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Descrédito popular generalizado dos políticos, das 
instituições burguesas e do processo eleitoral se 
expressou pelos votos brancos, nulos e abstenções. PÁG 5
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Personagens políticos burgueses do fim da Ditadura Militar celebram o documento saído da Assembleia Constituinte de 1988, que formou a Nova República, hoje em crise de legitimidade
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A Polícia Militar de São 
Paulo foi fundada em 1831 
por decisão da Assembleia 
Provincial, sendo chamada 
inicialmente de Guardas 
Municipais Permanentes. 
Sua fundação deve-se à 
dissolução da Guarda Real 
após a independência em 
1822 e está ligada ao avan-
ço da diferenciação social 
nas principais cidades da 
Província, São Paulo e San-
tos. São Paulo tinha já em 
torno de 20 mil habitantes.

Além disso, as tensões 
políticas nacionais – com 
o movimento republicano 
e abolicionista - aumen-
tavam a necessidade das 
classes dominantes de um 
corpo militar bem organi-
zado.

Sua função de repres-
são a qualquer movimen-
to questionador da ordem 
vigente ficou evidente com 
seu primeiro grande com-
bate: a Guerra dos Farra-
pos.  A partir daí há uma 
coleção de atrocidades.

O Brasão da PM de São 
Paulo tem ao lado esquer-
do um bandeirante e ao 
direito, um miliciano. Ao 
centro, um escudo com as 
cores da bandeira paulista 
rodeado por 18 estrelas, 
simbolizando suas prin-
cipais batalhas – ou seus 

principais crimes históri-
cos. Entre eles, massacres 
aos índios Caigangues, a 
hedionda Guerra do Para-
guai – que dizimou 75% 
da população daquele país 
-, a Revolta da Chibata, 
a  Greve Geral Operária 
de 1917, Canudos, Coluna 
Prestes etc.

O que esperar de uma 
organização que ostenta 
tais crimes como troféus? 
De Canudos ao Pinheiri-
nho, da Greve de 1917 ao 
Fora Temer, o papel da PM 
é o mesmo: calar os opri-
midos e explorados.

Raízes opressoras
da PM de São Paulo
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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.

Quem Somos

POLÊMICA

Sim, somos pelo FIM da Polícia Militar

O blog Socialista Mo-
rena, da jornalista Cynara 
Menezes, publicou um ar-
tigo chamado “Por que sou 
contra gritar ‘vamos acabar 
com a Polícia Militar’ nos 
protestos Fora Temer”.

Diz o artigo: “não acho 
que seja exatamente inclusivo 
ficar gritando ‘vamos acabar 
com a Polícia Militar’ nas pas-
seatas Fora Temer diante dos 
próprios, principalmente quan-
do estão rigorosamente cum-
prindo a sua função: proteger 
os manifestantes.”

Mas quando é que a PM 
protegeu os manifestantes? 
A PM vem reprimindo esses 
atos de forma brutal, sem 
poupar mulheres, idosos 
ou crianças. Por outro lado, 
tira selfies com os manifes-
tantes do MBL.

No mesmo artigo, a blo-
gueira, que defende a des-
militarização, afirma: “No 
momento atual, por exemplo, 
me parece absurdamente inatin-
gível. Então pergunto: não se-
ria melhor focar na humaniza-
ção da Polícia Militar enquanto 
a desmilitarização não vem?”

A socialdemocracia, des-
de os tempos de Bernstein, 
já nos diria: “não seria melhor 
um capitalismo mais huma-

no, enquanto a revolução não 
vem?”. Como boa reformis-
ta, a autora não tem convic-
ção no poder do proletaria-
do para mudar o mundo. 

Engels, em “A origem 
da família, da proprieda-
de privada e do Estado”, 
explicou o surgimento do 
Estado na Grécia como 
consequência do desenvol-
vimento do antagonismo 
entre as classes sociais. Por 
isso, foi preciso criar uma 
força de polícia. “Esta força 
pública existe em todo Estado; 
é formada não só de homens ar-
mados como, ainda, de acessó-
rios materiais, os cárceres e as 
instituições coercitivas de todo 
gênero (...)”.

O Estado capitalista é a 
ferramenta de opressão da 
burguesia e não pode exis-
tir sem a repressão da po-
lícia. Com a repressão coti-

diana, a repulsa do povo à 
PM só faz crescer. E a PM 
precisa acabar justamente 
pelo seu papel de coerção 
social durante as greves, 
as manifestações e sua vio-
lência cotidiana nos bairro 
pobres.

