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Capitalismo mata!
O drama vivido por milhões de refugiados das guerras imperialistas e bárbaras 

escancara a tragédia histórica provocada por esse sistema decadente 
Internet

PÁG 03

Crise econômica, instabilidade 
política e luta de classes

PARA QUE O MAR NÃO 
LEMBRE A MORTE 

Lá estava ela
Caída, morta ao chão
De frente ao mar
Onde desesperadamente 
tentou chegar

Tão pequena, tão grande
Diante da imensidão 
daquelas águas
Poderia ser divertido
Brincar, aproveitar o barulho 
do vento
Construir castelos, catar 
conchinhas
Mas isso a violência desse 
mundo não lhe permitia

Olhar o horizonte
Sentir que maravilhoso seria
Se tivesse acesso ao pão e à 
poesia
Como um grito de libertação
Anunciando a revolução
Decretando o fi m da 
opressão
E o surgimento de um novo 
mundo

Minha grande-pequena 
criança
Tá tudo errado!
Não deverias estar sem vida 
ao chão
Mas sim brincando e 
sorrindo
Imaginando sereias, baleias 
e tudo que ao mar rodeia

Como não posso mais te dar 
colo
Ofereço a minha indignação
E junto dela me somo à 
tantos outros
Que a barbárie querem banir
E um outro mundo construir
Para que o mar não lembre 
a morte
Mas sim a vitória, um novo 
porvir
Para brincar, sonhar e sorrir

Ana Claudia da Silva

PÁG 04

As lições da Grécia: 
o fracasso do reformismo
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anos e da infl ação deste ano 
(que pode chegar a 12%). 

É essa situação que leva 
várias categorias de servido-
res federais a entrar em greve 
(INSS, judiciário, professores 
e funcionários das universi-
dades, etc.). Um movimento 
justo, que deve ser apoiado e 
sustentado por todos os traba-
lhadores. 

Campos, dirigido pelo PSTU 
(Conlutas), cede à pressão e 
aceita um acordo na GM que 
inclui Lay Off  e Programa de 
Demissão Voluntária, seguindo 
a linha covarde da direção do 
Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC. 

No entanto, os trabalha-
dores resistem com greves e 
paralisações, como na Merce-
des, GM e Ford no ABC, Volks 
e GM no Vale do Paraíba (SP) 
etc. A greve na Ford, defl agrada 
em 10 de setembro, é a décima 
em montadoras no Brasil neste 
ano. Mais cedo do que tarde, o 
Tsunami arrebentará os frágeis 
cordões que a burocracia sindi-
cal e o governo tentam segurar. 

O desafi o é se preparar para 
este novo período, construindo 
a unidade de todos contra as 
demissões e retirada de direito. 
Menos acordos com a burgue-
sia e mais luta de classes! A sa-
ída é pela esquerda!

De acordo com dados da 
ONU, cerca de 2,5 mil imigran-
tes se afogaram no Mar Mediter-
râneo este ano. Mais de 300 mil 
pessoas arriscaram suas vidas 
tentando atravessar essas águas 
em barcos superlotados somen-
te em 2015. Outras milhares 
de pessoas estão usando uma 
rota perigosa através dos Bálcãs 
para chegar a países do norte da 
União Europeia. Ano passado 
foram 219 mil.

Cerca de 200 mil pessoas 
desembarcaram na Grécia desde 
janeiro. Na Itália foram aproxi-
madamente 110 mil. O maior 
grupo vem da Síria (43%) e foge 
de uma guerra que se arrasta 
desde 2011. Há ainda iraquia-
nos, afegãos, eritreus, nigeria-
nos e somalianos.

Na realidade, apenas uma 
pequena proporção dos 20 mi-
lhões de refugiados em todo o 
mundo buscam a Europa, 95% 
estão em países vizinhos aos 
confl itos. Cerca de 3,5 milhões 
de sírios estão na Turquia, no 
Líbano e na Jordânia. Mais de 
500 mil somalianos estão no 
Quênia. Mais de 2 milhões afe-
gãos estão no Paquistão e no 
Irã. Líbano, Jordânia, Quênia 
e Tailândia começam a fechar 
suas fronteiras. 

