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Após as eleições, quem 
governa o país?

Dilma escolheu sua tropa de elite entre os grandes empresários dos bancos e da indústria. A direção da 
CUT, para ajudar, quer a redução dos salários. Inaceitável!  Pág 03
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tas analistas de mercado a em-
presa dentro do modelo atual de 
gerenciamento de negócio não 
tem como se recuperar, o que 
implica dizer existe a possibili-
dade real de seu fechamento.

A situação dos trabalhado-
res e trabalhadoras é dramática. 
Como todos sabemos postos 
de trabalho que se fecham não 
abrem mais. Com o aprofunda-
mento da crise econômica,e as 
medidas de austeridade anun-
ciadas pelo novos ministros do 
governo Dilma, a saída que se 
apresenta para os trabalhadores 
é a ocupação da fábrica, consti-
tuição de uma comissão de tra-
balhadores para gerir e garantir 
a produção, separar a parte boa 
da empresa da parte podre, sen-
do que esta deve ser assumida 
pelos devedores.

A fábrica não pode fechar. Os 
patrões que paguem pela crise. 
A fábrica deve ser colocada sob 
controle dos trabalhadores que 
com certeza saberão com mui-
ta propriedade, conduzir seus 
destinos, inclusive exigindo do 
governo federal sua imediata es-
tatização, mas mantendo o con-
trole operário.

O imperialismo lança seu peca-
minoso olhar sobre o PODEMOS.

     O Colunista do jornal Fi-
nancial Times, Wolfgang Mün-
chau, em 23/11 escreveu: “A 
esquerda radical está certa so-
bre a dívida europeia” Explica 
que ela apresenta políticas que 
podem resolver a dívida euro-
peia através de maior investi-
mento público e reestruturação 
das dívidas. O artigo se refere 
principalmente ao Die Linke da 
Alemanha, ao Syriza da Grécia e 
Podemos na Espanha.

Wolfgang vê o PODEMOS 
como aquele “(...) que chega 
mais perto, de todos os da eu-
rozona, de oferecer uma abor-
dagem consistente da gestão 
econômica pós-crise.” O artigo 
afi rma ainda que os partidos 

socialdemocratas só defendem 
esta política quando estão na 
oposição, mas “logo que chegam 
ao governo sentem a necessida-
de de se tornar respeitáveis”. 
Nacho Álvarez, do PODEMOS, 
apresentou proposta de renego-
ciação das taxas de juros, perío-
dos de carência, reescalonamen-
to e anulação parcial da dívida.

O impe-
rialismo torce 
para que o PO-
DEMOS caia 
no canto de 
sereia e alerta: 
“é uma gran-
de tragédia o 
fato de serem 
os partidos 
da extrema-
-esquerda os 

únicos a apoiar políticas como 
a reestruturação da dívida” e 
acrescenta: “se os partidos es-
tabelecidos não mudarem de 
posição, deixarão um grande es-
paço para o apoio ao Podemos e 
ao Syriza”. O imperialismo fará 
pressão para que o PODEMOS 
não se transforme em um terre-
moto avassalador.

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

Sim, a direção da CUT, 
antecipando-se ao novo mi-
nistro Levy, que anunciou 
mais austeridades, declarou, 
junto com a antes odiada For-
ça Sindical, ser favorável que 
o governo implante a redu-
ção da jornada com redução 
dos salários. Os capitalistas, 
banqueiros, Levy e Dilma, a 
Confederação Nacional das 
Indústrias, respiram aliviados. 
Resta saber como respirarão 
os trabalhadores quando per-
ceberem que a pauta da CON-
CLAT do Pacaembu, foi para a 
lata de lixo. Resta saber se as 
direções sindicais e os traba-
lhadores aceitarão mais este 
ataque e traição.

Marx ensinava que redu-
ção de jornada não signifi ca, 
necessariamente, redução da 
produtividade e da mais-valia. 
Reduzir a jornada de trabalho 
e continuar a produzir a mes-
ma quantidade de mercado-

Reduzir 
salários? 

A empresa AJAX situada 
no Distrito Industrial de Bau-
ru vem enfrentando uma grave 
crise fi nanceira que coloca em 
risco os mais de 1200 postos de 
trabalho. Atua no ramo de bate-
rias automotivas, e foi conside-
rada uma das maiores empresas 
do Brasil.

Atolada em dívidas que che-
gam à casa dos R$ 290 milhões 
de reais, com fornecedores, 
clientes, INSS ,FGTS, a empresa 
desde de 2013 vem demitindo 
empregados, cortando benefí-
cios, atrasando salários e bene-
fícios.