Mas não podemos con-
fundir o FIM da PM com 
a desmilitarização. Nesta 
sociedade, todo tipo de po-
lícia tem um caráter repres-
sivo. Não acreditamos que 
a polícia civil, ou metro-
politana, tenha um caráter 
menos nocivo. Somos con-
tra a existência de qualquer 
corpo de homens armados 
sob controle dos capita-
listas ou de seu Estado, e 
quando uma grande parte 
da juventude assume esta 
palavra de ordem - “quero 
o fim da PM” - isso é um 
avanço nesta direção.

vinicius cAmArgo
jornal@marxismo.org.br

Uma polêmica com Cynara Menezes, do blog Socialista Morena

Repressão e violência são as vocações da Polícia Militar
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Reforma do Ensino Médio: educação pública em perigo

Lançada oficialmente no 
dia 23 de setembro, a chama-
da Reforma do Ensino Médio 
(MP 746/2016) proposta pelo 
“governo” Temer é o ataque 
mais duro que a educação bá-
sica sofreu na história da esco-
la republicana no Brasil.

Ao tentar defender essa 
verdadeira contrarreforma, 
Temer alega que as críticas são 
“vozes dissonantes” e ignora 
que a ampla maioria dessas 
vozes são de professores e de 
estudantes, ou seja, aqueles 
que fazem na prática a educa-
ção brasileira. 

A mesma lógica é seguida 
pela imprensa que há anos 
busca transformar o Ensino 
Médio em um “negócio” lu-
crativo, assim como foi feito 
com o Ensino Superior. 

O ensino primário obriga-
tório foi instituído pela pri-
meira vez na história na Prús-
sia no ano de 1717. Crianças 
entre 5 a 12 anos eram obriga-
das a frequentar a escola e, na 
mesma época, o rei Frederico 
Guilherme I proibiu a contra-
tação para o trabalho de qual-
quer criança que não houvesse 

concluído o ensino obrigató-
rio. A educação nessa época 
tinha um objetivo de formar o 
bom soldado e o bom operário 
para atender as necessidades 
da indústria da época. 

Cerca de setenta anos de-
pois, na França revolucioná-
ria, as bases teóricas para a 
educação gratuita, universal 
e independente (do Estado e 
da Igreja) seriam apresentadas 
por Condorcet. Mas é só na 
Comuna de Paris que o mode-
lo concreto vai surgir. 

A Medida Provisória
Na década de 1980, na for-

mulação da Constituição, a 
igualdade de direitos parecia 
algo alcançável e se converteu 
em um objetivo quase concre-
to no art. 205 do documento:  
“A educação, direito de todos e de-
ver do Estado e da família...” 

Em 1996, com a aprovação 
da Lei de Diretrizes de Base 
da Educação Nacional (LDB), 
esse direito vai ser violado e a 
desigualdade vai ficar muito 
mais explícita: “Art. 2º A edu-
cação, dever da família e do Esta-
do...” 

Duas alterações profundas 
que foram regulamentadas: 
não mais aparece o “direito de 

todos” e o Estado passa a ser o 
segundo responsável. Depois 
da LDB, a escola brasileira ca-
minha em passos largos para 
o seu fim e neste momento se 
cristaliza com a MP 746/2016.

Pelo menos 6 pontos mere-
cem ser comentados:

1. Financiamento: não há 
nenhuma verba a mais nes-
ta legislação, pelo contrário, 
ela apenas autoriza que ver-
ba possa ser transferida para 
a iniciativa privada e garante 
verba ao Ensino Médio apenas 
por quatro anos;

2. Escola Integral: a MP 
prevê extinguir períodos esco-
lares através da flexibilização 
das disciplinas disponíveis. A 
escola estará aberta se tiver 
demanda; 

3. O fim do diploma e da 
formação profissional: a MP 
não prevê ter escolas técnicas. 
Visa apenas colocar a iniciativa 
privada, com seus cursinhos 
de fundo de quintal, como os 
responsáveis pela formação 
técnica, com verbas públicas. 
Quem cursar somente o pri-
meiro ano, terá um diploma 
para este período, acabando 
com a obrigatoriedade do en-
sino de segundo grau;  

4. A flexibilização da gra-

de: nenhuma disciplina está 
garantida como é hoje. Num 
primeiro momento o governo 
anunciou a não obrigatorieda-
de de algumas disciplinas, de-
pois recuou em discursos na 
TV e manteve o texto da mes-
ma forma. Só português, in-
glês e matemática serão obri-
gatórias, mas sem uma carga 
horária mínima estabelecida;

5. O fim da carreira de pro-
fessor: a MP prevê que não 
mais será necessário ser um 
professor com formação em 
nível superior. A formação 
técnica e o notório saber serão 
aceitos;

6. A preparação de mais 
uma contrarreforma univer-
sitária: “Os conteúdos cursados 

durante o ensino médio poderão ser 
convalidados para aproveitamento 
de créditos no ensino superior”.

