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30% do Congresso da CUT 
se levanta contra o PPE

12º CONCUT evidencia a crise na direção e a resistência contra a capitulação. 
Seguir o combate por uma CUT pela base, independente, democrática  e socialista. PÁG 4

A Esquerda Marxista en-
cabeçou a luta contra a aber-
ração do Plano de Proteção 
ao Emprego (PPE) desde a 
preparação nos sindicatos de 
base, nos Congressos Esta-
duais da CUT e, finalmente, 
no 12º Congresso Nacional 
da CUT. Milhares de pan-
fletos explicando o signifi-
cado e as consequências de 
aceitar redução de jornada 
com redução de salários pa-
vimentaram o terreno para 
esse resultado. 

Durante todo o Congres-
so, e no plenário, a Esquerda 
Marxista enfrentou a pro-
posta, que tem apoio da di-
reção da Central, do governo 
e dos patrões.

Foi a única discussão po-
lítica levada a voto e teve um 
enorme impacto nos delega-
dos. Muitos da ArtSind in-
conformados abandonaram 
o plenário apenas para não 
votar contra seus dirigentes.

O resultado da votação 
coroou o combate da Es-

querda Marxista pela Frente 
Única contra a política de 
austeridade e contra os ata-
ques patronais e do governo. 
Cerca de um terço do plená-
rio, centenas de delegados, 
votaram contra o PPE defen-
dido por 98% da Direção da 
CUT. 

A defesa vergonhosa do 
PPE foi feita por Júlio Tur-
ra (OT) e João Felício (Art-
Sind). Turra foi entusias-
ticamente aplaudido por 
Wagner, presidente da CUT, 

e outros dirigentes (ver foto 
da pág. 4). Ele pediu que 
se fizesse uma “experiência 
com o PPE para ver se da-
ria certo”. Abandonar a luta 
pelo socialismo conduz à ca-
pitulação ao aparato da CUT 
e do PT, que leva à duplicida-
de do “sou contra, mas que-
ro que aprovem”. 

Foi nesta questão que 
toda a política de tripartismo 
e colaboração de classes foi 
concentrada. Leia balanço 
completo na página 4.

O jogo duplo 
de Lula e da 
direção do PT
PÁG 3

Resistência. Delegados votam contra o PPE, defendido pela maioria da direção com apoio da corrente O Trabalho e CSD

CUT

Lições da 
Revolução 
Russa de 1917
PÁG 6
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No livro Revolução e Con-
trarrevolução na Alemanha, 
Trotsky analisa a situação da 
Alemanha no início dos anos 
30. Ele afirma que ali estava a 
chave para a situação mundial 
e que a única política possível 
para os revolucionários era a 
luta pela Frente Única dos co-
munistas com os socialdemo-
cratas para enfrentar e derrotar 
o nazismo.

Para Trotsky, a situação que 
ocorria na Alemanha era mui-
to semelhante ao que aconte-
ceu em 1917 na Rússia quan-
do os bolcheviques realizaram 
a Frente Única com setores 
conciliadores da esquerda con-
tra Kornilov.

Entretanto, os stalinistas 
recusaram qualquer unidade 
de ação para enfrentar o fas-
cismo. Alegavam que a Social 
Democracia era o seu maior 
inimigo e que não havia dife-
rença entre eles e os nazistas. 
Chamavam os socialdemocra-
tas de social-fascistas, de ir-
mãos gêmeos do nazismo.

 Chegaram ao cúmulo de 
acreditar que a vitória do Parti-
do Nazista seria benéfica para 
o movimento operário, porque 
o desmascararia. 

Sua política criminosa de 
divisão e recusa da Frente Úni-
ca contra a direita conduziu 
fatalmente ao isolamento da 
vanguarda proletária e a seu 
desmoronamento. Em feverei-
ro de 1933, Hitler chegou ao 

poder e massacrou a vanguar-
da operária alemã. 

Qualquer coincidência en-
tre a política dos stalinistas 
frente à socialdemocracia e a 
política do PSTU frente ao PT 
não é mera coincidência. É o 
mesmo sectarismo e ultraes-
querdismo impotente.

A revista The Economist 
admite que “o mundo corpora-
tivo está entrando num período 
de estagnação” e afirma que os 
prognósticos de Wall Street 
constituem um ritual ridícu-
lo, em que sempre estimam 
uma valorização das ações 
que geralmente não se con-
firma.

The Economist constata 
que as empresas mais impor-
tantes devem ter queda nas 
vendas e lucros pelo segundo 
trimestre consecutivo, “os lu-
cros de metade das grandes empre-
sas americanas de capital aberto 
estão em queda”, incluindo lí-
deres como Walmart, IBM e 
General Eletric. Constata que 
o “faturamento das empresas es-
tacionou na Ásia, desacelerou na 
Europa e deve desabar no Brasil” 

e que os métodos emprega-
dos para gerar lucro no pas-
sado não se sustentam mais.

Para os capitalistas, o pro-
blema está nos gastos com 
salários, não no fato de que 
essa bolha não poderia 
crescer indefinidamen-
te. A sobrevalorização 
de ações no mercado 
financeiro não signifi-
ca produção de riqueza 
real, mas especulação 
parasitária baseada em 
projeções que nem 
sempre se confirmam.

A manutenção do 
lucro das ações base-
ado no rebaixamento 
de salários e conten-
ção de investimen-
tos, como regra geral, 
deprime a economia 

como um todo, provocando 
novas dificuldades para as 
próprias empresas. 

É um ciclo vicioso sem 
saída, fruto da anarquia da 
economia capitalista.  

Trotsky e a Frente Única 
em 1933

Lenin e a Frente Única em 1917
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A Esquerda Marxista 
(EM) é uma organização re-
volucionária de luta pelo so-
cialismo.

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

Lutamos contra a cola-
boração de classes dos re-
formistas. Mas, nada temos 
a ver com os ultraesquerdis-
tas que se dedicam ao divi-
sionismo e ao denuncismo 
impotente.

Nós lutamos pela uni-
dade e pela independência 
política da classe trabalha-
dora. Nosso objetivo é aju-
dar os trabalhadores e a 

juventude revolucionária a 
construir um partido operá-
rio revolucionário e socialis-
ta de massas.

A Esquerda Marxista 
dirigiu as ocupações de 
fábricas no Brasil lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalhadores. 
Lutamos por Transporte, 
Saúde e Educação Públicos 
e gratuitos para todos. Pela 
reestatização de tudo o que 
foi privatizado, contra a cri-
minalização dos movimen-
tos e organizações dos tra-
balhadores, em defesa das 
conquistas e reivindicações 
da classe trabalhadora e 
da juventude. O capitalismo 
e seus partidos são nossos 
inimigos. Lutamos pela revo-
lução e pelo socialismo.

O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA? Quem Somos

O Partido Bolchevique 
sob a direção de Lenin foi o 
único partido capaz de di-
rigir a classe operária rus-
sa até a vitória em 1917, o 
que só aconteceu pelo pre-
paro e capacidade da dire-
ção dos bolcheviques.

