fuzilado’ 
a presidenta Dilma”.

Esta declaração é um claro 
incitamento ao assassinato da 
presidente e um ataque a todas 
as organizações de esquerda e 
ao movimento popular. Eduar-
do Bolsonaro, eleito em 2014 

como Deputado Federal por SP, 
em sua fala expressa sua identi-
dade com os mesmos métodos 
e propósitos da ditadura mili-

tar. É uma ameaça a todos os 
defensores da democracia, dos 
direitos e dos que lutam pelo 
socialismo.

“Eu defendo o extermínio 
do PT e do Foro de São Paulo da 
face da Terra”. Se defende isso 
contra o PT imagine o que de-
fenderá contra as organizações 
de esquerda. Na Venezuela a di-
reita sempre atacou e ameaçou 
Chávez e Maduro, mas quem 
acabou sendo assassinados fo-
ram jovens e trabalhadores da 
esquerda que lutavam pelo so-
cialismo. 

A Esquerda Marxista, que já 
teve sua sede visitada pela PM e 
tem vários de seus companhei-
ros processados e crimininaliza-
dos por terem participado nas 

lutas de ocupação de fábricas, 
não pode estar de acordo que 
a direção do PT e o governo se 
recusem a mobilizar as massas 
contra esse de coisas. Certo está 
o MTST que saiu às ruas para 
enfrentar este ataque. Toda uni-
dade deve ser bem vinda quan-
do para combater a reação. 

Unidade total para derrotar 
alguns encolerizados nazifascis-
tas!

Abaixo a LSN e todas as he-
ranças da ditadura!

Mexeu com um mexeu com 
todos! 

Fora Bolsonaro!

Bolsonaro prega o magnicídio: Uma ameaça 
contra todas as organizações

NACIONAL

Wanderci Bueno
wanderci.bueno@gmail.com
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Crise, superprodução, desemprego e mais ataques do governo

EDITORIAL
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Eduardo Bolsonaro no ato da direita na Paulista
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Em todo o Brasil, ati-
vistas da campanha “Públi-
co, Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Educa-
ção! Abaixo a Repressão!” 
estão na batalha financeira 
para viabilizar a participação 
da juventude no Acampa-
mento Revolucionário que 
ocorrerá na fábrica ocupada 
Flaskô de 15 a 18 de Janeiro 
de 2015.

Muitos jovens não têm 
dinheiro para pagar a taxa de 
inscrição de R$ 120,00 que 
dará direito a alimentação 
e estadia pelos 4 dias. Por 
isso, iniciativas de arrecada-

ção coletiva tomam lugar em 
vários lugares. Em São Pau-
lo, Recife, Joinville, Curitiba 
estão sendo organizadas fes-
tas para arrecadação finan-
ceira, além dos tradicionais 

pedágios de estudantes, bem 
como passagem de chapéu 
de sala em sala dentro das 
escolas e universidades, ven-
da de doces e salgados, etc.

Já para viabilizar o trans-

porte de várias partes do 
país, os jovens têm visitado 
sindicatos e pedido a con-
tribuição dessas organiza-
ções da classe trabalhadora. 
Levam a convocatória e so-

licitam que algum sindicato 
contribua com passagens ou 
até aluguel de ônibus.

Em Joinville, principal ci-
dade de Santa Catarina, a ju-
ventude foi mais longe: pro-
duziu camisetas e botons do 
acampamento. Até agora já 
foram vendidas 100 camise-
tas e seguem com disposição 
para vender mais 100.

Una-se à batalha pelo 
Acampamento Revolucioná-
rio da Juventude. Construa 
em sua cidade um grupo, 
um comitê para organizar a 
ida ao acampamento! Orga-
nize a arrecadação coletiva e 
participe! Entre em contato 
e inscreva-se:publicogratui-
toparatodos@gmail.com 

Nossos direitos em primeiro lugar!
Declaração da Corrente Sindi-

cal Esquerda Marxista ao Compa-
nheiro Vagner Freitas, Presidente 
da CUT.

Companheiro, você afi rmou 
na manifestação realizada em 
São Paulo no dia 13 de novem-
bro que:

“A presidenta é progressista 
por essência, mas sofrerá for-
tes pressões de um Congresso 
Nacional bastante conservador, 
inclusive, na base aliada, do 
Mercado e de parcela da mídia 
que é um panfl eto político. O 
que estamos fazendo aqui é 
mostrar a ela que tem apoio 
dos movimentos sociais e das 
ruas para fazer um governo 
para o povo e para os trabalha-
dores”.

O problema companheiro é 
como traduzir “governo para o 
povo e para os trabalhadores” 
em questões concretas. O que 
estamos vendo é um ataque aos 
direitos dos trabalhadores por 
parte deste governo. O quase 
ex-ministro da fazenda, Guido 
Mantega, declara que preci-
samos cortar pensões, auxilio 
desemprego e auxilio doença 
como forma de resolver o “dé-
fi cit do governo”. Isto no mo-
mento em que as desonerações 
tributárias atingem a soma de 
100 bilhões de reais. Afi nal, de 
que lado está o governo?

