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Preparem-se para lutar, 
companheirada!

Os trabalhadores só têm seu número e sua organização para enfrentar a exploração capitalista. 
A falência do PT provoca fragmentação e a política de austeridade de Dilma traz sofrimento. 

É preciso unidade e muita luta.

Um milhão de desem-
pregados no setor privado. 
E isso não vai parar. O dólar 
a R$4,00 deixa todo mundo 
mais pobre. 

E Dilma cortou R$ 25,5 
bilhões dos gastos com pro-
gramas sociais para 2016, 
atingindo creches, unidades 
básicas de saúde e cisternas, 
Minha Casa Minha Vida e 

Pronatec. Mas, os empresá-
rios, os banqueiros querem 
um ajuste mais profundo.

Na campanha Dilma 
afirmava que “em hipótese 
alguma” cortaria recursos 
dos programas sociais. Ou-
tro estelionato eleitoral. O 
corte corresponde a 74% 
do superávit primário em 
2016.

Com a arrecadação em 
queda o governo diminuiu 
o repasse aos estados e mu-
nicípios que já estão cor-
tando gastos e arrochando 
servidores públicos. Dilma 
anuncia reajuste zero, o go-
vernador do RS parcela os 
salários e muitos prefeitos 
simplesmente não pagam. 

Mas, os de cima vão en-

contrar uma imensa dispo-
sição de luta por baixo.

Mobilizações tomam o 
país com greve geral dos 
funcionários públicos gaú-
chos, greves de servidores 
públicos de todos os níveis 
(34 Universidades federais, 
64 Institutos Técnicos), 
greves operárias em diver-
sas categorias, metalúrgi-

cos (GM, Mercedes, Volks, 
Estaleiro Jurong Aracruz 
–ES), petroleiros, rodoviá-
rios, bancários do BC, etc., 
além das greves de estudan-
tes universitários.

O Brasil mostra que “os 
de baixo não querem mais viver 
como antes”. 

Preparem-se para lutar, 
companheirada!

Il Quarto Stato, tela do pintor italiano Pelizza da Volpedo (1892)
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Jeremy Corbyn venceu 
as eleições pela liderança 
(presidência) do Labour 
Party inglês com 59,5% 
dos votos, em uma eleição 
que mobilizou cerca de 
550 mil pessoas.

Ao vencer defendendo 
reestatização de ferrovias 
e setores estratégicos, sa-
ída da OTAN e acolhimen-
to aos refugiados, Corbyn 
provoca um terremoto na 
Inglaterra.

A revista imperialis-
ta The Economist, que o 
acusava de radical e in-
cendiário, agora mudou a 
propaganda. Afirma o que 
é óbvio, que ele enfrenta-
rá um grande desafio. Diz 
que “fracassará” porque é 
“inexperiente” e não tem 

apoio da maioria dos par-
lamentares do seu parti-
do. Diz que Corbyn não 
vai conseguir nada.

Veremos. Jeremy Cor-
byn recebeu apoio dos 
maiores sindicatos 
ingleses. E apoio 
popular inegável. 
Hoje, ele tem a for-
ça, na Inglaterra.

O semanário do 
capital financeiro 
o acusa de “con-
servador”, isso 
mesmo, “conser-
vador”, porque 
ele é de esquerda. 
Afinal, pensam 
os lordes da rai-
nha que moderno 
é ser de direita!

Para azar de-

les, não é isso que pensa o 
povo, como vê-se na Gré-
cia, na Espanha e na pró-
pria Grã-Bretanha. Nem 
nós, que apoiamos Cor-
byn. A bola está com ele.

Ultra-esquerdismo e 
sectarismo se apresentam

Três Atos, três políticas 
erradas
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A Esquerda Marxista (EM) 
é uma organização revolu-
cionária de luta pelo socia-
lismo.

Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Interna-
cional (CMI), participamos 
da luta em todo o mundo 
da luta pela abolição do ca-
pitalismo e pela República 
Socialista Universal dos Con-
selhos. 

Lutamos contra a colabo-
ração de classes dos refor-
mistas. Mas, nada temos a 
ver com os ultraesquerdistas 
que se dedicam ao divisio-
nismo e ao denuncismo im-
potente.

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 revolucioná-
rio e socialista de massas.

A Esquerda Marxista di-
rigiu as ocupações de fábri-
cas no Brasil lutando por sua 
estatização sob controle dos 
trabalhadores. Lutamos por 
Transporte, Saúde e Educa-
ção Públicos e gratuitos para 
todos. Pela reestatização 
de tudo o que foi privatiza-
do, contra a criminalização 
dos movimentos e organi-
zações dos trabalhadores, 
em defesa das conquistas e 
reivindicações da classe tra-
balhadora e da juventude. O 
capitalismo e seus partidos 
são nossos inimigos. Luta-
mos pela revolução e pelo 
socialismo.

O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA? Quem Somos

No dia 18 de setembro, 
ocorreu o ato nacional, em São 
Paulo, convocado como Mar-
cha dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras. A iniciativa partiu da 
Conlutas, central sindical diri-
gida pelo PSTU, e contou com 
a adesão de outros movimen-
tos e organizações, dentre eles 
MRT, PCB, MLS, Território 
Livre, tendências do PSOL etc.

O ato reuniu cerca de 10 

mil pessoas e foi apresentado 
como uma contraposição aos 
“Atos-Fiasco” de 16 de agosto, 
da direita, mas também aos do 
dia 20 de agosto, convocados 
pela CUT, MST, MTST, entre 
outros.

É certo que os atos do dia 
20 contaram com uma ma-
nobra da direção do PT, com 
apoio da direção da CUT e 
MST, bem como do PCdoB, 
para desviar a convocatória 
original, que era contra o ajus-
te fi scal. Eles tentaram dar a 
essas mobilizações um caráter 
de defesa do governo contra 
um suposto golpe. A Esquerda 
Marxista denunciou isso.

No entanto, é inegável que 
parcela signifi cativa dos mais 
de 100 mil que protestaram 

em 39 cidades no dia 20 tam-
bém buscava expressar seu 
descontentamento contra os 
ataques do governo Dilma, 
dos governos locais e dos pa-
trões. Os sectários não conse-
guem admitir isso.

A Esquerda Marxista parti-
cipou dos atos do dia 20 expli-
cando que quem estava dando 
um golpe nos trabalhadores 
era o próprio governo, com a 
Agenda Brasil e o ajuste fi scal.

A palavra de ordem 
central da convocação do 
dia 18 “Contra Dilma-PT; 
Cunha, Renan e Temer-PM-
DB e Aécio-PSDB!” errou 
ao igualar tudo, o gover-
no Dilma, o PT e os polí-
ticos e partidos burgueses. 
O PT, mesmo que aplique 
uma política burguesa, é 
um partido com origem 
operária e, apesar de sua 
degeneração profunda, não 
é um partido burguês. Me-
lhor seria dizer um parti-
do operário degenerado e 
controlado por um aparato 
burguês.