Durante o período de 
julho a agosto do mesmo 
ano o chefe do governo, 
Kerensky, aplicava efeti-
vamente o programa do 
comandante do Exército, 
Kornilov: restabeleceu as 
cortes marciais no front e 
a pena de morte para os 
soldados, privou os soviets 
conciliadores de sua influ-
ência nas questões de Es-
tado, reprimiu os campo-
neses, dobrou o preço do 
pão, preparou a evacuação 
da Petrogrado revolucio-
nária, levou para a capital 
(em acordo com Kornilov) 
os exércitos contrarrevo-
lucionários, prometeu aos 
aliados uma nova ofensiva 
na frente, etc.

No dia 26 de agosto 
Kornilov rompeu com Ke-
rensky por causa de he-
sitações desse último e 
lançou seu exército con-
tra Petrogrado. O Partido 
Bolchevique estava numa 
situação semi-ilegal. Seus 
dirigentes, começando por 
Lenin, estavam na ilega-
lidade ou na prisão. Os 
jornais bolcheviques eram 
confiscados. Essas perse-
guições partiam do gover-

no Kerensky, sustentado, 
à esquerda, pelos concilia-
dores, os socialistas-revo-
lucionários e os menchevi-
ques. 

Como agiu o Partido 
Bolchevique? Não hesitou 
em fazer um acordo práti-
co com os seus carcereiros 
-  Kerensky, socialistas-re-
volucionários e menchevi-
ques -  para a luta contra 
Kornilov.

Nos últimos dias de 
agosto, Kornilov foi esma-
gado pela unanimidade das 
massas e nos meses que 
seguiram os bolchevique 
exigiram centenas de vezes 
que os mencheviques acei-
tassem a luta comum con-
tra a contrarrevolução que 

estava se mobilizando. 
A oposição a Kornilov 

evitou que o mesmo es-
magasse os operários mais 
conscientes e garantiu a 
vitória, dois meses depois, 
sobre os conciliadores que 
pagaram por seus crimes 
históricos.

POLÊMICA
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Abril de 1917, Lenin chega em Petrogrado

Internet

Lavr Kornilov

Internet

Leon Trotsky



    

27 DE OUTUBRO DE 2015 • NÚMERO 81 3

O jogo duplo de Lula e da direção do PT

A direção do PT e Lula 
continuam manobrando na 
tentativa de sobreviverem ao 
desastre que prepararam.

No Congresso da CUT, 
Lula diz que “Ganhamos as elei-
ções com um discurso e os nossos 
adversários perderam as eleições 
com um discurso. Mas a impressão 
que passamos para a sociedade é 
que adotamos o discurso de quem 
perdeu. É o que está na cabeça 
do povo” e completou: “O que 
a Dilma tem que saber é que este 
país não pode ficar falando em cor-
te mais uma semana ou um mês. 
Neste país temos que falar em cres-
cimento, com geração de emprego e 
distribuição”.

Em seguida, “vaza” para 
a imprensa que, em jantar 
com Dilma, Lula teria pedido 
o afrouxamento do ajuste e 
declarado que o Ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, tinha 
“prazo de validade”. 

Lula tem sido cada vez 
mais cercado pela burgue-
sia (ver página 5). Tenta não 
perder de vez toda sua base 
e, por isso, realiza, desde o 
semestre passado, críticas ao 
governo Dilma. 

Tais críticas são uma afron-
ta à inteligência do povo. Afi-
nal, é óbvio que a formação do 
governo, com toda a lista de 
ministros capitalistas, partiu 
da orientação de Lula. A linha 
política e econômica desse 
governo, não nos iludamos, 
tem a direção de Lula, com a 
bênção da direção do PT. 

A culpa é só do Levy?
No dia 18 de outubro, 

em entrevista à Folha de São 
Paulo, foi a vez do presidente 
do PT, Rui Falcão, fazer suas 
críticas: “É importante mudar a 
política econômica. É preciso que 
se libere crédito para investimen-
to, para consumo. É uma forma de 
fazer a economia rodar. Da mesma 
maneira, é insustentável manter a 
atual taxa de juros”.  Rui Fal-
cão, considerando que Dilma 
seguirá seu conselho, com-
pleta: “Se Levy não quiser seguir 
a orientação da presidente, deve 
ser substituído”.

Dilma, isolada por todos 
os lados, responde da Suécia 
que “o presidente do PT pode ter 
a opinião que ele quiser. Mas não é 
a opinião do governo” e emenda, 
na defesa de seu ministro: “Se 
eu disse que não é a opinião do go-
verno, o ministro Levy fica”.

Jogar toda a culpa dos 
ataques à classe trabalhado-
ra em Levy, já era a tática da 
direção majoritária da CUT. 
Agora, Lula e a direção do PT, 
para fazer as vagas críticas 
ao ajuste, sem se contrapor 
diretamente à Dilma, miram 
no mesmo alvo. No entanto, 
tudo não passa de uma farsa 
muito mal montada, já que 
quem governa e escolhe os 
ministros, ainda é o presiden-
te da república.

Rui Falcão, com seus con-
selhos, tenta ressuscitar a li-
nha keynesiana aplicada em 
anos anteriores, de salvação 
do capitalismo através da in-
jeção de dinheiro público na 
economia. Essa foi a tática 
utilizada pelo então governo 
Lula no estouro da crise de 
2008, ampliando a oferta de 
crédito, a isenção de impos-
tos, etc. Mas Rui Falcão sabe 
que essa é uma via bloqueada 
por um simples fato: o gover-
no não tem dinheiro sobran-
do para dar. 

A dívida interna bruta 
chega a R$ 3,7 trilhões e a 
externa a US$ 555 bilhões. 
Em 2015, o déficit público 
primário deve ficar em R$ 
50 bilhões. E o orçamento 

de 2016, como amplamente 
divulgado, foi apresentado ao 
Congresso com um déficit de 
R$ 30 bilhões. 

Como Rui Falcão não está 
propondo suspender o paga-
mento da dívida, seu plano de 
“liberar crédito” é insustentá-
vel. Na atual situação de crise, 
a burguesia e seus governos 
só tem um caminho: o ajuste 
fiscal e os ataques aos traba-
lhadores. 

O governo Dilma, seguin-
do a linha de colaboração de 
classes e de defesa do capital, 
defendida e aplicada por Lula 
e a direção do PT, realizou 
um estelionato eleitoral que, 
como lembrado pelo próprio 
Lula no Congresso da CUT, 

tem colocado em prática “o 
discurso de quem perdeu”. 

As críticas de Lula e da 
direção do PT ao governo, 
fazem parte de uma mano-
bra hipócrita pra tentarem se 
salvar do desastre anunciado 
que prepararam. Esta dire-
ção está falida, em nada pode 
ajudar a classe trabalhadora a 
avançar em sua luta para por 
fim à exploração capitalista. 
Tornaram-se freios para esse 
combate. 