A situação se agravou na 
quinta feira 27/11, quando a 
CPFL cortou a energia da em-
presa, parando toda a produção. 
A energia só foi religada depois 
da intervenção de vereadores 
da Câmara Municipal de Bauru, 

Crise na AJAX
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do Sindicato dos Metalúrgicos, 
da Subsede Regional da CUT, 
resultando num acordo com a 
fornecedora, onde a AJAX terá 
até o dia 02 de dezembro para 
efetuar o pagamento de uma das 
contas em atraso.

De acordo com o Gerente de 
Negócios da CPFL, Luiz Antô-
nio de Campos a Ajax já efetuou 
depósito em juízo da maior par-
te deste valor, que seria transfe-
rido para a CPFL dentro deste 
prazo. Para o pagamento da se-
gunda conta em atraso, a CPFL 
está concedendo um prazo de 
dez dias. Estas duas contas não 
apresentam valores extraordi-
nários que se referem à transa-
ções sobre compra de energia 
elétrica pela CPFL para atender 
a demanda da Ajax. Segundo 
campos, a CPFL está disposta a 
parcelar este custo.

Um problema pontual re-
solvido, mas que não atenua a 
crise. Segundo os mais otimis-

rias, ou mais, associada à re-
dução dos salários, signifi cará 
aumentar exponencialmente 
os lucros, fazendo decair a 
massa de salários. Isso redu-
zirá o consumo e levará a eco-
nomia ao colapso. Aumentará 
a miséria e concentrará mais 
riqueza nas mãos de poucos.

A Esquerda Marxista repu-
dia essa proposta e convoca 
todos os sindicatos a se po-
sicionar contra a proposta de 
redução dos salários e manter 
a luta por redução da jornada 
sem redução dos salários, fi m 
das isenções e desonerações, 
revogação das reformas da 
previdência, 30 anos de tra-
balho para se aposentar e com 
salário integral, estabilidade 
no emprego e estatização das 
empresas que realizarem de-
missões.

Ver carta da EM encami-
nhada à direção da CUT na 
página www.marxismo .org.br
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Novo governo, mais capitalismo, mais austeridade

Dilma iniciou a escalação 
do novo governo confi rmando 
a indicação de Joaquim Levy, 
alto diretor do Bradesco, como 
ministro da Fazenda, ao lado 
de Nelson Barbosa, defensor 
da austeridade, para a pasta 
do Planejamento. Em seguida, 
confi rmou Armando Monteiro, 
ex-presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, para o 
Ministério do Desenvolvimen-
to. A lista deve ainda ganhar 
a presença da ruralista Kátia 
Abreu, para a Agricultura. 

É um claro ato de submis-
são ao mercado fi nanceiro, aos 
banqueiros, aos industriais, aos 
latifundiários e ao agronegócio, 
ou seja, de submissão aos inte-
resses da burguesia. 

Trabalhadores e jovens se 
reagruparam e foram às ruas 
para derrotar Aécio e o PSDB 
nas urnas. Mas o que parece é 
que PSDB ganhou as eleições. 
As recentes medidas adotadas 
confi guram um verdadeiro este-
lionato pós-eleitoral.

As jornadas de junho de 
2013 já mostraram o distancia-
mento do PT em relação à ju-
ventude. As eleições trouxeram 
uma séria advertência da classe 
ao partido. É evidente que essa 
política está conduzindo o PT 
à destruição e os dirigentes re-
cusam-se a girar o leme para a 

esquerda. Ao contrário, seguem 
com manobras do tipo “regula-
ção da mídia” e “reforma polí-
tica” para manter a trajetória à 
direita.

Crise e cortes
O PT afunda-se tentando 

salvar o capitalismo. O cresci-
mento do PIB brasileiro no 3º 
trimestre foi de apenas 0,1% em 
comparação ao 2º trimestre. Em 
relação ao 3º trimestre do ano 
passado, houve recuo de 0,2%. 
O governo está com défi cit fi s-
cal (gasta mais do que arrecada) 
e faz manobras para fechar as 
contas no fi nal do ano. É a crise 
que se aprofunda.

A nova e a velha equipe 
econômica anunciam a neces-
sidade de cortes. Mas, é claro, 
apontam para cortes em direitos 
dos trabalhadores, como seguro 
desemprego, auxílio doença e 
pensão por morte. Mantendo o 
pagamento de juros da dívida 
pública para bancos nacionais e 
estrangeiros.