Nossas tarefas
A Medida Provisória é um 

retrocesso. Urge que nos or-
ganizemos e a enterremos. 
Devemos realizar manifesta-
ções, debates nas escolas, nos 
bairros e combater essa lei. Os 
marxistas apoiam com todas 
as suas forças as ocupações 
de escolas, manifestações de 
estudantes e de educadores 
contra esta MP. É necessária a 
mais ampla unidade de todos 
os trabalhadores, dos jovens 
e de suas organizações para 
derrotar Temer e impedir esta 
contrarreforma. 

EsQuErDA mArXisTA
jornal@marxismo.org.br

Com a Reforma da Pre-
vidência, Temer pretende fa-
zer o que nem FHC, Lula ou 
Dilma conseguiram: estabe-
lecer limite mínimo de idade 
para aposentadoria, igualar 
aposentadoria de homens 
e mulheres, eliminar a apo-
sentadoria integral, suprimir 
a aposentadoria com tempo 
reduzido para os professores, 
desvincular o piso dos benefí-
cios previdenciários do salário 
mínimo, entre outras malda-
des. Para piorar, as centrais 
sindicais se dispuseram a se 
reunir com o presidente para 
negociar esses ataques.

O principal argumento dos 
defensores destas mudanças 
é o tão propalado déficit nas 

contas da previdência. Mas os 
números do próprio governo 
desmentem suas previsões 
catastróficas. O primeiro erro 
que se comete é tratar a pre-
vidência de forma dissociada 
do conjunto da Seguridade 
Social, pois esta abrange, além 
da previdência, a saúde e as-
sistência social.

Apenas no ano de 2015, a 
receita total da seguridade so-
cial foi de R$ 675 bilhões de 
reais, enquanto a despesa foi 
de R$ 658 bilhões, ou seja, 
houve superávit de 16 bilhões. 
Por outro lado, também no 
ano de 2015, houve uma de-
soneração da receita na área 
da seguridade social da ordem 
de R$ 157 bilhões. Enquan-
to isso, fala-se em déficit de       
R$ 85 bilhões na previdência.

Ao tempo em que se pinta 
um quadro sombrio para o fu-
turo, colocando a necessidade 
de um amplo ajuste fiscal, os 
trabalhadores são empurrados 
para os bancos que oferecem 
seus planos de previdência 
complementar. A tática é sem-
pre a mesma: precariza-se a 
previdência pública em bene-
fício da previdência privada.

O falso argumento da falta de 
dinheiro para a previdência

Michel Temer e o ministro Mendonça Filho apresentaram MP retrógrada

NACIONAL

EDITORIAL

Luiz gusTAvo A. rupp
jornal@marxismo.org.br

PEC 241: uma bomba contra 
os trabalhadores

A PEC 241 propõe con-
gelar por 20 anos os inves-
timentos em serviços públi-
cos, estabelecendo um teto 
para os gastos, que não po-
derão ultrapassar a despesa 
do ano anterior, sendo corri-
gido apenas pela inflação.

Isso significa a destruição 
dos precários serviços públi-
cos e um ataque frontal às 
condições de vida e trabalho 
do funcionalismo. Mesmo 
que ocorra um aumento de 
arrecadação, o governo esta-
rá impedido, por lei, de am-
pliar os investimentos nos 
serviços públicos.

Na verdade, a finalidade 
central dessa medida é ga-
rantir, de forma mais eficien-
te, o pagamento dos juros da 

dívida pública que consome 
praticamente metade do or-
çamento geral da União. Ou 
seja, acabar com os serviços 
e os servidores públicos para 
engordar o bolso dos rentis-
tas nacionais e internacio-
nais.

O PL 257, intrinsicamen-
te ligado à PEC 241, que re-
negocia a dívida de estados 
e municípios com a União, 
possui a mesma finalidade e 
complementa o ataque pro-
tagonizado pela sua parceira.