As palavras de ordem 
“Contra Dilma-PT” e “Bas-
ta de Dilma” estão fora do 
lugar e de hora. Nós que 

combatemos toda a políti-
ca deste governo, pergun-
tamos: o que colocar no 
lugar hoje?

As condições estão ma-
duras para uma alternativa 
mais à esquerda tomar o 
poder? 

Sem isso preparado, ti-
rar esse governo não resol-
ve nada. Na realidade, só 
precipitaria a entrada de 
um Aécio ou Alckmin na 
presidência. 

O que precisamos é or-
ganizar para construir uma 
alternativa revolucionária 
de classe.

O que unifi ca os que que-
rem lutar é a unidade contra 
os ataques, o ajuste fi scal, as 
demissões e a retirada de di-
reitos, responsabilizando e 
denunciando o governo por 
isso e explicando que é preciso 
que os trabalhadores tomem 
o poder. Construindo nesse 
processo a auto-organização 
e fortalecendo a consciência e 
as lutas dos trabalhadores.

Não foi o que fez Lenin 
durante o ano revolucionário 
de 1917? Mesmo com o go-
verno menchevique e socialis-
ta revolucionário prendendo 
bolcheviques, continuando 
o massacre na guerra e go-
vernando para os capitalistas 
russos e internacionais?  Não 
foi o que fez, mesmo com 
Kerensky, frente à alternativa 
Kornilov?

O ultra-esquerdismo nun-
ca conduziu a nada de sério 
para a classe operária. 

A Esquerda Marxista par-
ticipou do dia 18 explicando 
fraternalmente a posição le-
ninista. 

Seguiremos no combate, 
defendendo a unidade, com 
todos os que querem resistir e 
buscar uma saída pela esquer-
da para a atual situação. 

O PSTU contra Lenin e a Frente Única

Internet

O espantalho do golpe no dia 20/8

POLÊMICA

Roberto Parizotti

Congresso da CUT

Internet

Sectarismo do PSTU no dia 18/9
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Esquerda Marxista pede integração ao PSOL

Em abril deste ano, a Es-
querda Marxista decidiu, em 
Conferência Nacional, romper 
com o PT, diante do acelerado 
e irreversível processo de li-
quidação do partido como um 
partido de classe. 

A realidade é que jovens e 
trabalhadores, em especial sua 
vanguarda, romperam com o 
PT, diante das seguidas trai-
ções do partido, coroadas com 
o estelionato eleitoral e os ata-
ques à classe, que só aumen-
tam com o aprofundamento 
da crise econômica. 

Não havia mais espaço 
para a construção das ideias 
do marxismo no interior desse 
partido. 

Saímos do PT para continu-
ar na construção da organiza-
ção revolucionária necessária 
na luta pela tomada do poder. 

Desde então, a Esquerda 
Marxista desenvolveu um rico 
debate interno, com ampla 
participação dos militantes, 
sobre os próximos passos da 
organização, o que se conclui 
em 12 e 13 de setembro, com 
a decisão de solicitarmos a in-
tegração da Esquerda Marxista 
no PSOL.

Resistência Internacional
A profunda crise interna-

cional do capitalismo alimen-
ta a crise política para todos 
os governos e partidos que se 
dedicam a salvar esse sistema 
moribundo. A instabilidade 
domina o mundo e a resistên-
cia dos povos se expressa de 
um canto a outro, na Grécia, 
na Espanha, na Grã-Bretanha 
e até nos Estados Unidos ve-
mos os sinais da revolta con-
tra esta sociedade baseada na 
exploração, na opressão, nas 
guerras e na miséria.

O proletariado de diferen-
tes países busca se reorganizar 
sobre um novo eixo de inde-
pendência de classe. Temos 
como exemplos mais eviden-
tes o surgimento e crescimen-
to do Podemos, na Espanha, e 
também a ascensão do Syriza, 
na Grécia. 

Outra coisa é que a vitória 
do Syriza e sua capitulação 
frente ao mercado financeiro 
internacional mostra que o 
reformismo de esquerda, hoje 
em dia, encontra rapidamente 
o caminho da falência como 
um partido de esquerda e da 
classe trabalhadora quando vai 
ao governo. É nessa dura esco-
la que a classe trabalhadora vai 
aprender.

Uma nova situação política 
foi aberta com as jornadas de 
junho de 2013. O que se apro-
funda desde então é a desilu-
são com a ordem vigente e o 
ódio às instituições burguesas. 

A luta de classes se inten-
sifica, servidores públicos em 
greve por todo país, setores 
operários entram em cena na 
luta contra as demissões. Em 
2014 e 2015, vimos o início 
do surgimento de greves de 
massa, algumas delas passan-
do por cima das direções sin-
dicais. A resistência da classe 
trabalhadora e da juventude, 
contra os ataques de governos 
e patrões, segue forte e vai se 
intensificar.

Caminhando com o PSOL
Levando em conta toda a 

situação, consideramos que 
o PSOL pode ser o partido de 
esquerda a canalizar a crescen-
te insatisfação popular. O que 
podemos constatar desde já, é 
que os setores da juventude, 
que despertaram para a luta a 
partir das jornadas de junho e 
que chegaram à compreensão 
de que é preciso uma bandei-
ra e um partido para seguir 
adiante, têm, em grande parte, 
se dirigido ao PSOL.

O PSOL tem a oportuni-

dade de aglutinar aqueles que 
estão determinados a prosse-
guir o combate contra toda ex-
ploração e opressão e aqueles 
que despertam para a luta de 
classes. 

A Esquerda Marxista é 
parte desse combate e deseja-
mos expor no partido nossas 
análises, posições e métodos, 
ajudando no melhor desenvol-
vimento do PSOL. Nós segui-
mos nossa luta, com base no 
programa marxista, em defesa 
da independência de classe e 
do socialismo internacional.

Próximo passo
A entrada de nossa corren-

te será decidida no Congresso 
do PSOL que ocorrerá nos dias 
4, 5 e 6 de dezembro. Desde já 

todos os camaradas da Esquer-
da Marxista que serão candi-
datos em 2016 já estão filiados 
no PSOL por decisão de sua 
Executiva Nacional em acordo 
conosco. É um bom encami-
nhamento e temos convicção, 
pelo grande apoio recebido de 
militantes e tendências do par-
tido, que esta integração será 
um ganho para a Esquerda 
Marxista e para o PSOL.

Esse passo é importante 
para a construção de uma sa-
ída pela esquerda, socialista,  
para enfrentar a profunda crise 
do capitalismo e os ataques à 
classe trabalhadora. 

Na luta pela unidade da 
classe, que encontraremos 
uma saída para enterrar esse 
sistema apodrecido.

Novos símbolos
A Esquerda Marxista decidiu mudar 

seu logotipo, tanto no jornal Foice & Mar-
telo como em sua bandeira e página web. 
As razões desta mudança encontram raí-
zes políticas e históricas.

A marca com a Foice e o Martelo que 
passamos a usar é a marca original defini-
da pelo Comitê Central do Partido Bolche-
vique com Lenin e Trot-
sky logo após a tomada 
do poder.