A burguesia europeia tenta 
omitir que esses confl itos, que 
empurram populações massi-
vas em fugas desesperadas, têm 
sua origem na exploração im-
perialista dos povos da região. 
Esconde que, no intuito de ga-
rantir seus interesses, histori-

camente alimentou as divisões, 
as guerras, grupos terroristas e 
ditaduras. Essa é uma face do 
capitalismo em agonia, sistema 
que não oferece saída para a hu-
manidade, a não ser a barbárie. 
Como disse Lênin, “o capitalis-
mo é um horror sem fi m”.

A barbárie que empurra 
os refugiados para a morte 

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

Em Santa Cruz do Ca-
pibaribe, no Agreste de 
Pernambuco, só chega água 
às torneiras a cada 28 dias. 
Recentemente, foi anuncia-
do que a cidade passou a ser 
completamente abastecida 
por caminhões pipas.

Santa Cruz é uma cidade 
com pouco mais de 100 mil 
habitantes, com um fl uxo de 
pessoas fl utuante, por con-
ta da atividade de confecção 
de roupas. Neste município 
circulam milhões de reais 
por ano, mas existe uma ex-
ploração brutal de mulheres 
e jovens nas atividades de 
confecção, sem a garantia dos 
mínimos direitos trabalhis-
tas.

A crise econômica chega 
forte à região, lojas e fábricas 
estão fechando as portas. Isso 
é potencializado pela falta de 
água.

Nunca houve o interes-
se em resolver o problema 
da água. Colocam a culpa na 
estiagem, mas o problema 
central é a ausência de inves-
timentos.

Em 28/8, foi organiza-
da uma Audiência Pública. 
1.800 pessoas, diante do po-
der público, reivindicavam 
uma solução. Mesmo o sena-
dor Humberto Costa, do PT, 
não foi poupado de vaias.

A luta não vai parar. Nos-
so chamado é para organizar 
todo povo trabalhador por 
água, trabalho e direitos!

Água, trabalho 
e direitos

Desde o início do ano o 
fechamento de postos de tra-
balho acelera o desemprego, 
levando por terra o último ar-
gumento de sustentabilidade 
do governo de colaboração de 
classes de Dilma e do PT. É o 
capítulo fi nal do rompimento 
com a base social do partido, 
em especial a classe operária.

O desemprego já alcança 
níveis alarmantes. Os setores 
produtivos mais afetados pela 
conjuntura econômica inicia-
ram as demissões para cortar 
custos. A construção civil, que 
já demitiu 250 mil trabalha-
dores no ano passado, deve 
fechar mais 300 mil postos em 
2015, projeta o Sindicato das 
Indústrias da Construção Civil 
(Sinduscon-SP). O setor auto-
motivo, que já demitiu 12,4 mil 
pessoas em 2014, deve cortar 
mais 350 mil vagas. O setor de 
serviços, fechou quase 200 mil 
postos de trabalho. E o varejo 
deve cortar 100 mil empregos 
este ano, conforme a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC).

A saída encontrada pelo 
governo são mais ataques a 
direitos e conquistas dos tra-
balhadores, enquanto a cúpula 
da CUT apresenta o Programa 
de Proteção ao Emprego (PPE) 
como a solução, defendendo re-
dução de salários com redução 
da jornada, para garantir o lu-
cro dos patrões.

Inclusive o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos 

O que é isso 
companheiros do PSTU?
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Quem Somos
A Esquerda Marxista 

(EM) é uma organização re-
volucionária de luta pelo so-
cialismo.

Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Interna-
cional (CMI), participamos 
da luta em todo o mundo da 
luta pela abolição do capita-
lismo e pela República Socia-
lista Universal dos Conse-
lhos. 

Lutamos contra a cola-
boração de classes dos re-
formistas. Mas, nada temos a 
ver com os ultraesquerdistas 
que se dedicam ao divisionis-
mo e ao denuncismo impo-
tente.

Nós lutamos pela unida-
de e pela independência po-
lítica da classe trabalhadora. 
Nosso objetivo é ajudar os 

trabalhadores e a juventude 
revolucionária a construir 
um partido operário revolu-
cionário e socialista de mas-
sas.

A Esquerda Marxista diri-
giu as ocupações de fábricas 
no Brasil lutando por sua es-
tatização sob controle dos 
trabalhadores. Lutamos por 
Transporte, Saúde e Educa-
ção Públicos e gratuitos para 
todos. Pela reestatização de 
tudo o que foi privatizado, 
contra a criminalização dos 
movimentos e organizações 
dos trabalhadores, em defesa 
das conquistas e reivindica-
ções da classe trabalhadora 
e da juventude. O capitalis-
mo e seus partidos são nos-
sos inimigos. Lutamos pela 
revolução e pelo socialismo.