A classe trabalhadora sa-
berá colocar esses dirigentes 
no seu lugar, no passado, para 
seguir construindo o combate 
contra o ajuste, contra os ata-
ques, por uma saída à esquer-
da, socialista. 

Quem governa esse país?

Aprofunda-se a crise polí-
tica enquanto expressão con-
centrada da crise econômica.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, afunda num mar de 
lama. O evangélico paladino 
da moral agora protagoni-
za um espetáculo criminoso 
com denúncias de todo tipo, 
incluindo a movimentação de 
R$ 411 milhões, fruto da cor-
rupção, em 29 contas secretas 
na Suíça.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, acumula de-

núncias de desvio de dinheiro 
público, uso de documentos 
falsos e falsidade ideológi-
ca. A investigação, que teve 
início em 2007, acumula 40 
volumes com abundante do-
cumentação que comprava 
uso de empresas de fachada 
e notas frias como comprova-
ção de renda.

Renan ainda figura entre 
os investigados da Operação 
Lava Jato, sob acusação de 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e formação de 
quadrilha.

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Neste mês de outubro, o 
governo do Rio de Janeiro 
anunciou que a Agência de 
Combate às drogas dos EUA 
(DEA) abrirá um escritório 
na cidade. 

Diz o secretário de Segu-
rança, José Beltrame: “Não 
precisa ser necessariamente (para 
ajudar) contra a droga ou as ar-
mas (...). Não só de identificar 
o rastreamento de armas, mas 
como identificar pessoas, equi-
pamentos, drogas e outras coisas 
que venham a trazer prejuízos 
a nossa sociedade”. Rastrear 
armas cuja maioria é pro-
duzida nos EUA? Identificar 
pessoas e outras coisas que 
venham a trazer prejuízo à 
sociedade?

Este filme já foi visto na 
Colômbia, onde a DEA se 
instalou pretensamente para 
combater o tráfico de drogas. 
Hoje, este país é a principal 
base militar norte-america-
na na América do Sul e nem 
por isso a cocaína parou de 
ser produzida na Colômbia.

Muito menos deixou de ser 
exportada. 

Beltrame exalta a efici-
ência da DEA no combate 
ao terrorismo e não esconde 
que a DEA terá papel impor-
tante durante as Olímpiadas 
de 2016.

O objetivo não é a luta 
contra as drogas. A DEA está 
metida até a medula com o 
tráfico. O papel das drogas 
no capitalismo é entorpecer 
e desmoralizar a juventude e 
a classe trabalhadora e justi-
ficar a repressão. O objetivo 
deste escritório da DEA no 
RJ é orientar a repressão às 
manifestações que virão em 
2016.

É inacreditável tal decla-
ração de falência e de sub-
missão da burguesia brasi-
leira ao imperialismo. 

Drogas e a DEA no Rio de Janeiro 
Intensificação da repressão 

UOL

Lula e Rui Falcão, no governo e na oposição

NACIONAL

EDITORIAL

FERNANDO LEAL
fernandobleal@yahoo.com.br
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Agentes da repressão
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Cunha e Renan, todos têm o rabo preso
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Balanço do 12º CONCUT: Um levante de 30% do 
Congresso da CUT contra o PPE mostra o futuro

Esse foi um congresso de 
crise para a toda poderosa di-
reção. Ele mostrou que uma 
vaga de resistência e luta se 
prepara no movimento ope-
rário contra as direções sin-
dicais que capitularam aos 
capitalistas e ao governo, 
abandonando a defesa dos 
interesses imediatos e histó-
ricos da classe trabalhadora.

O 12º CONCUT realizou    
se de 13 a 16 de outubro, em 
São Paulo, com a presença 
de aproximadamente 2.300 
delegados. O congresso ele-
geu uma nova executiva com 
46 membros (38 da ArtSind, 
3 da CSD, 2 de O Trabalho e 
2 da AE e 1 da EPS).

A Esquerda Marxista 
elegeu o companheiro Ul-
rich Beathalter, presidente 
do Sinsej, de Joinville, para 
a Direção Nacional. Foi um 
congresso profundamente 
burocrático e dedicado a de-
fender o governo, fazer críti-
cas inócuas e ignorar todas 
as lutas em curso no Brasil. 

Apesar de formalmente 
existirem teses e contribui-
ções, defendidas em plená-
rio, somente uma questão 
política foi a voto: sim ou 
não ao Plano de Proteção ao 
Emprego (PPE), que reduz 
salário e jornada e é banca-
do com dinheiro do governo, 
jogando no lixo a posição 
histórica da CUT de luta por 
redução da jornada sem re-
dução de salário.

Lula e Dilma, convida-
dos para a abertura, fizeram 
um teatro, cada um a seu 
modo. Após a fala de Dilma, 
a maioria dos delegados con-
duzidos pela ArtSind, CSD 
e OT gritavam “Não vai ter 
golpe!”.

Dilma defendeu as me-
didas adotadas de ajuste e 
austeridade, segundo ela, 
para ter equilíbrio fiscal, di-
minuir a inflação e voltar a 
crescer. Falou da necessida-
de da defesa do seu mandato 
e dos milhões de votos que 
recebeu. Saiu logo após seu 
discurso e não ouviu Lula. 
Ele, por sua vez, fez uma de-
fesa política do governo, re-
conhecendo as dificuldades. 
Disse que em todos os paí-
ses o problema é o mesmo, 

na China, nos EUA e na Ale-
manha, e que existe miséria 
em todo o mundo.

Porém, Lula fez um jogo 
duplo. Elogiou Dilma e de-
pois criticou-a, dizendo que 
a impressão de todos é que 
ela fez um discurso para se 
eleger e está aplicando a po-
lítica de Aécio. Afirmou que 
está difícil aos apoiadores 
de Dilma, aos apoiadores do 
governo, defender essas po-
líticas, que nós queremos a 
Dilminha que fez o discurso 
de hoje, não o de Aécio que 
ela parece repetir todo dia. 
E continuou, afirmando que 
Dilma disse hoje que veio 
para governar para os mais 
pobres. Essa é a Dilma que 
todos queremos. 

Lula criou a Dilma, elegeu 
e montou o ministério com 
Levy, Kátia Abreu, Monteiro 
e outros burgueses, defende 
o ajuste e a austeridade, mas 
critica tudo e diz que quer 
outra coisa. Inacreditável!

A direção da CUT faz o 
mesmo jogo sem organizar 
nenhuma resistência real 
contra a política de austeri-
dade. Ao contrário, participa 
da maracutaia de paralisar 
os trabalhadores e desmon-
tar as lutas. Para isso, tem 
a ajuda não só da CSD (DS) 
como de OT.