Até então o símbolo 
dos socialistas era ape-
nas uma bandeira verme-
lha. Mas, já em 1917 os 
bolcheviques começaram a usar a Foice e o 
Martelo como símbolos do campesinato e 
do proletariado.

A partir de uma competição de artistas, 
a pedido de Lenin e Lunacharsky, surge o 
que seria o símbolo do estado soviético. 
Da proposta original foi apenas retirada 
uma espada, pois Lenin objetou que a es-

pada é um símbolo da guerra. E quem faz 
a guerra é a burguesia para defender seus 
próprios interesses. Os operários defen-
dem a paz.

Depois esse símbolo seria modificado 
por Stálin que mudou algo na forma do 
martelo.

Finalmente os dirigentes da 4ª Interna-
cional depois da Guerra 
inverteram a Foice e o 
Martelo e introduziram 
o 4 por cima. Mas, além 
disso, para espanto geral, 
mudaram o martelo para 
algo que, de fato, parece 

o picador de gelo usado por Ramon Merca-
der para assassinar Trotsky.

O Comitê Central da Esquerda Mar-
xista reafirmando seu apego ao bolche-
vismo resolveu assim adotar exatamente 
o símbolo aprovado por Lenin e Trotsky. 
Ele pode ser visto esculpido no túmulo de 
Trotsky no México.

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

A Executiva Nacional do 
PSOL aprovou a filiação do 
vereador Adilson Mariano aos 
quadros do partido em Joinvil-
le. O debate sobre o possível 
ingresso do parlamentar se ini-
ciou em abril de 2015, após a 
organização Esquerda Marxis-
ta (EM) decidir se desligar do 
PT. A aprovação não inclui, até 
o momento, o ingresso da EM 
ao partido, decisão que será to-
mada no Congresso Nacional 
do PSOL, nos dias 4, 5 e 6 de 
dezembro de 2015.

Fiel ao seu histórico de-
mocrático, a direção nacional 
do PSOL decidiu conceder a 
filiação àqueles que a Esquer-
da Marxista pretende lançar 
como candidatos nas eleições 
de 2016. A partir de agora, o 
PSOL e a Esquerda Marxista 

estão em tratativas para esta-
belecer forte nominata para a 
Câmara de Vereadores e para 
Prefeitura de Joinville. Os no-
mes que apresentarão serão 
de militantes compromissados 
com as causas dos trabalhado-
res, da juventude e dos movi-
mentos sociais e populares. 
Diferente de outras coligações 
que se preparam, a aliança en-
tre o PSOL e a EM se baseará 
na independência diante dos 
exploradores e dos interesses 
econômicos que controlam 
Joinville, materializados na 
atual gestão da Prefeitura e da 
Câmara de Vereadores.

O PSOL e a EM continu-
arão firme na luta da classe 
trabalhadora e da juventude, 
combatendo cotidianamente 
pelo socialismo.

Nota do PSOL/SC e 
Esquerda Marxista*

Francine Hellmann

Reunião nacional da Esquerda Marxista delibera por entrar no PSOL

NACIONAL

EDITORIAL

*A nota completa pode ser lida no www.marxismo.org.br/notaemnopsol
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Sobre a greve dos trabalhadores dos Correios

Os trabalhadores dos Cor-
reios estão em greve em vá-
rias capitais e cidades pelo 
país, desde o dia 16 de setem-
bro. No entanto, a decisão de 
deflagrar o movimento não 
foi unânime, pelo contrário. 
Nas assembleias realizadas 
nos 31 sindicatos ligados à 
FENTECT, 16 rejeitaram a 
proposta da empresa e 15 
aprovaram. Já nos sindicatos 
ligados à FINDECT, 4 rejeita-
ram e 1 aprovou.

Isso impõe uma pressão 
ainda maior aos companhei-
ros que decidiram iniciar a 
greve e mostra que a divisão 
e os conflitos internos ao mo-
vimento sindical da categoria 
ainda é uma barreira não su-
perada.

A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) 
se aproveita disso e faz um 
jogo duplo: ameaça os seto-
res mais radicalizados e bus-
ca cooptar os mais adeptos 
ao governo, para conseguir 
maioria e assinar o Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Além disso, várias cidades 
enfrentam dificuldades para 
mobilizar a categoria porque 
pesa sob a consciência dos 
trabalhadores o corte de 43 
dias parados da greve ante-

rior. Já em São Paulo e Rio 
de Janeiro, a adesão é grande 
porque a base, no ano passa-
do, se revoltou contra suas 
direções sindicais por não te-
rem aderido à greve e a raiva 
acumulada se expressa com 
mais força agora.

Proposta rebaixada
A ECT propôs um reajus-

te linear de R$150 a partir 
de agosto e mais R$50 em 
janeiro de 2016 e incorpora-
ção no salário da Gratificação 
de Incentivo à Produtivida-
de (GIP), sendo R$100 em 
janeiro de 2016 e os outros 

R$50 em maio de 2016, além 
da reposição da inflação nos 
tickets (9,56%). Os Correios 
tentam também modificar a 
Cláusula 28, que diz respeito 
ao plano de saúde e que mo-
tivou a greve de 43 dias do 
ano passado.

Assim, além de um rea-
juste insuficiente e de não ter 
desistido de alterar o plano 
de saúde da categoria, a ECT 
já havia prometido incorpo-
rar a GIP de R$150 na cam-
panha salarial passada e não 
cumpriu e, agora, recoloca a 
questão para janeiro e maio 
de 2016.

Sem falar que a GIP sig-
nifica introduzir um instru-
mento de cobrança de metas 
e produtividade sobre uma 
categoria que tem sofrido 
com a falta de contratação 
por concurso público.

Governo Dilma ataca os 
trabalhadores

A grande questão é a ex-
periência amarga que os tra-
balhadores dos Correios so-
freram durante os governos 
de Lula e Dilma porque, além 
de não verem suas reivindi-
cações atendidas, sofreram 
uma série de ataques que 
aprofundaram a privatização 
e terceirização da ECT e, ano 
após ano, tiveram que ir à 
luta para defender conquistas 
históricas ameaçadas.

Para os trabalhadores dos 
Correios, não fez diferença 
que o ministro das Teleco-
municações fosse do PMDB, 
do PT ou outro partido por-
que a linha desenvolvida pelo 
governo era e é a mesma! 
Ainda mais agora que Dilma 
realiza corte de gastos públi-
cos e quer congelar o salário 
do funcionalismo para 2016, 
com o intuito de garantir o 
superávit primário, ou seja, o 
pagamento de juros da dívida 
pública, cujos maiores credo-
res são os bancos e especula-
dores do sistema financeiro.

Essa política produziu 
uma crise no movimento sin-
dical da categoria, entre as 
correntes que mantém seu 
apoio ao governo e ao PT 
(mesmo que à custa dos tra-
balhadores) e aquelas que se 
colocam à esquerda. Porém, 
a maioria das correntes à es-
querda do PT não expressa 
uma política de frente única 
pelas reivindicações e de luta 
pela unidade e independên-
cia do movimento sindical 
para combater os ataques do 
governo e se perdem em um 
denuncismo inútil e acusa-
ções mútuas. 