Em seu primeiro discurso, 
Joaquim Levy explicou que “al-
cançar essas metas [de supe-
rávit primário] é fundamental 
para ampliar a confi ança na eco-
nomia brasileira”. É claro que 
garantir o superávit primário (a 
economia de despesas para pa-
gamento da dívida), tem no fun-
do uma boa intenção, ele explica 
que “Isso permite ao País conso-
lidar o crescimento econômico e 

melhorar as conquistas sociais 
realizadas ao longo dos últimos 
20 anos”. Apenas palavras para 
iludir, o que se prepara são ata-
ques à nossa classe.

A infl ação e as demissões 
crescem, junto com a indigna-
ção. Novos e mais profundos 
choques entre as massas e o go-
verno se preparam. 

O PT segue referendando a 
política governamental e ten-
ta levantar o espantalho de um 
golpe da direita para unifi car a 
base em defesa do partido. Pura 
manobra. Já explicamos que 
não existe “onda conservadora”, 
nem a decisão do imperialismo, 
ou da burguesia nacional, em 
dar um golpe nesse momento. 
O que querem é que o governo 
e o PT se enforquem em meio à 
crise com a política de colabora-
ção de classes. 

O vergonhoso papel da 
CUT

A direção da CUT apresen-
tou com outras centrais sindi-
cais um Programa de Proteção 
do Emprego.

Na prática, a proposta busca 
abrir a possibilidade de redução 
de salários (em até 30%), com-
binada com redução da jornada, 
em troca de uma suposta manu-
tenção dos postos de trabalho. 
Como explica Wagner Freitas, 
presidente da CUT: “haveria 
redução da jornada de trabalho 
e dos salários e o governo, por 

sua vez, abriria mão de alguns 
tributos além de contribuir com 
recursos para que o salário do 
trabalhador não caia muito”.

A CUT inverte sua posição. 
Em vez de redução da jornada 
de trabalho sem redução sala-
rial, propõe a redução do salário 
do trabalhador! É uma posição 
patronal, de defesa direta do 
capital! A Esquerda Marxista 
se coloca ao lado dos trabalha-
dores e dos sindicatos que não 
aceitam perder seus direitos 
para “resolver” a crise.

Por um Frente da 
Esquerda Unida

Contra tudo isso, contra o 

capitalismo decadente e os di-
rigentes operários que se pas-
saram para a defesa do capital, 
por um futuro digno, por uma 
vida digna, lançamos a proposta 
de uma Frente da Esquerda para 
organizar a batalha na luta de 
classes, para abrir uma perspec-
tiva de combate independente 
do proletariado em defesa de 
suas reivindicações, pela revolu-
ção e o socialismo. Convidamos 
os nossos leitores a discutirem 
essa proposta conosco. Juntos 
e em luta, podemos barrar a 
confusão e a dispersão, abrindo 
caminho para as próximas vitó-
rias da classe trabalhadora e da 
juventude!

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

A submissão à burguesia e 
ao aparato de Estado por parte 
da direção do PT vem permitin-
do que o movimento operário 
seja cada vez mais criminaliza-
do, permitindo que lideranças 
reacionárias ousem levantar a 
cabeça para atacar os direitos 
dos trabalhadores, pretenden-
do fazer recuar até mesmo con-
quistas incrustadas na demo-
cracia burguesa.

Exemplo concreto dessa 
ousadia foi o que vimos nas 
edições dos maiores jornais da 
imprensa brasileira no dia 1º 
de novembro deste ano, onde 
a mídia burguesa veiculou, 
com destaques, a fala do recém 
eleito Deputado Federal pelo 

estado de São Paulo, Eduardo 
Bolsonaro (PSC-SP).

Em caminhão de som na 
Avenida Paulista afi rmou: “Se 
meu pai (o deputado federal 
Jair Bolsonaro (PP-RJ) fosse 
presidente (do Brasil) ele teria 
‘fuzilado’ a presidenta Dilma”.

O Estadão, assim como 
outros jornais e redes sociais, 
destacaram a fala do deputado 
estadual.

Não bastassem as ameaças 
verbais o cidadão foi à mani-
festação com arma de fogo na 
cintura, deixando-se fotografar 
e fi lmar, deixando claro sua 
postura e intenções, reforçan-
do o discurso, dando a ideia de 
como deveria ser feito o fuzila-
mento.