Eles se empenharam na 
defesa do PPE, que é uma 
traição à classe trabalhadora 
e uma colaboração de classes 

descarada para salvar os lu-
cros das multinacionais, dos 
patrões. A defesa do PPE foi 
feita por Júlio Turra (OT) e 
João Felício (ArtSind). Turra 
foi entusiasticamente aplau-
dido por Wagner, presidente 
da CUT e outros dirigentes 
(ver foto abaixo). Ele pediu 
que fosse feita uma “experi-
ência com o PPE para ver se da-
ria certo”. Falou que “Temos 
de ter responsabilidade como 
CUT. Essa resolução não preju-
dica quem é contra o PPE, como 
eu (...). Legitima a continuidade 
do debate (...). O debate contra-
ditório será garantido (...). Não 
podemos dividir nossas fileiras 
nesse momento crítico”. Como 
se alguém pudesse impedir a 
continuidade do debate nos 
sindicatos. 

A capitulação ao aparato 
da CUT leva a isso: “sou con-

tra, mas quero que aprovem”. O 
texto da executiva da CUT é 
exatamente a defesa da pro-
posta do governo: “A CUT 
autoriza as confederações da 
indústria a negociar (...) pro-
posta experimental e limitada no 
tempo a um ano de duração (...). 
A CUT acompanhará a experi-
ência negociada com o governo 
Dilma”. Enquanto todos eles 
acompanham os patrões e o 
governo, a classe trabalha-
dora vai sendo desarmada 
e imersa no desespero do 
desemprego, da retirada de 
conquistas e de direitos.

A Esquerda Marxista en-
cabeçou a luta contra essa 
aberração desde a prepara-
ção do congresso e, no ple-
nário do 12º CONCUT, o 
companheiro da Esquerda 
Marxista, Alex Sandro dos 
Santos, presidente do Sin-

trasem, de Florianópolis, e 
da direção da Confetam, en-
frentou a proposta.

Muitos delegados da Art-
Sind, inconformados, aban-
donaram o plenário apenas 
para não votar contra seus 
dirigentes. O resultado sur-
preendeu a todos, com cerca 
de 30% do plenário, cente-
nas de delegados, votando 
contra o PPE defendido por 
98% da Direção da CUT. 

Essa questão é tão impor-
tante que provocou diver-
gências sobre a composição 
da direção da CUT dentro 
da ArtSind. A ala majoritária 
excluiu o setor ligado a Jaci 
Afonso (bancário) da execu-
tiva porque ele não aceitou 
apoiar o PPE. Isso teve um 
impacto importante no ple-
nário e terá desdobramen-
tos.

Foi nesta questão que 
toda a política de tripartis-
mo e de colaboração foi con-
centrada. O resultado dessa 
votação demonstra como 
estão errados todos aqueles 
que abandonaram a CUT 
nos últimos anos ao invés de 
resistir e preparar a vitória. 
A linha sectária de “todos 
fora da CUT” é o caminho 
para deixar o controle dos 
batalhões pesados da clas-
se nas mãos dos burocratas 
sindicais da ArtSind, CSD 
ou OT.

Agora, animados por esse 
resultado, é preciso continu-
ar o combate na perspectiva 
de “Todos juntos contra a co-
laboração de classes! Todos 
juntos contra a política de 
austeridade!”.

A tarefa é reunir e am-
pliar a base dos que querem 
resistir, preparando a reto-
mada da CUT para defender 
a independência e a luta de 
classe, as reivindicações e 
a luta pelo fim do regime 
da propriedade privada dos 
grandes meios de produção, 
pelo socialismo. 

Sindicalistas que votaram 
contra o PPE estão organi-
zando reuniões e debates 
visando construir uma nova 
corrente sindical no interior 
da central. Uma corrente 
que quer a CUT pela base, 
democrática, independente 
e socialista, e que luta pelo 
reagrupamento unitário do 
movimento sindical na CUT.

CORRENTE SINDICAL 
DA ESQUERDA MARXISTA 

SINDICAL

Internet

Direção da CUT enfrentará a resistência dos trabalhadores 

Internet

Júlia Turra (O Trabalho), defende o PPE sob apalusos do presidente da CUT
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O que esconde a Operação Lava Jato

A Operação Lava Jato, 
desencadeada pela Polícia 
Federal, por procuradores da 
Justiça Federal sob os aus-
pícios do Juiz Sergio Moro, 
com o objetivo de apurar 
a corrupção na Petrobras, 
levou para a prisão ex-dire-
tores da Petrobras e os dire-
tores e executivos das maio-
res empreiteiras brasileiras, 
como a Odebrecht, Camargo 
Corrêa, UTC, Engevix, den-
tre outras.

O problema é que esta 
operação está longe de ser 
uma investigação indepen-
dente, criteriosa, com base 
no princípio democráti-
co que está garantido pela 
Constituição, de que toda 
pessoa é inocente até que se 
prove o contrário. Não é isso 
o que está acontecendo.

O inquérito não está 
sendo conduzido por inves-
tigações e coleta de provas, 
mas por delações premiadas, 
onde os acusados delatam 
em troca de benefícios de re-
dução de pena. E ainda o que 
é mais grave: estas delações, 
que deveriam ser mantidas 
em sigilo de Justiça, vazam 
“seletivamente” para a gran-
de mídia burguesa, que todo 
dia cria um factoide em tor-
no de apenas um culpado: 
Lula e o Partido dos Traba-
lhadores.

Não se prova nada, não 
aparece um extrato bancá-
rio, uma conta onde o supos-
to dinheiro foi depositado. 
Mas, os vazamentos seleti-
vos feitos por procuradores 
e por agentes da Polícia Fe-
deral visam um linchamento 
público feito pela mídia.

Manchetes espalhafato-
sas dizem que Lula fez lobby 
pela Odebrecht no exterior. 

No entanto, não é isso que 
todos os presidentes em via-
gens diplomáticas fazem pe-
las empresas de seu país?

Na mídia factoide brasi-
leira vira “crime” Lula con-
versar com Marcelo Odebre-
cht. Agora, apareceu mais 
uma palhaçada: a “nora do 
Lula”. Estamos diante da 
maior aberração jurídica que 
o mundo já viu. Alguém de-
latou que pagou uma propi-
na para um parente de fula-
no, que é primo de ciclano, 
que, por sua vez, entregou 
para beltrano, que disse que 
era para pagar as contas da 
“nora do Lula”. Não aparece 
uma só conta bancária, mas, 
já virou crime.

As únicas contas bancá-
rias com provas concretas 
que apareceram até agora fo-
ram as contas secretas que a 
burguesia brasileira tem no 
HSBC, na Suíça, para sone-
gação fiscal e as que Eduar-
do Cunha tem também na 
Suíça. Se não fosse pelo fato 
da Justiça Suíça enviar à Pro-
curadoria da República do 
Brasil as contas e os extratos 
e congelar seus fundos, tudo 
isso seria abafado.