Isso só afasta a base e di-
ficulta a formação de uma al-
ternativa à atual direção.

Fortalecer a greve
A continuidade da greve 

depende da determinação do 
Comando em se manter firme 
e, assim, recolocar a questão 
da adesão à greve nas entida-
des sindicais que decidiram 
não paralisar os serviços.

É preciso também fazer 
um chamado para as catego-
rias que estão em campanha 
salarial nesse segundo se-
mestre, como metalúrgicos, 
bancários, químicos para 
uma atuação unitária e soli-
dária frente à crise econômi-
ca e contra o ajuste fiscal do 
governo Dilma.

RAFAEL PRATA
rafaelprataem@gmail.com

A greve nas universida-
des e institutos federais está 
próxima de completar quatro 
meses. 

Diante do impasse, o que 
faz o governo federal? Apre-
senta um novo pacote de cor-
tes no orçamento público que 
atinge diretamente o conjun-
to do funcionalismo público 
federal. Ou seja, Dilma, além 
de não atender as reivindica-
ções, amplia os ataques.

Entre as novas medidas de 
ajuste destacam-se:

1. Mudança no mês de re-
ajuste (abaixo da inflação) do 
funcionalismo previsto para 
janeiro de 2016.

2. Suspensão dos concur-
sos públicos previstos para 
2016.

3. Supressão do abono 
permanência, pago aos servi-
dores que mesmo possuindo 
os critérios para aposenta-
doria optam por permanecer 
trabalhando.

Essas medidas, se aprova-
das, irão estimular a aposen-
tadoria (100 mil servidores 
já possuem condições), sem 
previsão de recompor o qua-
dro do funcionalismo, provo-
cando um verdadeiro colapso 
no atendimento à população, 
que já se encontra precário. 

O novo pacote de ajustes 
no orçamento público pro-
vocou a imediata reação dos 
servidores públicos federais 

e de suas entidades represen-
tativas que realizaram uma 
paralisação geral no dia 23 
de setembro, com atividades 
combinadas nos estados e 
manifestação em Brasília, em 
articulação com movimentos 
sociais (MST, SOS-COMPERJ 
e MTST). 

O momento exige unida-
de para derrotar a política de 
ajuste promovida pelo gover-
no Dilma, que tenta colocar 
sobre o ombro dos traba-
lhadores as mazelas da crise 
enquanto mantém intocável 
o lucro dos bancos e o paga-
mento das dívidas interna e 
externa. 

A CUT tem a responsabili-
dades de apoiar e ajudar a ge-
neralizar esta greve justíssima.

Servidores Públicos Federais: Novos 
ataques do governo Dilma
RENATO PIZZATO VIVAM
renato_vivan@yahoo.com.br

LUTA DE CLASSES

Rafael Prata

Unidade é necessária para garantir conquistas

Internet

Servidores Federais lutam contra os ajustes do governo
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Por uma CUT pela base, independente, democrática e 
socialista

Considerando que:
O governo Dilma, eleito 

com apoio da CUT e dos mo-
vimentos sociais, praticou um 
verdadeiro estelionato eleito-
ral ao nomear um ministério 
alinhado ideológica e poli-
ticamente com o adversário 
derrotado (Levy, Kátia Abreu, 
Armando Monteiro e outros). 
Este é um verdadeiro golpe 
praticado contra o povo. 

O governo Dilma está pro-
movendo seguidos ataques 
contra os trabalhadores atra-
vés de MPs (664, 665 e ou-
tras) e outras medidas;

O Congresso Nacional se 
transformou numa máquina 
de ataques contra as liberda-
des democráticas, contra a 
classe trabalhadora e a juven-
tude;

O Judiciário e a polícia se 
dedicam a criminalizar e re-
primir as greves, ocupações e 
manifestações que são trata-
das como casos de polícia; 

O governo Dilma com sua 
política de privatizações de 
empresas e serviços públicos 
está dilapidando o patrimônio 
do povo brasileiro;

O governo Dilma está pro-
movendo o desemprego e o 
sofrimento da classe trabalha-
dora;

O governo Dilma fala em 
“Pátria Educadora”, mas cor-
ta o Orçamento da Educação;

O governo Dilma continua 
a enriquecer os capitalistas 
com o pagamento das frau-
dulentas Dívidas Interna e 
Externa;

O governo Dilma governa 
para os patrões, que são os 
exploradores e inimigos de 
classe trabalhadora;

A política de “dialogo tri-
partite”, nunca conduziu a 
nada, exceto paralisar lutas e 

a organização de base. Essa 
política de colaboração de 
classe desfigura os sindicatos 
e os afasta da base. 

A negociação sindical nada 
tem a ver com o tripartismo, 
que busca de “soluções co-
muns” com empresários e 
governos.

O Congresso da CUT 
afirma que:

A imensa crise econômica 
internacional é resultado do 
regime capitalista e a CUT vai 
lutar para que os trabalhado-
res não paguem por ela;

A verdadeira democracia 
é o respeito ao mandato po-
pular e o respeito à vontade 
da maioria do povo. Que de-
mocracia é essa em que um 
governante teria o direito 
de fazer o contrário do que 
anunciou durante os 4 anos 
de mandato?

A oposição de direita só 
tem desgraças a oferecer ao 
povo. Os trabalhadores é que 
devem decidir seu próprio fu-
turo assumindo o controle do 
Brasil e soberanamente go-
vernar para a maioria;

O diálogo da CUT com o 
governo será baseado na mo-
bilização de base e de massas, 
exigindo as reivindicações e a 
anulação das medidas e MPs 
que atacam direitos e con-
quistas sociais. Revogação do 
PPE, Lay-off e todas as leis e 
medidas que permitem o tra-
balho precário;

O Orçamento Nacional 
deve ser destinado para garan-
tir Serviços Públicos, Seguri-

dade Social, Reforma Agrária, 
Reforma Urbana, Emprego, 
Educação, Saúde e Transporte 
Públicos e Gratuitos. A CUT 
luta pela anulação unilateral 
das fraudulentas Dívida Inter-
na e Externa;

Reajuste mensal dos salá-
rios de acordo com a inflação 
e redução da jornada de traba-
lho para 40 horas sem redu-
ção de salário. Estabilidade 
no emprego. Estatização sob 
controle operário de toda em-
presa que ameaçar demitir em 
massa;

A luta contra a corrupção 
e em defesa da Petrobrás com 
a retomada do monopólio es-
tatal do petróleo, uma Petro-
brás 100% estatal e sob con-
trole dos trabalhadores;

A CUT proclama a neces-
sidade imediata de estatiza-
ção de todas as empreiteiras 
corruptoras. Estatização de 
todos os bancos e empresas 
que fraudaram o Fisco e aco-
bertam dinheiro do narcotrá-
fico e contrabando;

Revogação das desonera-
ções tributárias em particular 
sobre a folha de pagamentos;

Apoia a luta pela reesta-
tização de todas as empresas 
e Serviços Públicos privati-
zados; revogação de todas as 
concessões (rodovias, portos, 
aeroportos, etc.). Estatização 
da Flaskô̂ sob controle operá-
rio;

A CUT reafirma defesa da 
Previdência Social Pública e 
Solidária e luta pela revogação 
das reformas da Previdência 
de FHC, Lula e Dilma;

A CUT apoia, incentiva e 
tenta unificar e generalizar to-
das as lutas contra as políticas 
de austeridade, ajuste fiscal, 
etc. 