Trata-se de incentivo ao cri-
me de ‘magnicídio’, ou seja, o 

incitamento ao ‘homicídio de 
um chefe de Estado’ .

Segundo a defi nição do site 
jurídico Jusbrasil, Magnicídio é 
o “Homicídio político praticado 
por um indivíduo de personali-
dade psicótica, que, julgando-
-se herói nacional, executor da 
justiça popular ou mandatário 
de elevada missão patriótica, 
elimina injustifi cadamente um 
chefe de governo, um alto dig-
nitário de Estado ou político 
eminente.”[1]

Ameaças como estas não 
podem ser admitidas como 
uma expressão da democra-
cia, como um ato individual 
de liberdade de expressão ou, 
até mesmo, um direito de li-
vre manifestação daqueles que 
hoje estão descontentes com 
o resultado das eleições presi-

denciais.
Diante do silêncio e sub-

missão da direção do PT e da 
própria presidente, os manda-
tos parlamentares da Esquerda 
Marxista, representados por 
Roque Ferreira em Bauru (SP) 
e Adilson Mariano em Joinville 
(SC), protocolarão nos próxi-
mos dias representação crimi-
nal contra Eduardo Bolsonaro 
(PSC-SP), por sua atuação que 
caracteriza evidente incitação 
ao crime, nos termos do artigo 
286 do Código Penal (“Incitar, 
publicamente, a prática de cri-
me”).

Nossa representação tem 
por objetivo defender as con-
quistas alcançadas até aqui. 
Não podemos admitir que a 
covardia daqueles que aban-
donam as trincheiras da classe 

trabalhadora e da juventude, 
entreguem como cordeiros o 
direito de organização conquis-
tado com muita luta pelo movi-
mento operário.

Nosso combate é para man-
ter nossos direitos sem qual-
quer criminalização ou ataques, 
justamente porque a organiza-
ção e a luta da classe trabalha-
dora e da juventude não é cri-
me.

Nossa tarefa enquanto or-
ganização é combater sem tré-
gua todos os ataques que forem 
feitos contra os trabalhadores, 
contra a juventude e suas orga-
nizações. Por isso combatemos 
pela construção de uma Frente 
de Esquerda Unida que comba-
ta, sob a base da independência 
de classe, pelas reivindicações e 
pela revolução socialista.

A submissão das direções que 
servem aos ricos encoraja os reacionários

NACIONAL

Adilson Mariano
a.mariano13@yahoo.com.br
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Nova equipe, novas medidas, para o agrado da burguesia
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O Acampamento Revolu-
cionário da campanha nacio-
nal “Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!” que ocorrerá em janeiro 
de 2015 na fábrica ocupada 
Flaskô (Sumaré-SP), conta-
rá com a presença de alguns 
convidados internacionais.

Do México virá Christian 
Medina Gonzalez, militante 
do CLEP (Comitê de Luta 
Estudantil Politécnico) e da 
seção mexicana da CMI (Cor-
rente Marxista Internacio-
nal) desde 2011. Participou 
ativamente do movimento 
“#yosoy132” como porta-voz 
da Escola Superior de Enge-
nharia Mecânica e Elétrica na 
Assembleia Nacional Interu-
niversitária. Em 2012 duran-
te o processo eleitoral para 
presidente do México, parti-

cipou na formação do “Movi-
mento Regeneração Nacional 
Jovens e Estudantes” dentro 
do IPN (Instituto Politecnico 
Nacional), o que o levou a ser 
o orador que representou o 
IPN no “Encontro Nacional 
de Estudantes com AMLO”, 
realizado na histórica Praça 
das Três Culturas em Tlate-

lolco, diante de mais de 25 
mil estudantes de todo o país. 
Agora, o camarada compõe a 
direção do CLEP, organização 
que é parte importante da 
Assembleia Geral Politécni-
ca do movimento estudantil, 
que sustenta uma greve total 
e por tempo indeterminado 
em todas as escolas do IPN 

desde 26 de setembro de 
2014, o que resulta o maior 
movimento de estudantes 
dos últimos 46 anos no IPN 
e que se desenvolve paralela 
e solidariamente à luta pelos 
43 estudantes normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
coincidentemente também 
desde 26 de Setembro.

 Da Inglaterra, comparece-
rá Ben Gliniecki, coordenador 
nacional da Federação de Es-
tudantes Marxistas, presente 
em 25 universidades de toda 
a Grã-Bretanha. Ben também 
trabalha na redação do jornal 
“Socialist Appeal”, órgão de 
imprensa da seção britânica 
da CMI (Corrente Marxista 
Internacional).