O objetivo da Lava Jato é 
criminalizar o PT e especial-
mente inviabilizar a candida-
tura de Lula em 2018. Como 
o PSOL entrou com uma 
representação na Câmara 
de Deputados abrindo um 
processo para a cassação do 
mandato de Eduardo Cunha, 
agora não dá mais para es-
conder.

Por que apenas o José 
Dirceu e o João Vaccari estão 
presos? Estava carimbado no 
dinheiro que eles receberam, 
um por consultoria e o outro 
por doações empresariais, 
que era propina?

É abjeta a moralidade 
destes dirigentes de um par-
tido que diz representar os 
trabalhadores. Se é propina, 
tem que ser provada e não 
foi, mas eles continuam pre-
sos. 

Vergonhosamente, o PT 
não faz absolutamente nada. 
Não seria lógico prender 
também as lideranças e os 
tesoureiros dos outros parti-
dos? O PSDB, o PMDB, o PP, 
também estão denunciados 
nas delações premiadas.

O excelentíssimo juiz 
Sergio Moro, coordenador 
de toda essa farsa midiática e 
que está mantendo as pesso-

as presas com o objetivo de 
confessarem a culpa do Lula, 
é um homem “honrado”. 
Tanto que, através de uma 
manobra, recebe dos cofres 
públicos mais de R$ 77 mil 
por mês, como “juiz substi-
tuto”, o que dobra o seu sa-
lário ,apesar de isso violar a 
Constituição. Quem julga o 
honesto juiz Moro?

O honesto Moro tem liga-
ções com o PSDB do Paraná, 
sua mulher é advogada da 
tropa do Beto Richa, aque-
le que bombardeou os pro-
fessores e os funcionários 
públicos. O juiz é amigo do 
partido que quer entregar o 
pré-sal para as petroleiras 
da reacionária República do 
Texas (Halliburton e outras 
sediadas em Huston, Texas) 
através do projeto do José 
Serra, no Senado.

Mas, o objetivo por trás 
da destruição das empreitei-
ras–vampiras e corruptas do 
Brasil é entregar este sucu-
lento mercado aos consór-
cios multinacionais dos EUA 
e Europa. Estas megaempre-
sas estão tomando o contro-
le deste mercado em todo 
o mundo. Agora, é a vez do 
Brasil.

O PSDB quer entregar 
esse mercado para as mul-
tinacionais. A direção do PT 
quer salvar as empreiteiras 
brasileiras que são suas ami-
gas. Nós queremos estatizá-
-las sob controle dos traba-
lhadores.

Mas, a grande pérola dos 
últimos dias desta grande 
farsa burlesca nacional foi a 
publicação do livro de me-
mórias, escrito pelo sociólo-
go dos príncipes, Fernando 
Henrique Cardoso, autor da 
privataria tucana.

 No livro, FHC diz que 
foi avisado logo no início de 
sua posse, em 1996, por um 
grande empresário nacional, 
que estava ocorrendo uma 
roubalheira na Petrobras. E 
o que fez o príncipe?

Deixou rolar a banda-
lheira porque o seu partido, 
o PSDB, estava metido nela 
até o fundo do poço. Mas, 
essa notícia, que desmonta o 
mito de que foi o PT quem 
começou a roubalheira, a 
grande mídia faz questão de 
esconder.

Não queremos aqui de-
fender a política que o PT 
desenvolveu e que sempre 
fomos contra. Faz muito 

tempo que criticamos esta 
política de alianças com a 
burguesia. Isso só podia 
acabar nisso, em negócios 
escusos com os partidos da 
burguesia em nome da “go-
vernabilidade”. No entanto, 
condenamos a hipocrisia da 
burguesia em criminalizar o 
PT, quando o festim diabóli-
co das empreiteiras com di-
retores das estatais já vinha 
ocorrendo desde a época da 
ditadura militar.

Os reformistas do PT não 
se defendem e se acovardam. 
Quer melhor exemplo dessa 
desmoralização que o Minis-
tro da Justiça, José Eduar-
do Cardozo, que reconhece 
“legitimidade” no fascismo 
e envia para aprovação uma 
nova “lei antiterrorismo” 
com o objetivo de criminali-
zar os movimentos sociais?

O que o PT deveria ter fei-
to era decretar o monopólio 
estatal do petróleo, revendo 
a privataria do senhor FHC, 
transformando a Petrobras 
em 100% estatal, colocando-
-a sob controle dos trabalha-
dores e acabando com a “no-
menklatura” (os nomeados 
pelos partidos políticos em 
troca de apoio político).

Esse era o único cami-
nhou possível e o PT esco-
lheu o contrário. Agora, é 
o bode expiatório de uma 
burguesia que está desmoro-
nando de podre e incapaz de 
governar, mas que pretende, 
através da criminalização do 
PT, desmoralizar a esquerda 
e atingir todo o movimento 
operário e popular.

Só a abolição da ordem 
existente pode resolver essa 
situação.

ANDREAS MAIA
jornal@marxismo.org.br

VIDA POLÍTICA
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Revolução Russa - Consignas e a tática de Frente Única

A Primeira Guerra Mun-
dial acirrou a luta de classes 
e transformou-se numa guer-
ra civil entre a burguesia e o 
proletariado. Em fevereiro de 
1917, os trabalhadores dos 
grandes centros urbanos na 
Rússia protagonizaram uma 
irresistível onda de protestos 
que, em poucos dias, colocou 
um ponto final nos séculos 
da monarquia absolutista. 
Principalmente em São Pe-
tersburgo, onde os bolchevi-
ques tinham 2 mil militantes, 
os soldados enviados para 
reprimir os protestos acaba-
ram confraternizando com os 
trabalhadores. As tropas de 
choque do imperador evapo-
raram-se.

O resultado imediato foi 
uma situação de duplo poder. 
De um lado, o governo provi-
sório formado por ministros 
capitalistas e membros da 
aristocracia, contando com 
a participação dos menche-
viques e da ala direita dos 
socialistas-revolucionários 
(SRs), todos apregoando que 
este governo representava o 
futuro da revolução. Do ou-
tro lado, surgiram os sovietes 
(conselhos populares) for-
mados por delegados eleitos 
nas fábricas e no exército (os 
soldados-camponeses). Os 
sovietes eram uma forma de 
poder embrionário do mes-
mo tipo da Comuna de Paris 
de 1871, que expressava di-
retamente a iniciativa revolu-
cionária das massas. 

Ao mesmo tempo, a pri-
meira correlação das forças 
políticas dentro dos sovie-
tes expressava o que Lenin 
chamou de “inconsciência 
confiante das massas”.  Os 
mencheviques e SRs ainda 
formavam a ampla maioria 

dentro dos sovietes, refletin-
do a influência das ilusões 
pequeno-burguesas quanto à 
capacidade da débil burguesia 
russa de desfazer seus laços 
com o imperialismo capitalis-
ta e encerrar a guerra, romper 
com a nobreza latifundiária, 
fazer a reforma agrária, as 
reformas democráticas e im-
pulsionar a economia para 
acabar com a fome que estava 
torturando o povo. 