A CUT retoma sua luta 
histórica por Liberdade sin-
dical exigindo a aprovação da 
Convenção 87 da OIT (Liber-
dade Sindical) e fim de toda 
contribuição obrigatória dos 
trabalhadores para os sindi-
catos;

A CUT trabalhará para 
unificar nacionalmente as 
lutas que os trabalhadores 
estão travando de forma dis-
persa por todo o Brasil. Em 
especial, a luta dos professo-
res pelo cumprimento do Piso 
Nacional da categoria;

Abaixo a repressão e a cri-
minalização dos movimentos 
sociais! Fim dos processos e 
inquéritos contra os militan-
tes sindicais, dos movimentos 
sociais e políticos. Pela apro-
vação do PL 7951/2014, que 
anistia os lutadores sociais 
criminalizados e revoga a Lei 
de Segurança Nacional;

A CUT defende o direito à 
autodeterminação dos povos. 
Retirada imediata das tropas 
do Haiti. Defesa do direito 
de refúgio para todos as víti-
mas das catástrofes militares, 
econômicas e sociais causa-
das pelo imperialismo e pelos 
governos a serviço da explo-
ração capitalista. O mundo é 
nosso país;

A CUT declara ainda que, 
hoje, frente à ruptura dos par-
tidos construídos na luta da 
classe trabalhadora com suas 

bases sociais históricas ao 
defender as políticas de aus-
teridade e o governo Dilma, 
a CUT não tem mais nenhum 
partido que a represente.

Mas, a classe trabalhadora 
sabe muito bem, por sua pró-
pria história, que “sem ban-
deira e sem partido”, não há 
direitos nem conquistas, nem 
futuro socialista, apenas a ex-
ploração e opressão sem fim.

Por isso, o Congresso Na-
cional da CUT, retomando a 
tradição do Congresso dos 
Metalúrgicos de São Paulo, na 
cidade de Lins, em 1979, que 
aprovou a luta por um parti-
do dos trabalhadores, convo-
ca seus sindicatos a abrir a 
discussão nas bases sobre a 
necessidade de reconstruir/
construir um partido de clas-
se, de massas, que permita 
reunir e mobilizar outra vez a 
imensa maioria da classe para 
alcançar seus objetivos ime-
diatos e históricos.

É neste sentido que a CUT 
se recusa a participar de fren-
tes eleitorais com os partidos 
do governo e convoca a luta 
por uma verdadeira Frente da 
Esquerda Unida para aplicar 
o programa aqui aprovado e 
avançar na construção de um 
partido de classe dos traba-
lhadores, de massas, demo-
crático e socialista que possa 
um dia estabelecer um gover-
no dos trabalhadores. 

- Todos juntos contra a po-
lítica de austeridade! Se pode-
mos lutar, podemos vencer!

- Todos juntos em defesa 
das reivindicações da classe 
trabalhadora!

- Viva a luta internacional 
dos trabalhadores!

- Viva a CUT, pela base, 
democrática, independente e 
socialista!

- Se podemos lutar, pode-
mos vencer!

Proposta ao 12º CONCUT (SP, 13 a 16/10/2015) 

CORRENTE SINDICAL 
ESQUERDA MARXISTA

CAMPANHAS

CORRENTE SINDICAL
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Revolução Chinesa: Em 1º de outubro de 1949 a tomada 
do poder 

Vivemos a época das re-
voluções e das contrarrevolu-
ções.

Não há outro período his-
tórico no qual tenham ocorri-
do duas guerras mundiais e a 
primeira revolução socialista 
da história em apenas três 
décadas. Foram muitas as 
crises, confl itos e revoluções 
que marcaram a nossa histó-
ria e terão importância funda-
mental para o futuro da época 
atual.

Entre esses grandes acon-
tecimentos, a Revolução Chi-
nesa de 1949 ocupa um lugar 
especial. Um quarto da hu-
manidade livrou-se das cor-
rentes do imperialismo es-
trangeiro e da pesada herança 
de tempos antigos. Mas, a 
tomada do poder pelo Parti-
do Comunista Chinês (PCC) 
foi apenas o desfecho de um 
processo que começou déca-
das antes.

Em 1911, a revolução Xi-
nhai pôs um fi m a 5 mil anos 
de história da China imperial. 
A moribunda dinastia Qing 
ruiu em apenas três meses 
diante da revolta popular. O 
principal líder do movimen-
to, o médico Sun Yat Sen, 
proclamou uma república em 
1912.

Sun formou um governo 
com base em um programa 
de reformas ousadas. Seu 
partido, o Kuomintang, era 
composto por profi ssionais 
liberais e ofi ciais militares, 
que desejavam transformar a 
China seguindo o exemplo do 
Japão. O objetivo de Sun era 
desenvolver a economia com 
o apoio do estado, mas em 
bases capitalistas.

Essas ideias logo se cho-
caram com a dura realidade 
chinesa. Como desenvolver 
a indústria em um país onde 
a vida urbana era mínima? 
Como aumentar o consumo 
em um país onde a imensa 
maioria das pessoas vivia na 
miséria? Não demorou para 
que Sun e seu projeto de uma 
China moderna fossem varri-
dos do poder. 

Na verdade, o Kuomin-
tang passou rapidamente de 
revolucionário para novo xe-
rife do imperialismo na Chi-
na. Uma sucessão de gene-

rais se revezaria no poder em 
Pequim, ao mesmo tempo 
em que o país era fraciona-
do entre diferentes senhores 
da guerra regionais. A China 
enfrentava uma nova era do 
caos.

A revolução russa de 1917 
e a fundação da União Sovi-
ética mudaram o rumo da 
historia do mundo e também 
da China. O Partido Comu-
nista Chinês seria fundado 
em 1921, mesmo ano em que 
os bolcheviques triunfaram 
sobre a reação. Como os de-
mais partidos comunistas no 
mundo, o chinês se voltaria 
para Moscou. 

Com a ascensão de Stalin 
e seu programa de alianças 
com as burguesias nacionais 
dos países atrasados, alcu-
nhadas por ele de “progres-
sistas”, estava dada a receita 
que levou ao massacre dos 
comunistas em 1927, ordena-
do pelo novo ditador chinês, 
Chiang Kai-Shek, do Kuo-
mintang. Milhares de jovens 
e trabalhadores morreram e 
o partido foi varrido das cida-
des.