SindimetalSJC

Greve na GM

A imprensa trata a greve 
dos servidores federais como 
um incômodo à população 
ou como um descaso com os 
usuários. Afi nal, numa greve 
de servidores, vários serviços 
deixam de ser prestados. Mas, 
será isto responsabilidade dos 
trabalhadores?

A verdade é que a grande 
mídia trata dos absurdos rece-
bidos pelos altos funcionários 
(por exemplo, juízes e procu-
radores), mas não cita o salário 
do servidor comum, do pro-
fessor, do técnico, do médico, 
do enfermeiro, entre outros. 
Esses trabalhadores tiveram 
um reajuste escalonado nos 
últimos três anos. Ao contrá-
rio da maioria das categorias, 
que receberam a reposição das 
perdas ou aumentos acima da 
infl ação, os servidores tiveram 
reajustes abaixo da infl ação.

Em sua última proposta, o 
governo ofereceu um reajus-
te de 5,5% em 2016 e de 5% 
em 2017, para a expectativa de 
“infl ação futura”. Esqueceu-
se dos 27% que os servidores 
perderam nos últimos três 

Marcela Mattos

Greve generalizada volta ao setor público

Greve dos Servidores Federais
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Crise econômica, crise política e luta de classes

A crise econômica não 
para de se aprofundar no 
Brasil. Com dois trimestres 
seguidos de queda no Pro-
duto Interno Bruto (PIB) o 
país entrou oficialmente em 
recessão.

As dívidas interna e exter-
na dispararam, com a inter-
na atingindo R$ 3,6 trilhões 
e a externa U$ 555 bilhões. 
As reservas internacionais 
do Brasil, que há três anos 
eram equivalentes ao valor 
da dívida externa (então U$ 
370 bilhões), mantêm-se no 
mesmo valor e hoje repre-
sentam apenas cerca de 60% 
desta mesma dívida. A dívi-
da pública já chegou a 65% 
do PIB e deve bater os 70% 
até o final do ano.

Nessa situação, a perda 
do “grau de investimento” 
por uma das agências de ris-
co mais importantes, a Stan-
dard & Poor’s, divulgada na 
quarta-feira (9/9), era o re-
sultado esperado. 

A perda do “grau de in-
vestimento” significa que o 
mercado não considera mais 
o Brasil um bom pagador, 
um país seguro para investir 
e especular. O efeito imedia-
to disso deve ser o aumento 

do dólar e dos juros. A medi-
da anunciada pelo ministro 
da fazenda, Joaquim Levy, 
foi o aumento do superávit 
fiscal primário (economia 
para pagar os juros da dívi-
da) em 2016 para 0,7% do 
PIB. Ou seja, mais ajustes 
para os trabalhadores, mais 
impostos e cortes de direi-
tos, para acalmar o temor 
dos especuladores. 

Já a indústria continua 
em queda, com destaque 
para a crise no setor auto-
motivo, o que tem provoca-
do uma onda de demissões. 

Pela primeira vez na his-
tória brasileira um governo 
envia uma proposta de Or-
çamento deficitário ao Con-
gresso (ver abaixo). 

A política de austerida-
de prossegue acompanhada 
por demissões e cortes so-
ciais.  No Rio Grande do Sul, 
o governador está parcelan-
do o salário dos servidores 
públicos, que resistem com 
uma magnífica greve. A in-
flação oficial chega a 9,5% 
e a política de arrocho con-
tinua nos setores público e 
privado. Ataques a direitos 
e conquistas somam-se ao 
aumento da repressão, leis 
antiterrorismo vão em regi-
me de urgência ao Congres-
so etc.

De outro lado, segue a re-
sistência da classe trabalha-
dora e da juventude. A mar-
ca da situação é que “os de 
cima não conseguem mais 
governar como antes e os de 
baixo não querem mais viver 
como antes” (Lênin). 

Prova disso é o aumento 
do número de greves e gre-
vistas, sua duração e com-
batividade, a greve geral dos 
funcionários públicos gaú-
chos (envolvendo mais de 45 
setores do funcionalismo), 
as greves de servidores de 
todos os níveis (34 universi-
dades federais, 64 institutos 
técnicos), greves operárias 
nos metalúrgicos (GM, Mer-
cedes, Volks, Estaleiro Ju-
rong Aracruz/ES), petrolei-
ros, rodoviários, bancários 
do BC, além das greves de 
estudantes universitários. É 
também uma expressão dis-
so o recorde de 7% de apoio 
à Dilma e seu governo.