Por essa razão, os sovietes 
tinham o poder ao seu alcan-
ce, mas deixavam a burguesia 
e o seu governo provisório 
exercerem o poder. Essa dua-
lidade não podia durar muito 
tempo porque nos sovietes a 
pressão das massas encontra-
va um forte canal de expres-
são que a burguesia só podia 
controlar indiretamente, com 
o auxílio da política de cola-
boração de classes dos men-
cheviques e SRs. No entanto, 
a “inconsciência confiante 
das massas” seria transfor-
mada em seu contrário pelo 
seu aprendizado nos comba-
tes de uma situação revolu-
cionária. As massas exigiam 
paz, terra, pão e liberdade, 

mas as contradições do capi-
talismo obrigavam o gover-
no provisório a reprimir es-
sas exigências e a burguesia 
procurava as condições para 
esmagar a iniciativa revolu-
cionária das massas, ou seja, 
para riscar do mapa político o 
poder dos sovietes. 

Um aspecto central da 
ação do Partido Bolchevique 
foi a sua tática de frente úni-
ca, um movimento formado 
por diferentes correntes po-
líticas que continuam orga-
nizadas separadamente, sem 
confundir  seus programas e 
sem baixar  suas bandeiras, 
buscando somar forças para 
barrar ou golpear um inimi-
go comum. A necessidade da 
frente única aumenta quanto 
mais a luta de classes se in-
tensifica, ou seja, quanto mais 
a crise social se aprofunda e 
as forças políticas são força-
das a definir suas posições 
em linhas de classe. A tática 
de frente única ajuda a trazer 
essa definição à luz do dia e, 
portanto, auxilia as massas a 
avaliar com maior clareza as 
diferentes correntes políticas.

O fato dos bolcheviques 
serem uma minoria nos so-
vietes e dos dirigentes men-
cheviques e SRs apoiarem 
a colaboração de classes no 
governo provisório, não im-
pediu que Lenin lançasse a 
consigna de “Todo Poder 
aos Sovietes”. Pelo contrá-
rio, esta palavra de ordem 
funcionava como um holo-
fote que iluminava toda a 
situação revolucionária que 
o povo russo estava atraves-
sando. Junto com ela, os bol-
cheviques explicavam – com 
paciência e com uma lingua-
gem que os trabalhadores 

podiam compreender – que a 
paz, a terra, o pão e a liberda-
de não seriam conquistados 
com um governo de capitalis-
tas e latifundiários. E acres-
centavam: “Fora Ministros 
Capitalistas”, denunciando o 
caráter de classe do governo 
provisório, explicando que 
os trabalhadores deviam con-
fiar exclusivamente nas suas 

próprias forças, que deviam 
organizar-se para tomar o po-
der em suas próprias mãos. 
O holofote bolchevique era 
uma tática de frente única 
que dizia a verdade aos traba-
lhadores, que mostrava que o 
governo provisório era o cen-
tro da contrarrevolução e, ao 
mesmo tempo, escancarava 
a política de colaboração de 
classes dos dirigentes men-
cheviques e SRs.

A tática de frente única, 
como podemos ler nas reso-
luções dos quatro primeiros 
congressos da III Internacio-
nal, deve ser conhecida e bem 
compreendida por todos os 
militantes revolucionários. 
Os historiadores burgueses 
não sabem explicar como o 
Partido Bolchevique cres-
ceu de poucos milhares para 
centenas de milhares entre 
fevereiro e outubro de 1917, 
e como se tornou a corrente 
majoritária nos sovietes e, 
desse modo, liderou a classe 
trabalhadora na conquista do 
poder. Mas nós sabemos que 
não foi um golpe de Estado.

RUY PENNA
pennaruy@gmail.com

HISTÓRIA/FORMAÇÃO
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Contos de Kolimá 
Resenha

Foi lançado no Brasil o li-
vro “Contos de Kolimá”, de 
Varlam Chalámov. 

Poeta, jornalista e mili-
tante marxista desde sua ju-
ventude, Chalamov foi pre-
so duas vezes pelo regime 
estalinista. Deportado para 
Kolimá, Sibéria, passou cer-
ca de 20 anos nos campos de 
trabalhos forçados. Foi um 
dos poucos que não morre-
ram ou não enlouqueceram.

Ele descreve a cruel vida 
local em uma prosa direta, 
com frases curtas e cortan-
tes, em narrativa lacônica, 
mesmo quando as frases se 
sucedem em períodos mais 
longos. O autor desvela a 
natureza inclemente dos 
campos gelados siberianos 
e a completa desumanização 
e embrutecimento de todos, 
de funcionários e agentes, 
mas principalmente dos 
próprios prisioneiros.

Misto de literatura e do-

cumento histórico, o livro é 
um duplo bofetão no esta-
linismo. Denuncia os cam-
pos de trabalho, em contos 
repletos de realismo, sem 
jamais flertar com a excres-
cência literária que foi o re-
alismo socialista, criação de 
burocratas arrivistas, frus-
trados com a própria incapa-
cidade de desenvolvimento 
da matéria literária. 

“Contos de Kolimá” está 
a venda na Livraria Marxista.
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Lenin e Trotsky. Frente Única para ganhar as massas

MARIO CONTE
jornal@marxismo.org.br
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China, aterrisagem forçada 

A economia chinesa desa-
celera e deve crescer apenas 
6,8% em 2015, segundo o 
próprio governo chinês. 

Ao contrário do que diz a 
imprensa burguesa, a China 
é um país capitalista que in-
fluencia diretamente os ru-
mos da economia mundial. 
São 1,3 bilhão de habitantes 
governados por uma buro-
cracia policial e totalitária. A 
dominante e diminuta bur-
guesia parasitária surgiu do 
assalto, comandado pelo Co-
mitê Central (CC) do Partido 
Comunista, às propriedades 
estatais, da eliminação das 
conquistas da Revolução Chi-
nesa e da abertura da econo-
mia para servir como chão de 
fábrica para o capital interna-
cional.

Durante anos os capita-
listas comemoraram os altos 
níveis de extração de mais 

valia, do lucro extraído das 
costas do proletariado chinês. 
A abertura do mercado chinês 
ao capital internacional, com-
binado com um baixíssimo 
custo de produção (salários 
baixos, ausência de direitos 
e programas de assistência 
trabalhista, como previdên-
cia) além de repressão gene-
ralizada, proporcionaram um 
ambiente de sonho para os 
capitalistas.

Essa situação resultou 
em um crescimento impres-
sionante do Produto Interno 
Bruto (PIB) durante vários 
anos. Trabalhando principal-
mente com a manufatura, a 
China produz e monta produ-
tos de empresas dos Estados 
Unidos, Alemanha, Japão e 
de outras economias domi-
nantes. Isso exigiu uma série 
de mudanças estruturais no 
país, provocando investimen-
tos em construção civil e em 
estrutura produtiva. Uma de-
manda surpreendente de ma-

térias primas foi vivenciada, 
obrigando sua obtenção em 
países como o Brasil.