Lula Marques/ AgÍncia PT

Ministro Henrique Meirelles, 
homem de Temer na Fazenda

rEnATo vivAn
renato_vivan@yahoo.com.br
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Os candidatos marxistas nas eleições 2016

A Esquerda Marxista 
lançou candidaturas a ve-
reador, em coligação com 
o PSOL, em várias cidades. 
Esses candidatos tiveram di-
ferentes resultados segundo 
as circunstâncias e são mo-
tivo de orgulho para nossa 
organização. Foram campa-
nhas militantes e de luta. 
Não receberam dinheiro de 
empresários, basearam sua 
arrecadação financeira entre 
os apoiadores, e se apresen-
taram como candidaturas 
“contra o sistema” por todo 
o país. 

Nossa plataforma não se 
adaptou a objetivos eleito-
reiros. Mantivemos nossas 
posições, bandeiras e pala-
vras de ordem. Combate-
mos a pressão da direção 
dos aparatos, PT e CUT em 
especial, com suas mano-
bras para iludir a base em 
defesa da conciliação de 

classes e nas tentativas de 
canalizar a indignação con-
tra o governo Temer para 
vias institucionais. Explica-
mos que a saída para a atual 
situação só pode se dar com 
a abolição da ordem exis-
tente, apontando que nossa 
luta é pelo Fora Temer e o 
Congresso Nacional, por 

uma Assembleia Popular 
Nacional Constituinte e um 
governo dos trabalhadores.

Infelizmente, não con-
seguimos manter os dois 
mandatos que a Esquerda 
Marxista possuía. Em Bau-
ru, com o camarada Roque 
Ferreira, e em Joinville, com 
o camarada Adilson Maria-

no. Nessas cidades o PSOL 
está se construindo e não 
conseguiu atingir o quo-
ciente eleitoral necessário 
para eleger um vereador. 
Nossos camaradas, nas duas 
cidades, foram os mais vota-
dos do partido, e, portanto, 
se o PSOL tivesse atingido 
o quociente eles estariam 

reeleitos. Roque foi o 6º 
candidato a vereador mais 
votado de Bauru e os candi-
datos da Esquerda Marxista, 
em Joinville, somaram mais 
votos que o 4º colocado na 
cidade.

Vale ressaltar também 
que, nos dois municípios, o 
PT não atingiu o quociente 
eleitoral e também não ele-
geu vereadores.

Compreendemos que 
nossa luta central é no 
terreno da luta de classes, 
pela construção das ideias 
socialistas e pelo fortale-
cimento da organização 
revolucionária do proleta-
riado. Essas tarefas nossas 
candidaturas cumpriram 
com absoluta certeza. 

A Esquerda Marxista 
mantêm toda confiança na 
força da luta da classe ope-
rária. As possibilidades de 
construção e as perspecti-
vas políticas só podem ele-
var o ânimo dos revolucio-
nários marxistas.

ALEX minoru
alexminoru.sp@gmail.com

O PSOL apresentou um 
importante resultado nesse 
1º turno, apesar de todas 
as limitações impostas pela 
legislação eleitoral, com re-
dução do tempo de TV, com 
o tempo de campanha mais 
curto (que dificultou as 
campanhas com menos es-
trutura para chegar a mais 
pessoas) e sendo excluído 
de debates.

O partido sai do 1º turno 
com duas prefeituras no Rio 
Grande do Norte (Jaçanã 
e Janduís) e disputa com 
chances de vitória o 2º tur-
no no Rio de Janeiro (RJ), 
com Marcelo Freixo; em 
Belém (PA), com Edmilson 
Rodrigues; e em Sorocaba 
(SP), com Raul Marcelo.

A bancada de vereado-
res eleitos pelo PSOL subiu 
de 49, em 2012, para 53, 
nestas eleições. O que vale 
destacar é o crescimento em 
importantes centros políti-
cos: em São Paulo, o PSOL 
passou de 1 vereador para 2; 
no Rio de Janeiro, de 4 para 
6, e teve os 2 candidatos 
mais votados em Niterói; 
em Belém teve a candida-

ta mais votada; em Floria-
nópolis, subiu de 1 para 3; 
em Porto Alegre, de 2 para 
3, tendo a candidata mais 
votada; em Belo Horizonte, 
não tinha vereadores e con-
seguiu duas vagas, também 
com a candidata mais vota-
da da cidade; em Recife, o 
PSOL também conquistou 
seu primeiro mandato de 
vereador.