Nessa situação, os revo-
lucionários devem estar om-
bro a ombro nas lutas con-
cretas. É necessário explicar 
a necessidade da unidade e 
que a raiz dessa situação é o 
sistema capitalista decaden-
te. Só a auto-organização da 
classe e a tomada do poder 
pelo proletariado podem re-
solver o problema.

Como explicava a reso-
lução do Comitê Central da 
Esquerda Marxista, de 30 de 
maio deste ano:

 “Hoje, não há como deixar 
de ver que o apodrecimento so-
cial do capitalismo no Brasil 
levou a uma situação em que as 
massas, ao mesmo tempo em que 
não veem outra saída, outras 
instituições para substituir as 
velhas, cada dia acreditam me-
nos ‘em tudo que aí está’. Assim, 
combina-se uma situação em que 
a luta pelas liberdades democrá-
ticas combina-se cada vez mais 
com a luta e defesa das reivin-

dicações, mas que em qualquer 
caso são tarefas que em última 
instância só podem ser resolvidas 
pela tomada do poder pelo prole-
tariado e a construção de novas 
instituições realmente populares 
e democráticas e que em sua for-
ma mais elevada só pode tomar 
a forma da Comuna de Paris, da 
República dos Conselhos.”

Não há saída nesse sis-
tema. A classe trabalhadora 
tem que acreditar apenas em 
suas próprias forças e nos 
seus próprios métodos de 
luta, greves, manifestações e 
na auto-organização.

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Dilma, acossada por todos 
os lados, fez uma jogada que 
considerou “de mestre”: enca-
minhou o Orçamento de 2016 
com um défi cit de R$ 30,5 bi-
lhões para o Congresso, para 
que este resolvesse a “bomba”. 
Mas a coisa não funcionou 
muito bem. E só desencadeou 
confl itos com “aliados” e opo-
sitores, aprofundou a crise e 
acelerou a retirada do “grau de 
investimento” do Brasil.

A proposta de retorno da 
CPMF não agradou ninguém, 
e afastou mais o PMDB. O vice 
presidente Michel Temer de-
clarou que Dilma não aguenta 
mais três anos com esta popu-
laridade. 

Os jornais publicam o que 
consideram absurdo no Orça-
mento: défi cit na previdência 
social geral e na previdência 
social dos servidores, gastos 
sociais, gastos com funciona-
lismo. Os empresários dizem 
que precisa cortar nos gastos 
“obrigatórios”. Ora, estes são 
justamente os gastos com pre-
vidência, saúde, salário dos 
servidores. 

Qual a realidade? O “défi -
cit” na previdência geral explo-
diu quando o governo desone-
rou a folha de pagamentos e os 
bancos recusaram-se a aceitar 
um aumento da Contribui-
ção Social Sobre o Lucro, que 
também compõe o orçamento 
da previdência. O défi cit na 
previdência dos servidores foi 
gerado pela reforma da previ-

dência, que limitou a 11% do 
teto do INSS a contribuição de 
servidores e do governo. Ou 
seja, reduz-se a contribuição, 
aumenta-se o défi cit. 

Dilma, como é de costume, 
muda todos os dias sua decla-
ração: em um momento fará 
mais cortes, em outro aumen-
tará impostos. No discurso de 
7 de setembro, diz que “alguns 
remédios para essa situação, é 
verdade são amargos, mas são 
indispensáveis”. 

Mas algo permanece ab-
solutamente inquestionável, 
o pagamento da dívida públi-
ca, que consome quase 50% 
do orçamento da União para 
alimentar o lucro de bancos e 
especuladores. Nada de mexer 
no lucro e nos investimentos 
da burguesia, nada de cobrar 

os débitos fi scais (como o 
débito do Bradesco e demais 
bancos) que somam R$ 500 
bilhões.

O défi cit no orçamento faz 
parte da política de ajuste, au-
mento de impostos sobre os 

trabalhadores e cortes de di-
reitos, como foi cortado dos 
desempregados, dos trabalha-
dores que ganham salário mí-
nimo e das viúvas no começo 
do ano. E que segue com a cha-
mada Agenda Brasil.