Com a morte dos quadros 
urbanos, a fração que defen-
dia uma orientação para o 
campo assumiu a direção do 
partido. Liderado agora por 
Mao Tsé-Tung, o PC chinês 
conduziria uma fracassada 
experiência de “soviete ru-
ral” na província de Jiangxi. A 
desmoralização do Kuomin-
tang permitiu aos comunistas 
resistir a quatro ofensivas, até 
serem fi nalmente forçados a 
retirarem-se, naquela que fi -
cou conhecida como “Longa 
Marcha”.

O apoio à burguesia nacio-
nal e o massacre de seus qua-
dros urbanos transformou o 

PC chinês em uma força pe-
quena e isolada no noroeste 
do país. Somente um novo 
elemento externo, como a 

Segunda Guerra Mundial, po-
deria alterar essa situação. A 
invasão nipônica enfraqueceu 
ainda mais o Kuomintang, 
que estava mais preocupado 
em manter os comunistas 
isolados do que defender o 
país.

Após anos de guerra, os 
japoneses fi nalmente sucum-
biram ao poder militar nor-
te-americano e renderam-se 
em 1945. Logo, os combates 
entre as duas forças recome-
çaram. A proposta de reforma 
agrária garantiu o apoio das 
massas camponesas à Mao, 
e em 1949, Chiang Kai-Shek 
fugia para Taiwan e a Repú-
blica Popular da China era 
fundada na área continental. 

Apesar dos inegáveis avan-
ços e conquistas fruto da ex-
propriação do capital, o novo 
governo transformou-se em 
um estado autoritário e cor-
rupto e após anos de reação 
liderada pelo próprio Partido 
Comunista a China foi levada 
de volta ao capitalista e en-
tregou o proletariado chinês 
como escravo aos imperialis-
tas e aos capitalistas locais.

Mas, a memória da resis-
tência e da coragem dos mi-
lhões de homens e mulheres 
que fi zeram a revolução de 
1949 segue viva. Ela certa-
mente servirá de inspiração 
para os que lutam pela revo-
lução mundial! 

Viva a revolução chinesa!

ARTHUR PENNA
thurpena@gmail.com

HISTÓRIA/FORMAÇÃO

Internet

Apesar de Stálin e Mao, o capital foi expropriado na China

A luta de classes em cada país está entrela-
çada com os desdobramentos da crise mundial 
do capitalismo. O que acontece dentro e além 
das fronteiras nacionais torna-se objeto de re-
fl exão para os jovens e trabalhadores do mundo 
inteiro. Assim como nas edições anteriores, os 
artigos que estamos publicando nesta edição da 
América Socialista buscam contribuir para essa 
refl exão. Adquirindo a revista, você também 
está dando uma importante contribuição para a 
nossa campanha fi nanceira.

Um destaque especial nessa edição é dado 
para o processo em curso na Espanha, com o rá-
pido crescimento do Podemos. Contra a política 
de austeridade, o Podemos refl ete a vontade da 
classe trabalhadora de construir uma saída pela 
esquerda. Tal como está acontecendo com o PT 
no Brasil, a derrocada do PSOE na Espanha é o 
fruto previsível da sua política de colaboração 
de classes. A burguesia estremece com o cres-
cimento de uma alternativa que atraiu para a 
vida política centenas de milhares de jovens e 
trabalhadores.

Estamos publicando a resolução do Comitê 
Central da Esquerda Marxista, de junho deste 
ano, sobre a situação política no Brasil. Aqui 
também, com a economia em retração, acele-
ra-se a polarização entre as classes, enquanto o 
governo do PT implementa os “ajustes” que a 
burguesia exige para jogar o fardo da sua crise 
nas costas da classe trabalhadora. Os marxistas 
combatem por uma “Frente da Esquerda Uni-
da, que coloca a questão da unidade no terreno 

programático indo 
muito além das rei-
vindicações e da de-
fesa de conquistas e 
direitos”.

O artigo sobre 
os primeiros me-
ses do governo do 
Syriza, na Grécia, 
explica que a capi-
tulação de Tsípras 
às exigências da 
Troika é o resultado 
de uma perspectiva 
completamente ir-
real sobre a crise do sistema capitalista. O que 
essa experiência revela é a impossibilidade de 
derrotar as políticas de austeridade, dentro ou 
fora da zona do euro, sem apontar e preparar o 
caminho para romper com o capitalismo.

Outros artigos tratam da situação política no 
México, na América Central, nos Estados Uni-
dos e na Venezuela. No Chile, a corrupção e o 
reformismo sem reformas substanciais do go-
verno de Bachelet esgotaram a paciência dos jo-
vens, e o movimento estudantil voltou às ruas. 
O capitalismo só pode oferecer mais repressão 
e mais austeridade.

O artigo de Alan Woods é uma brilhante e 
densa exposição da extraordinária vida revolu-
cionária de Leon Trotsky, e das suas principais 
contribuições para a teoria marxista.  A sua 
leitura é altamente recomendável para todos 
os militantes que, tal como Trotsky, percebem 
que a verdade é revolucionária na luta contra o 
capitalismo.

Saiu a revista teórica da CMI 
para as Américas
RUY PENNA
ruypenna@uol.com.br
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Não somos Charlie

Em uma de suas últimas 
edições o pasquim francês 
Charlie Hebdo estampou 
em sua capa sensacionalista 
charges satirizando a trágica 
morte do menino Sírio Aylan 
Kurd.

Aquela famosa imagem do 
menino inerte nas margens 
de uma praia Turca, na traves-
sia fracassada de sua família, 
cujo pai foi o único sobrevi-
vente, tornou-se um símbolo 
do holocausto dos refugiados 
que inundam a Europa. Eles 
vêm para se salvar das guer-
ras de pilhagem e rapina le-
vadas a cabo pelas mesmas 
potencias europeias e o im-
perialismo norte-americano 
na África e no Oriente Médio, 
no Iraque, na Líbia, na Síria. 

É o ricochete da bala voltando 
para o ponto que a lançou.   

 As charges fazem um de-
boche grosseiro, não obstan-
te, é mais do que imagens 
caricaturais. Elas revelam 
o chauvinismo das classes 
abastadas europeias e de seus 
mandarinatos políticos, que, 
agora tiveram que atenuar a 
política sanitária anti-imigra-
ção. A Alemanha, por exem-
plo, declarou que albergaria 
alguns refugiados, mas ao 
mesmo tempo reinstalou o 
controle de passaportes na 
fronteira com a Áustria dis-
solvendo na prática o “livre 
transito” estabelecido pela 
União Europeia.

As classes dominantes re-
velam ainda a bancarrota em 
que se meteram com a crise 
do capitalismo monopolista, 
ou seja, do imperialismo em 

que se aprofunda a ruína de 
suas economias e cria uma 
crise social galopante em toda 
sua “periferia” europeia (Gré-
cia, Itália, Portugal, Espanha, 
Irlanda etc....) e que já está 

ameaçando o centro nervoso 
europeu (Alemanha, Ingla-
terra, França etc.). 

Isso explica esta sensação 
que mistura pavor e ódio aos 
plebeus nativos e forasteiros 
e desvenda sua falsa etiqueta 
(pequena ética).