No entanto, uma crise 
de superprodução explodiu 
no mundo em 2008. Para 
os analistas e comentaristas 
burgueses, aparentemente os 
reflexos desastrosos do novo 
período não haviam atingido 
os motores da China. Porém, 
o atual momento vivenciado 
por Pequim colocou por terra 
uma das últimas esperanças 

de saída fácil. Dos 14,19% 
crescimento, em 2007, agora 
o PIB já aponta para menos de 
6,8%. Isso se o governo não 
estiver maquiando ou falsifi-
cando os dados.

A economia do gigante 
asiático está dando sintomas 
alarmantes para o mercado 
mundial. O país vivência uma 
dificuldade de valorizar o capi-
tal instalado em sua indústria 
de manufatura, em tendência 
de enfraquecimento há vários 
anos. Esse fenômeno da eco-
nomia real está determinando 
uma queda na taxa de lucro 
dos capitais investidos. Isso 
se manifesta na queda da pro-
dução industrial, do consumo 
interno, das exportações e de 
outras esferas da produção e 
da circulação de mercadorias.

Essa situação com a qual 
a China se depara fez vários 
burgueses iniciarem a retira-
da de seus investimentos no 
país. Perdendo o controle da 
situação, a burocracia esta-

tal tem implementado uma 
série de medidas cambiais e 
prometido mudanças admi-
nistrativas para reduzir a fuga 
de capitais. Porém, a base real 
para cumprir seus compro-
missos está se esvaindo com 
as condições reais da econo-
mia chinesa.

O fato é que as Bolsas da 
China derreteram nos últimos 
meses e esfumaçaram bilhões 
de dólares. A situação é tal 
que só as ameaças existentes 
podem provocar solavancos 
na atual desaceleração. Isso 
cria as condições para que a 
tentativa de escapar da ater-
risagem forçada, conseguindo 
um pouso suave, transforme-
-se em uma queda livre.

Se isso acontecer, podemos 
ver uma nova e mais profunda 
depressão econômica global, 
com dimensões e consequên-
cias dificilmente imagináveis. 
No fundo, essa é a passagem 
da crise econômica global do 
capitalismo pela China.

JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

INTERNACIONAL

Israel continua organizan-
do provocações e massacran-
do. Até 20 de outubro já eram 
46 mortos. A resposta palesti-
na é uma nova Intifada. 

Provocação sionista
Palestinos estão sendo pre-

sos e mortos sem julgamento; 
o acesso deles à Esplanada 
das Mesquitas, onde está a 

Mesquita de Al-Aqsa, foi res-
trito; eles foram proibidos de 
entrar no bairro muçulmano 
da cidade velha de Jerusalém; 
regras de abrir fogo foram al-
teradas para que franco-atira-
dores possam disparar contra 
crianças; foi estabelecida uma 
sentença mínima para quem 
atirar pedras, afetando mais de 
150 crianças palestinas presas 
somente em Jerusalém Orien-
tal nas últimas semanas; dis-
cutem-se propostas para im-

por um toque de recolher, ou 
mesmo o cerco de Jerusalém 
Oriental. 

O primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, 
disse que Adolf Hitler foi in-
fluenciado a matar judeus 
pelo Grão-Mufti de Jerusa-
lém Haj Amin al-Husseini. A 
declaração, feita no 37º Con-
gresso Sionista Mundial, em 
Jerusalém, foi tão absurda que 
até a chanceler alemã Ângela 
Merkel se incomodou.

É possível parar essa má-
quina de guerra?

Isso só será possível com o 
estabelecimento de um único 
Estado laico e democrático na 
Palestina histórica onde vivam 
em igualdade todos os compo-
nentes. Mas, esse processo é 
indissociável de uma revolu-
ção socialista na Palestina e no 
Oriente Médio. 

As bases disso só poderão 
ser firmadas na unidade entre 
as massas trabalhadoras explo-
radas de Israel e o povo pales-
tino oprimido, na luta contra o 
sionismo e o imperialismo.  

Palestina, facas, paus e pedras 
contra fuzis
FRANCINE HELLMANN
hellmann.francine@gmail.com

Consequências da queda 
na economia chinesa

A economia mundial está 
profundamente interligada. 
Nenhum país sai ileso dos 
efeitos da crise. O Brasil que 
segundo Lula sofreria so-
mente uma “marolinha” dos 
efeitos da nova situação ini-
ciada em 2008 após a crise 
imobiliária americana, mos-
tra na prática o quanto a cri-
se capitalista internacional 
não poupa nenhum país.

Segundo balanço do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to, entre janeiro e setembro, 
a queda na exportação de 
minério de ferro sofreu que-
da de mais de 50%, passan-
do de US$ 9,6 bi para US$ 
4,6 bi. Empresas como a 
Vale, que tem quase 40% da 
sua receita bruta dependente 
da exportação para a China, 
sentem imediatamente os 
efeitos.

Podemos apontar três 
principais fatores para o Bra-
sil sentir as consequências 
da crise chinesa. O primeiro 

é o fato da economia mun-
dial estar profundamente li-
gada, portanto se economias 
dominantes entram em cri-
se, cedo ou tarde as econo-
mias periféricas são sugadas 
para o buraco junto.

O segundo fator é a eco-
nomia brasileira ser essen-
cialmente exportadora de 
commodities. Assim, quan-
do o país importador entra 
em crise e deixa de comprar, 
ou diminui a quantidade que 
compra, os preços caem e 
o país exportador entra em 
crise.

O terceiro, e não menos 
importante, é a tamanho 
das exportações brasileiras 
para a China, que hoje já é o 
principal parceiro comercial 
do Brasil. Assim, o golpe é 
muito sentido na economia 
brasileira.

O Brasil possui imensas 
riquezas. Porém, a sua con-
dição de colônia moderna 
fica cada vez mais evidentes 
e a farsa do país emergente 
desmorona como um castelo 
de cartas. 

DAISON COLZANI
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Exploração nas fábricas chinesas
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Em 8 de outubro, foi cum-
prida a reintegração de posse 
da reitoria da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE). 
Vários manifestantes feridos e 
outros detidos pela Polícia Fe-
deral que a mando do reitor, 
Anísio Brasileiro, retirou com 
truculência desproporcional os 
estudantes que estavam ocu-
pando o local.

A reintegração se deu no 
momento em que a comissão 
de direitos humanos da UFPE 
intermediava o diálogo entre 
a Reitoria e os estudantes. 
Quando os estudantes esta-
vam esperando a resposta da 
Reitoria, a Polícia Federal e um 
batalhão de choque da Polícia 
Militar entraram na Reitoria 

agredindo os ocupantes com 
gás de pimenta e cassetetes.