A presidente é “progressis-
ta por essência”? O que isso 
signifi ca exatamente? Em nos-
sa opinião, não é progressista 
prometer na campanha não 

aumentar os juros e dois dias 
depois da vitória aumentá-los. 
Não é progressista aumentar 
a gasolina e também a eletri-
cidade. Não é progressista ga-
rantir o lucro dos empresários 
e investidores, enquanto se 
prepara cortes em direitos e 
conquistas dos trabalhadores. 
O governo caminha em direção 
contrária aos anseios da maio-
ria do povo! O STF acaba de 
votar que as reclamações con-
tra o não depósito do FGTS só 
podem cobrir até o prazo de 5 
anos da entrada da ação quan-
do antes era de 30 anos.

Sejamos francos: esse Con-
gresso nunca esteve ao lado 
dos trabalhadores. O Congres-
so Constituinte de 1988 era 
muito mais conservador, mas 
só a força das lutas arrancou 
direitos que não cessam de se-
rem derrubados. E o que nos-
sos sindicatos e a CUT estão 
fazendo? Reforma política? Es-
peram novas eleições? Lutam 
por uma Constituinte exclu-
siva que nada resolverá? E as 
lutas pelos direitos que estão 
sendo derrubados como fi cam?

Nas fábricas demissões e 
lay-off  proliferam. Os dados 
sobre empregos divulgados 
em 14/11/14 mostram que as 
demissões no emprego formal 
foram maiores que as contrata-
ções. Os setores que tiveram a 
folha de pagamentos “desone-
rada” demitiram! Em outras 
palavras, a política do governo 
só colocou em risco a previ-

dência social e não garantiu o 
emprego.

A CUT tem em seus esta-
tutos a luta pelo socialismo. E 
isto é continuamente abando-
nado. Queremos lembrar al-
guns direitos básicos que pre-
cisamos defender:

- estabilidade no emprego 
para todos os trabalhadores, 
estatização sem indenização de 
toda empresa que demitir em 
massa. Redução da jornada de 
trabalho para garantir emprego 
a todo trabalhador desempre-
gado.

- escala móvel de salários, 
reajuste mensal de acordo com 
a infl ação, para os trabalhado-
res e servidores públicos.

- aposentadoria integral 
para todos os trabalhadores, 
revogação das reformas da pre-
vidência de FHC e Lula, revo-
gação do fator previdenciário.

- não pagamento das dívi-
das internas e externas, estati-
zação do sistema fi nanceiro.

- reestatizar todas as em-
presas privatizadas e/ou “con-
cedidas”, como a Vale do Rio 
Doce, ferrovias, portos, aero-
portos, estradas, telefonia, etc. 
Revogação da lei que abriu a 
Petrobras ao capital privado.

- estatizar a rede Globo e to-
das as emissoras de TV.

- fi m do fi nanciamento pú-
blico para todos os jornais e 
empresas de comunicação pri-
vados, fi m da propaganda go-
vernamental nestes órgãos de 
imprensa que são “panfl etos 

políticos” da burguesia e da di-
reita.

- Terra para quem nela tra-
balha, reforma agraria sob con-
trole dos trabalhadores.

- Fim da corrupção: comitês 
de trabalhadores eleitos em to-
das as estatais e empresas que 
transacionem com o governo, 
com plenos poderes de fi sca-
lização e veto sobre operações 
suspeitas.

Este é um programa que 
pode unifi car os trabalhadores 
e fazer com que eles acreditem 
na política. Este é um progra-
ma que pode mobilizar os tra-
balhadores que estão perdendo 
empregos e vendo as fábricas 
fecharem.

Companheiro Vagner: ainda 
é tempo da CUT voltar a se co-

nectar com os trabalhadores e 
com os seus sindicatos fi liados. 
Nós propomos a realização de 
uma Plenária Nacional com 
todas as CUTs estaduais, para 
a qual sejam convidados todos 
os sindicatos fi liados, para dis-
cutir uma plataforma de lutas 
para enfrentar a grave situação 
que bate em nossas portas. 
Tome a iniciativa, convoque a 
Plenária.  Os trabalhadores da 
base saberão responder e lutar!

Severino Nascimento (Faustão)- 
Sind. Químicos de Pernambuco
Ulrich Bestalter - SINSEJ – Sind. 
Servidores Municipais de Joinville
Verivaldo (Galo) – Sind. Vidrei-
ros de São Paulo
Alex Sandro – Sind. Servidores 
Municipais de Florianópolis

Batalha fi nanceira para garantir o 
Acampamento Revolucionário da Juventude

Caio Dezorzi
caiodezorzi@gmail.com
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