O pavor de um “espectro 
que ronda a Europa” está no-
vamente atormentando os so-
nhos de uma noite de verão 
da senhorial burguesia euro-
peia, cujo medo é exatamente 
de que os imigrantes indese-
jáveis se tornem um potente 
aditivo da tormenta revolu-
cionaria que se gesta ali.

Este pavor revelado pela 
matilha burguesa europeia, 
expresso em publicações do 
gênero Charlie Hebdo, não 
é nem pode ser acidental. 
Mostra tão somente que não 
tardará para desenhar-se no 

horizonte do proletariado 
europeu, horizonte não mui-
to longínquo, o problema do 
poder.

O tipo de liberdade que a 
burguesia e a escória de seus 
escribas idolatram é a liberda-
de de explorar, de oprimir, de 
matar, de invadir, de pilhar e 
saquear, a liberdade de men-
tir, manipular, de chantagear, 
de chafurdar no deboche as 
classes despossuídas, de de-
sencadear guerras, de entor-
pecer, de degenerar.

Eles desejam a liberdade 
para as minorias dominantes 
e a ditadura sobre as maiorias 
dominadas. A isso opomos 
a luta pela liberdade para as 
maiorias dominadas, ou seja, 
liberdade para o proletariado 
e demais classes oprimidas e 
o fim da ditadura da minori-
tária burguesia parasitária.      

Grécia: Vitória de 
Tsipras ou de Pirro?

Tsipras venceu as elei-
ções de 20/09, mas o re-
sultado indica um cenário 
de instabilidade política.

O SYRIZA recebeu 
35,46% dos votos válidos, 
perdendo 320.000 votos. A 
Nova Democracia (direita) 
teve 28% dos votos per-
dendo cerca de 200.000. 
Cresceram as abstenções 
37% para 43,5%. Além de 
mais 2,5% que votaram em 
branco. Ou seja, 46% da 
população se recusou a vo-
tar, apesar do voto ser obri-
gatório. Lembramos que 
no referendo de 5/7/2015, 
61,31% votaram “OXI” 
(Não) ao Memorando.

A Tendência Comunista 
(Seção Grega da Corrente 
Marxista Internacional), 
explica em declaração que 
“o resultado da eleição de 
20 de setembro expressa a 
decepção e confusão políti-
ca que tem dominado a so-
ciedade grega desde a pas-
sagem abrupta do SYRIZA 
para o campo dos defenso-
res do Memorando.

Os resultados das elei-
ções refletem o pensamen-

to momentâneo da consci-
ência social, o que tenderá 
a mudar de forma decisiva 
nos próximos meses atra-
vés da experiência da apli-
cação do novo Memoran-
do.

Um aspecto fundamen-
tal para isso será elaborar, 
defender e divulgar ampla-
mente um programa an-
ti-capitalista e socialista, 
longe de quaisquer ilusões 
reformistas da gestão capi-
talista, que são todos con-
denados a falhar por causa 
de sua incompatibilidade 
com a própria realidade.”

DAVID RODRIGO
drodrigo31@hotmail.com

INTERNACIONAL

Os preparativos para as 
eleições à presidência dos Es-
tados Unidos, que ocorrerão 
em novembro de 2016, refle-
tem a impaciência política que 
vive o mundo e a polarização 
de ideias da sociedade norte-
-americana – não sem todas as 
distorções pelas quais a políti-
ca nesse país é conhecida.

O eleitorado americano 
direciona sua simpatia para 
figuras como o magnata repu-
blicano Donald Trump, com 
posições excêntricas e reacio-
nárias, e para o velho senador 
democrata Bernie Sanders, 
que se autointitula um “socia-
lista democrata”.  

Ao todo, um recorde de 17 
republicanos e cinco democra-
tas lançaram seus nomes às 
prévias dos partidos, o que in-
dica a insegurança da própria 
burguesia. 

No Partido Republicano, 
Trump lidera a corrida para 
a candidatura à presidência, 
com 24% de apoio. Entre os 

democratas, a ex-secretária de 
Estado Hillary Clinton ainda 
tem a maioria, com 42% de 
apoio, embora isso represente 
uma queda de 21 pontos des-
de julho. 

Sanders está em segundo 
lugar, com 24%, o que signifi-
ca um aumento de 10 pontos 
percentuais desde julho. Ape-
sar de suas confusões políti-
cas, ele tem conquistado apoio 
entre a juventude e intelectu-
ais. No Partido Democrata, 
sua candidatura trouxe à tona 
questões de classe. O maior 
sindicato de enfermeiros dos 
EUA, National Nurses United, 
apoiou sua candidatura e os 

filiados à Federação America-
na de Professores demonstra-
ram discordância com o apoio 
que sua direção está dando à 
Hillary.

Ainda faltam 14 meses 
para as eleições gerais e, em 
política, até mesmo uma se-
mana pode ser uma eternida-
de. O mais provável é que nem 
o excêntrico Trump nem o 
“socialista” Sanders cheguem 
realmente a concorrer.  

Porém, Trump, com uma 
fortuna maior que 10 bilhões 
de dólares, pode decidir con-
correr de forma independente, 
o que produziria uma virada 
eleitoral.

Sanders já agora tem o mé-
rito de reintroduziu a palavra 
socialismo, há muito extirpada 
do vocabulário americano. 

O apoio que recebe repre-
senta uma simpatia com ideias 
de esquerda. No entanto, en-
quanto ele criar ilusões nos 
democratas, sua campanha 
servirá para confundir e des-
viar a crescente efervescência 
social em canais que são “se-
guros” para o capitalismo.

Novos ares na política dos Estados 
Unidos
FRANCINE HELLMANN
fran_hellmanns@yahoo.com.br
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De 5 a 8 de novembro, 
em Brasília, estudantes se-
cundaristas de todo Brasil se 
reúnem no 41º Congresso da 
União Brasileira dos Estudan-
tes (CONUBES). A UBES é 
uma antiga entidade de orga-
nização dos estudantes, mas, 
assim como a UNE, sua dire-
ção engessou a entidade e a 
mantém longe das lutas dos 
estudantes.

A Campanha Público, 
Gratuito e Para Todos, assim 
como no Congresso da UNE, 
prepara-se para participar 
desse fórum de discussão dos 
estudantes. Em todas as cida-
des em que há comitês de luta 
organizados estamos abrindo 
debate para a eleição de dele-

gados ao Congresso com base 
na nossa pré-tese que está 
disponível na página da Cam-
panha (www.facebook.com/
PublicoGratuitoParaTodos).

Os ataques à educação não 
se restringem ao ensino su-
perior. Em todos os estados 
a situação das escolas é grave. 
Faltam materiais básicos, o 
velho quadro negro perma-
nece em muitas escolas, falta 
giz, não há papel e matérias 
de higiene básica são em mui-
tos casos fruto de doações. 
Não bastasse a situação da es-
trutura escolar, os professores 
têm sido uma das categorias 
mais atacadas no último perí-
odo. No Paraná, o governado 
Beto Richa colocou a polícia 
contra os professores em gre-
ve e o resultado foi de deze-
nas de feridos. Em São Paulo, 

após a maior greve da histó-
ria, os professores voltaram às 
salas de aula sem avanços. E 
isso é só parte do cenário.