Os estudantes reivindi-
cavam que houvesse uma 
reunião do Conselho Univer-
sitário que pautasse a homolo-
gação ou não do estatuto que 
foi construído democratica-
mente entre os três segmentos 
da universidade (estudantes, 
funcionários e professores). O 
novo estatuto traz vários avan-

ços, sendo o principal deles a 
paridade no conselho univer-
sitário. Em nenhum momento 
a Reitoria se mostrou disposta 
a negociar, chegando a alegar 
que a LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da educação nacio-
nal), inviabilizava a paridade 
no Conselho Universitário. É 
necessário lembrar que, se-
gundo a LDB, os professores 
deveriam ter peso de 70% nas 

eleições para Reitores, mas os 
funcionários e estudantes con-
seguiram ultrapassar isso al-
cançando a paridade em várias 
universidades federais do país.

A Juventude Marxista ex-
pressa seu repúdio à atitude 
truculenta do Reitor Anísio 
Brasileiro, em se negar a dia-
logar com os manifestantes, 
chegando ao ponto de mandar 
cortar a água e a energia elétri-
ca da reitoria, além de mandar 
a PF massacrar e prender os 
estudantes que lá estavam.

As questões internas da 
universidade não devem ser 
“caso de polícia”. A luta por 
uma educação pública, gratui-
ta e para todos também passa 
pela participação paritária dos 
segmentos da comunidade 
universitária nas instâncias de-
liberativas das universidades.

Aumenta a luta contra a “reorganização 
escolar” em São Paulo

Após mais de um mês da 
divulgação do novo plano de 
desmantelamento da escola 
pública paulista, chamado 
pela Secretaria Estadual de 
Educação do Estado de São 
Paulo (SEE-SP) de “reorga-
nização escolar”, continuam 
e intensifi cam-se as mobi-
lizações de alunos, pais e 
professores contra esse novo 
ataque. 

Como já explicamos, essa 
medida se trata de um pro-
fundo corte de custos como 
parte do ajuste fi scal tucano. 
Só este ano, o projeto visa 
fechamento de quase 200 
escolas em todo o estado. 
Além disso, fecham-se tam-
bém os ciclos (Fundamental 
I e II, e Ensino Médio) para 
tornar as escolas de ciclo úni-
co. Somados esses processos, 
demissão de professores, 
superlotação de salas e, ape-
sar da cínica propaganda do 
governo estadual quanto à 
“melhoria da aprendizagem”, 
essa proposta só irá piorar as 

condições de ensino da edu-
cação pública paulista. 

A professora da USP So-
nia Portella Kruppa explica 
que essa proposta é a conti-
nuação da reestruturação de 
1995, assim como a de 1999. 
Como a atual, tiveram os 
mesmos objetivos e os efei-
tos esperados são os mes-
mos. Como sabemos, desde 
1995 a educação não melho-
rou nem um pouco, muito 
pelo contrário. 

Outro ponto importan-
te. O Professor da Unicamp, 
Luiz Carlos Freitas explica 
que a consultoria da Secre-
taria Estadual de Educação 
Mckinsey sai este ano para a 
entrada da consultoria Falco-
ni, com um viés ainda mais 
meritocrático e empresarial 
para a educação pública. Os 
capitalistas interferem dire-
tamente nas decisões políti-
cas quanto aos serviços colo-
cando-a a seus serviços e não 
seria surpresa que essa “re-
organização” se revelasse só 
mais um meio de privatizar a 
escola pública.  Isso já ocorre 
nos Estados de Goiás e Pará, 

que tiveram as gestões esco-
lares terceirizadas via OSs.

Agora, com a previsão de 
que 1 milhão de estudantes 
serão obrigados a mudar de 
escola, a juventude secunda-
rista apareceu em cena. Ma-
nifestações todos os dias são 
organizadas. Em 20 de outu-
bro, cerca de 20 mil jovens 
secundaristas, junto a profes-
sores e pais, ocuparam as vias 
centrais do centro da capital 
paulista. Dia 22 de outubro, 
com apoio do MTST, ocupa-
ções de diretorias de ensino 
foram organizadas nas regi-
ões Sul, Leste e Oeste da ca-
pital paulista. 

No dia 29, com presença 
já confi rmada de dezenas de 
milhares, entre pais, profes-
sores, alunos secundaristas e 
universitários, a promessa é 
parar o centro de São Paulo 
novamente e dirigir a mani-
festação à SEE-SP. 

O coletivo “Educadores 
pelo Socialismo” junto aos 
professores e à juventude da 
campanha “Público, Gratuito 
e Para Todos” estão presen-
tes nas manifestações contri-

buindo para barrar esse novo 
ataque. 

Contudo, mantemos a 
explicação, necessária, de 
que somente com o fi m des-
te sistema que só gera fome, 
miséria e opressão, e com a 
construção de uma sociedade 
socialista, é que poderemos 
ter esperanças em uma edu-
cação pública digna a todos. 
Hoje essa luta se resume em 
barrar a “reorganização esco-
lar” e lutar pelo fi m do paga-
mento da dívida pública, que 
garantirá 47% do orçamento 
da União a parasitários ban-
queiros e acionistas enquan-
to nossa juventude sofre com 
o fechamento de escolas e 
precarização dos serviços pú-
blicos. Somente organizados 
poderemos barrar esse e os 
futuros ataques. 

Organize-se conosco e 
ajude-nos a construir esse 
novo mundo!
-Nenhuma Escola a menos!
- Total repúdio à Reorgani-
zação Escolar!
- Em defesa da Educação 
Pública e Gratuita para to-
dos!

“Público, Gratuito 
e Para Todos” no 

Congresso da UBES

A partir da campanha 
“Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Re-
pressão!”, militantes da 
Juventude Marxista têm 
levado um combate para 
eleger delegados nas esco-
las secundaristas e técnicas 
ao Congresso Nacional da 
União Brasileira dos Es-
tudantes Secundaristas 
(Conubes), que ocorrerá 
em Brasília, de 12 a 15 de 
novembro.

O centro da tese “Por 
uma Educação Pública e 
Gratuita para todos! ” (Ver 
em juventudemarxista.
com) coloca a necessidade 
da UBES  levar a luta por 
vagas para todos nas uni-
versidades públicas.

Nas escolas, todos que 
se envolvem na discus-
são para o Conubes já são 
convidados também a par-
ticipar do Acampamento 
Revolucionário 2016, que 
fará um balanço da cam-
panha e fundará uma nova 
organização de juventude.

O acampamento ocor-
rerá de 28 a 31 de janeiro, 
na Fábrica Ocupada Flaskô, 
em Sumaré (SP), e contará 
com plenárias preparató-
rias em vários estados du-
rante o mês de novembro.

No próprio Congresso 
da UBES, em Brasília, ha-
verá um posto de inscri-
ções para o acampamento. 
Saiba mais: facebook.com/
PublicoGratuitoParaTodos

Juventude Marxista repudia a desocupação 
da Reitoria da UFPE
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