O signifi cado do Orçamento 
“defi citário” para 2016

NACIONAL

Riobaldo Tartarana
jornal@marxismo.org.br

Metalúrgicos ABC

Apesar da capitulação das direções a classe operária luta

EDITORIAL

Internet

Orçamento “defi citário” é um ataque aos direitos dos trabalhadores

“Os de cima não conseguem mais governar como antes e os de baixo não querem mais viver como antes”
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No dia 26 de agosto, milha-
res de pessoas marcharam na 
Praça Zócalo para marcar os 
11 meses do desaparecimento 
forçado dos 43 estudantes nor-
malistas de Ayotzinapa, cidade 
do estado de Guerrero. Após a 
manifestação, algumas dezenas 
de ativistas foram agredidos 
violentamente pela polícia e 
por guardas do metrô.  Entre 
eles, sindicalistas, militantes de 
movimentos sociais, militantes 
de La Izquierda Socialista (se-
ção da Corrente Marxista Inter-
nacional no México), ativistas 
estudantis e um grupo de mães 
de estudantes de Ayotzinapa.

A polícia cercou o grupo e 
estava orientada a prender es-
ses militantes, puxando eles 
das mãos dos colegas ativistas 
com grande violência, usando 
seus escudos e cassetetes. A rá-
pida reação dos presentes, que 

temiam que esses companhei-
ros detidos também estivessem 
sendo levados para, em segui-
da, “desaparecerem”, forçou 
a polícia a libertá-los na Praça 
Zócalo pouco depois, não sem 
antes agredí-los brutalmente.

Para repudiar a vilolência 
policial, foram realizados atos 
simultâneos em 2 de setembro, 
em frente aos consulados mexi-
canos de São Paulo e do Rio de 
Janeiro.

Em São Paulo, uma dele-
gação formada por estudantes, 
militantes da Esquerda Marxis-

ta, da UJC e da campanha “Pú-
blico, Gratuito e Para Todos” 
manifestou-se em frente ao edi-
fício do Consulado Mexicano, 
exibindo uma faixa que exigia o 
fi m da repressão policial. Cida-
dãos mexicanos que esperavam 
para ser atendidos no Consu-
lado, vieram cumprimentar os 
manifestantes pela ação.

No Rio de Janeiro, uma de-
legação de 15 pessoas, compos-
ta por estudantes, lideranças 
comunitárias, assessores par-
lamentares e sindicalistas reali-
zou ato com falas em frente ao 

Consulado do México.
Consideramos que esse ata-

que violento e covarde é um 
ataque político contra o movi-
mento estudantil da Cidade do 
México, contra o movimento 
pela reaparição dos 43 de Ayot-
zinapa, contra o Comitê de Luta 
dos Estudantes do Politécnico 
(CLEP), contra o Movimento 
dos Estudantes Não Admiti-
dos (MENA) e contra a CMI 
no México. Um ataque político 
que evidencia o caráter antide-
mocrático do Estado mexicano.

- Pela liberdade de expres-
são e manifestação no Méxi-
co!

- Abaixo a repressão poli-
cial no México!

- Parem os ataques contra 
os estudantes do IPN e suas 
organizações!

- Um ataque a um é um 
ataque a todos!

- Exigimos a reaparição 
dos 43 normalistas de Ayot-
zinapa com vida!

Rumo ao 41º Congresso da UBES

De 5 a 8 de Novembro 
será realizado o 41º Congres-
so Nacional da UBES (União 
Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas), em Brasília-DF. 
Sua convocação e as regras para 
eleição de delegados foram de-
cididas pelos delegados das en-
tidades municipais e estaduais 
de estudantes secundaristas, 
reunidos no 15º CONEG (Con-
selho Nacional de Entidades 
Gerais) da UBES, que se reali-
zou em 5 e 6 de Setembro em 
São Paulo.

Na ocasião, a estudante Le-
tícia Floriano, representante da 
UJES (União Joinvillense de Es-
tudantes Secundaristas), defen-
deu as bandeiras da campanha 
“Público, Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Educação! 
Abaixo a Repressão!” colocan-
do no centro a luta por vagas 
para todos nas universidades 
públicas e o fi m do pagamento 
da dívida pública brasileira.

No CONEG havia cerca de 
150 delegados representando 
entidades municipais e esta-
duais. A maioria dirigida por 
militantes da UJS (braço jovem 
do PCdoB, que também ocupa 

a maioria da direção da UNE 
– entidade dos estudantes uni-
versitários).