 Ainda esperamos con-
fi rmação de convidados de 
outros países. Inscreva-se e 
participe do Acampamento 
Revolucionário: www.face-
book.com/PublicoGratuitoPara-
Todos

ENEM pra 
quem?

No ano de 2014 o Enem 
teve o maior número de 
inscritos de sua história. 
No último dia os jornais 
divulgaram que o número 
de participantes passava 
de 9,5 milhões. Após a fi -
nalização das inscrições o 
governo anunciou que o 
número era de 8.721.946. 
Essa primeira eliminação 
ocorre porque muitos jo-
vens não conseguem isen-
ção da taxa e desistem de 
fazer a prova.

Após realizar o Enem, 
o candidato que pretende 
concorrer a uma vaga em 
universidade pública pre-
cisa estar inscrito no SISU 
(Sistema de Seleção Uni-
fi cada), que seleciona os 
candidatos mais bem clas-
sifi cados.  Em 2013 dos 
1.757.399 inscritos até o 
fi nal do processo a oferta 
era de 129.319, ou seja, 
menos de 8% dos melho-
res candidatos inscritos no 
SISU entram em uma uni-
versidade pública.

Os alunos que fi cam 
com notas “medianas” po-
dem concorrer a uma bol-
sa integral ou parcial em 
universidades privadas, 
através do PROUNI. Em 
2013 o programa ofereceu 
115.101 bolsas de estudos 
aos 653.992 inscritos.

Os dados demonstram 
que uma minoria dos ins-
critos no ENEM chega à 
universidade.

O ENEM é a prova ca-
bal de que o governo fede-
ral não tem uma política 
pública de inserção dos 
estudantes em universi-
dades. Por outro lado, fi ca 
evidente que a intenção 
é que a iniciativa privada 
fi que anos após anos com 
uma fatia ainda maior do 
ensino universitário atra-
vés de fi nanciamento pú-
blico.

Convidados Internacionais no 
Acampamento Revolucionário

Caio Dezorzi
caiodezorzi@gmail.com

JUVENTUDE
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Internet

A maioria fi ca de fora

PODEMOS: Espanha, volver à esquerda

Uma pesquisa eleitoral 
realizada no final de novem-
bro realizada pelo jornal El 
País, apontava o mais novo 
partido da Espanha à frente 
do PSOE e do PP. A direita e 
os reformista, os capitalistas 
e o imperialismo estão à es-
preita. Por ora a tática é ten-
tar dar ao PODEMOS uma 
cara de renovação ao capita-
lismo sem que perca a aura 
de esquerda.

De acordo com EL País, 
o PODEMOS tem 27,7% das 
intenções de voto, à frente 
do PSOE (26,2%) e do PP 
(20,7%). A burguesia qua-
lifica este fenômeno como 
sendo um terremoto!

Nas eleições gerais de 
2011 o PP estava com 44,6% 
(ver gráfico abaixo), o PSOE 
com 28,7%. Em agosto 
o PODEMOS surgia com 
10,7%, em outubro pulou 
para 13,8% e em novembro 
saltou para 27,7%. O PP 
despencou de 44,6% para 
20,7%. 

Há uma clara evidencia 
de que os trabalhadores e 
a juventude, seguindo uma 

tendência que até o momen-
to se verifica em vários pa-
íses, realmente estão à pro-
cura de sua organização sob 
novas bases, sob um novo 
eixo, o eixo da independên-
cia de classes. 

Fica também evidente 
que não há uma guinada à 
direita na luta de classes 
na Espanha. Ao contrário, 
PODEMOS e PSOE teriam   
53,9% das intenções de voto 

dos eleitores do país.
A reunião nacional rea-

lizada pelo PODEMOS, em-
bora bastante confusa e sem 
espaços democráticos para 
o debate de propostas sobre 
o programa e estatutos, ex-
pressou que parcelas da ju-
ventude e dos trabalhadores 
querem erguer algo novo, 
que retome as tradições re-
volucionárias de luta pelo 
socialismo, rompendo com o 

velho reformismo e a políti-
ca de colaboração de classes. 
Aos poucos, para além de 
indignados, imporão sua ne-
cessária organização e pro-
grama.

Os marxistas espanhóis 
estão nesta batalha! A Es-
querda Marxista solidariza-
-se com nossos camaradas 
de Espanha. Os trabalhado-
res unidos, juntos poderão 
tudo!

Wanderci Bueno
wanderci.bueno@gmail.com
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