Se completar o ensino mé-
dio é uma batalha cada vez 
maior, o ensino superior está 
cada dia mais longe, o vesti-
bular segue fi ltrando aque-
les que terão o privilégio de 
cursar uma graduação e com 
os cortes de mais de R$ 10 
bilhões na educação só em 

2015, a situação tende a se 
agravar.

Não resta saída senão o 
combate contra os ataques à 
educação. A juventude quer 
um futuro. Convidamos to-
dos os estudantes secunda-
ristas a eleger delegados com 
base na tese Público, Gratuito 
e Para Todos, para que a UBES 
volte a ser um instrumento de 
organização e luta dos estu-
dantes secundaristas.

Uma nova organização de juventude 
está nascendo!

A campanha nacional 
“Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!”, surgida das jornadas 
de junho de 2013, realizará 
seu 2º Acampamento Revo-
lucionário na Fábrica Ocu-
pada Flaskô, de 28 a 31 de 
janeiro de 2016.

Neste acampamento a 
Juventude Marxista proporá 
fundar uma nova organiza-
ção revolucionária de juven-
tude, com base no Manifesto 
da campanha inspirado no 
movimento que levou mi-
lhões de jovens às ruas de 
todo o Brasil em junho de 
2013 (que pode ser lido aqui em 
facebook.com/PublicoGratuito-
ParaTodos).

O Manifesto levanta a 
bandeira contra a repressão, 
exigindo que todos os mani-
festantes presos sejam sol-
tos, que todos os processos 
contra manifestantes sejam 
retirados, que todas as con-
denações sejam anuladas. 
Além disso levanta três ou-

tras reivindicações democrá-
ticas de primeira importân-
cia:

- Transporte Público e 
Gratuito para todos!

- Saúde, Pública e Gra-
tuita para todos!

- Educação Pública e 
Gratuita para todos!

Na questão do transporte 
o Manifesto deixa claro a ne-
cessidade de estatização de 
todo o transporte, acabando 
com a privatização no setor.

Na saúde, reivindica exa-
mes, medicamentos, inter-
nação, etc., gratuitos e para 
todos, além do fi m dos pla-
nos de saúde privados.

Na educação a reivindi-
cação é Educação Pública e 
Gratuita para todos em to-
dos os níveis. E afi rma: “As 
cotas raciais não nos servem! 
Colocam alguns jovens nas uni-
versidades públicas, enquanto 
a maioria esmagadora da popu-
lação negra continua fora dela. 
Não queremos cotas, queremos 
todos os negros dentro da uni-
versidade! Queremos todos os jo-
vens, independentemente da cor 
da pele, com os mesmos direitos, 
nas universidades públicas!”

Para realizar tudo isso, o 
Manifesto propõe o fi m do 
pagamento da Dívida Inter-
na e Externa brasileira. Diz 
o Manifesto: “Dinheiro para 
atender todas essas necessidades 
existe. Mas vem sendo roubado 
de nós! O Governo paga a cha-
mada ‘Dívida Pública Interna e 
Externa’ que na verdade é uma 
dívida eterna, que já foi paga 
várias vezes e não foi o povo que 
fez. Esta é a verdadeira e maior 
corrupção! Chega! Pelo não pa-
gamento da Dívida! Usar todo 
esse dinheiro para Transporte, 
Saúde, Educação, Público, Gra-
tuito, Para todos! ”

E conclui: “Estamos fartos 
de um sistema que só protege os 
ricos e criminaliza os pobres, os 
trabalhadores e a juventude. Um 
sistema em que uma minoria tem 
todas as riquezas que os traba-
lhadores produzem enquanto es-
tes não têm nada além de dívidas 
e sofrimento permanente para 
sustentar sua família.

Estamos fartos de um sistema 
em que a juventude não tem fu-
turo e onde tudo é organizado em 
função do lucro das multinacio-
nais, dos bancos, da especulação.

Estamos fartos deste siste-

ma que organiza guerras, es-
pionagem, tráfi co e pilhagens 
pelo mundo todo. Queremos 
erguer um mundo de liberdade, 
um mundo de fraternidade, um 
mundo de igualdade, um mundo 
socialista onde não exista nem 
opressão e nem exploração.

Vamos lutar, vamos conquis-
tar nossas reivindicações, vamos 
construir juntos esse novo mun-
do!”

A nova organização de 
juventude ainda não tem 
nome. Em outubro e novem-
bro serão realizadas plená-
rias regionais preparatórias 
ao Acampamento Revolucio-
nário. 

Nelas os presentes deba-
terão a proposta de constru-
ção e o nome da nova organi-
zação que deve nascer.

Qualquer um que ti-
ver uma ideia, sugestão de 
nome, pode enviá-la para o 
e-mail: publicogratuitopara-
todos@gmail.com

Todas as propostas de 
nome recebidas neste e-mail 
serão submetidas às plená-
rias regionais. Participe!

Inscreva-se:  facebook.com/
PublicoGratuitoParaTodos. 

México em 
convulsão
O dia 26 de setembro 

de 2014 foi marcado pelo 
violento sequestro e desa-
parecimento de 43 estu-
dantes, em Ayotzinapa, no 
estado de Guerrero, Méxi-
co, o que mergulhou o país 
numa profunda crise social 
e política. O massacre dos 
estudantes levou as mas-
sas às ruas e convulsionou 
o governo de Enrique Peña 
Nieto, enfrentado com 
protestos massivos  nas 
ruas e respondendo com 
muita repressão. 

Desde essa data o go-
verno tenta, sem sucesso, 
estabilizar a situação para 
prosseguir os ataques à 
classe trabalhadora atra-
vés de supostas reformas. 
Porém, a economia mexi-
cana estagnada há anos, as 
péssimas condições de tra-
balhos impostas aos traba-
lhadores através de baixís-
simos salários e ambientes 
de trabalho insalubres e a 
forte repressão policial fi -
zeram com que a paciência 
da maioria acabasse. O que 
fi cou claro após Ayotzina-
pa é que a classe operária 
mexicana não aceita mais 
viver como antes. Exis-
tem elementos de duplo 
poder. Alguns municípios 
rejeitaram as eleições bur-
guesas e escolheram eles 
mesmos seus governantes 
por assembleias. Em Os-
tula, a população armada 
recuperou terras que o 
Estado havia  vendido aos 
capitalistas e se armaram 
para combater o crime or-
ganizado. 

O que está se passando 
no México é um refl exo da 
onda geral de desconten-
tamento e raiva contra o 
capitalismo e a crescente 
desigualdade que estamos 
vendo em outros lugares 
com implicações revolu-
cionárias. Não esquecere-
mos Ayotzinapa. Estamos 
com os trabalhadores, 
camponeses, estudantes e 
a juventude revolucionária 
do México.

Campanha “Público, Gratuito e Para Todos!” 
prepara-se para o 41º CONUBES

Público, Gratuito e Para Todos!
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