Representantes da UJS, jun-
to com representantes de ou-
tras forças políticas que se pro-
clamam o “Campo Popular” do 
movimento estudantil fi zeram 
a defesa da política educacional 
do Governo Dilma (ver foto).

“É este tipo de política que 
temos que combater aqui. 
Como podem se dizer ‘de es-
querda’ e defender a política do 
governo que corta da educação 
para garantir o pagamento da 
dívida aos banqueiros e gran-
des especuladores, responsá-
veis pela crise mundial que 
hoje provoca a calamidade dos 

refugiados do Oriente Médio 
e Magreb para a Europa?” – 
questionou a camarada Letícia, 
no CONEG da UBES.

Em todo o Brasil começam 
a se preparar as delegações da 
campanha “Público, Gratuito e 
Para Todos”. Poderão ser eleitos 
delegados de escolas e colégios 
de ensino regular (ensino fun-
damental e médio), escolas téc-
nicas, escolas de EJA (educação 
de Jovens e Adultos) e cursi-
nhos pré-vestibular. As eleições 
serão organizadas localmente 
pelos grêmios estudantis ou 
pelas C10 (Comissões de 10 
estudantes).

Assim como no Congresso 
da UNE que foi realizado em 

Junho, a campanha “Público, 
Gratuito e Para Todos” está fa-
vorável a conformar um bloco 
da Oposição de Esquerda no 
Congresso da UBES. Isso deve 
passar pela discussão da centra-
lidade da luta por vagas para to-
dos nas universidades públicas 
– demanda ainda mais sentida 
pelos jovens secundaristas que 
ainda não entraram na univer-
sidade.

Leia a tese da campanha 
“Público, Gratuito e Para To-
dos” publicada no blog da Ju-
ventude Marxista (www.juven-
tudemarxista.com) e ajude a 
divulgar e eleger delegados ao 
CONUBES com base nessas 
ideias!

Lições da 
Grécia

A renúncia do primei-
ro-ministro grego Aléxis 
Tsípras e a convocação de 
novas eleições provocou a 
cisão do Syriza, com o líder 
da esquerda, Panagiotis La-
fazanis, anunciando a for-
mação de um novo partido, 
a Unidade Popular. Tsípras 
disse que os gregos ainda 
têm lutas pela frente, mas 
que a Grécia está “determi-
nada a honrar” o mais re-
cente pacote de resgate. 

Esse pacote, no valor de 
86 bilhões de euros, traz 
condições severas na forma 
de um conjunto de “refor-
mas” ditadas pela Troika. O 
governo grego aceitou au-
mentar os impostos, privati-
zar e cortar gastos. Isso sig-
nifi ca o abandono de tudo o 
que Tsípras prometeu quan-
do foi eleito em 25/1. 

Em sua cegueira refor-
mista, o ex-primeiro-minis-
tro acreditava que poderia 
convencer a chanceler alemã 
Angela Merkel e a burguesia 
europeia a fazer concessões 
para a Grécia através de ne-
gociações. No entanto, as 
negociações não deram em 
nada. Os burgueses euro-
peus estavam determinados 
a esmagar o Syriza para não 
criar um precedente para ou-
tros partidos anti-austerida-
de em outros países, como o 
Podemos, na Espanha. 

A razão pela qual Tsípras 
chamou uma eleição tão 
cedo é a esperança de que 
não haverá tempo sufi ciente 
para formar o novo partido. 
Não está claro quanto apoio 
a Unidade Popular pode ti-
rar do Syriza, mas é evidente 
que Lafazanis vai atrair con-
cordância entre os que estão 
com raiva de Tsípras.

A ascensão e a queda de 
partidos e líderes reformis-
tas é como um barômetro 
que refl ete mudanças rápi-
das na consciência das mas-
sas. Às vezes leva décadas 
para um partido perder sua 
base de massa, mas sob as 
condições atuais pode ser 
que isso ocorra em alguns 
anos ou meses. 

A crise atual não é nor-
mal. Mudanças bruscas de 
consciência ocorrerão. Em 
tal momento, a rotina, do 
tipo de preguiça mental que 
se apega com as fórmulas 
do passado, seria fatal para 
uma tendência revolucioná-
ria. Precisamos aprender a 
esperar o inesperado.
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jornal@marxismo.org.br
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