Outro elemento impor-
tante diz respeito à nova 
distribuição da bancada de 
vereadores entre PT e PSOL 
nas seis capitais das regiões 

sul e sudeste:
- porto Alegre: PT 4 e 
PSOL 3
- Florianópolis: PT 1 e 
PSOL 3
- curitiba: PT 1 e PSOL 0
- são paulo: PT 9 e PSOL 2
- rio de Janeiro: PT 2 e 
PSOL 6
- Belo Horizonte: PT 2 e 
PSOL 2
- Total: PT 19 e PSOL 16

São Paulo concentra a 
vantagem do PT nessas ca-
pitais. O PSOL elegeu mais 
vereadores na soma das ou-
tras cidades. E na capital 

paulista, sem a participação 
do ex-senador Suplicy e o 
efeito de sua ampla votação 
(301.446 votos), o PT teria 
conquistado 7 vereadores e 
não 9 na coligação vergo-
nhosa com PROS, PR e PDT.

O conjunto do resultado 
do PSOL nestas eleições o 
faz aparecer ainda mais no 
cenário nacional como uma 
alternativa, apesar do cer-
ceamento da legislação e 
do reduzido enraizamento 
do partido. É a expressão 
de que amplos setores da 
população, apesar da deso-

rientação provocada pelas 
traições e a queda do PT, 
estão em busca de saídas à 
esquerda.

Para o PSOL se creden-
ciar como essa alternativa 
precisa ter independência 
de classe, combater todo 
o pragmatismo eleitoral, a 
adaptação ao sistema e ba-
sear sua intervenção nas 
lutas populares, contra o 
governo Temer, o Congres-
so Nacional, contra os ata-
ques e pelas reivindicações, 
apontando que o socialismo 
é o horizonte.

O PSOL como alternativa

Diante da queda drástica do PT em quantidade de votos, vereadores e prefeitos, o PSOL cresce em importantes centros políticos, como o Rio de Janeiro

Francine Hellmann

Vinte e três candidatos marxistas disputaram as eleições deste ano, em várias cidades do país
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Eleições 2016: crise de legitimidade do sistema e um 
regime que desmorona 

Uma análise dos resulta-
dos eleitorais se faz necessá-
ria para avaliar o que os da-
dos neste terreno distorcido, 
as eleições burguesas, reve-
lam sobre a atual situação 
política e como se relaciona 
com o combate dos marxis-
tas na luta de classes. 

Em primeiro lugar, como 
prognosticávamos antes do 
1º turno: os votos brancos, 
nulos e as abstenções soma-
ram altas cifras, expressando 
um descrédito popular gene-
ralizado nos políticos, nas 
instituições burguesas e no 
processo eleitoral.

O resultado deste 1º tur-
no mostra que a soma da-
queles que não votaram em 
nenhum candidato foi maior 
do que os votos recebidos 
pelo primeiro colocado em 
9 capitais. Em São Paulo, 
por exemplo, João Doria 
(PSDB) obteve 3.085.187 
votos. Enquanto isso, bran-
cos, nulos e abstenções so-
maram 3.096.304 eleitores 
na capital paulista. No Rio 
de Janeiro os votos em Mar-
celo Freixo (PSOL) e Mar-
celo Crivella (PRB) somam 
1.395.625 votos. Brancos, 
nulos e abstenções contabi-
lizam 1.866.621 eleitores, 
38,1% dos aptos a votar no 
município.

A queda do PT
O descrédito generali-

zado com a participação no 
processo eleitoral tem ín-
tima ligação com a falência 
política do PT, que perdeu 
drasticamente o número de 
eleitores. Nas eleições de 

2012, no 1º turno, os can-
didatos do PT à prefeitura, 
em todo o Brasil, receberam 
17.273.415 votos. Nestas 
eleições receberam apenas 
6.821.726 votos. Ou seja, 
uma perda de mais de 10 
milhões de eleitores.

Em 2012, o PT ganhou 
630 prefeituras. Neste ano, 
256 prefeitos do PT foram 
eleitos no 1º turno, e 7 estão 
na disputa no 2º turno. Em 
capitais, o PT só ganhou em 
Rio Branco, no Acre, e está 
disputando em Recife o 2º 
turno.

Onda conservadora?
A responsabilidade pela 

alta de brancos, nulos e abs-
tenções, e pela queda do PT, 
abrindo espaço para parti-
dos como o PSDB, não pode 
ser creditada ao avanço de 
um conservadorismo entre 
a população. Os 10 milhões 
de votos perdidos pelo PT 
não passaram para a direi-
ta. Expressam-se na recusa 
em participar das eleições. A 
responsabilidade por isso é 
do próprio PT, da sua políti-
ca de colaboração de classes, 
das alianças com a direita, 
dos seus governantes que 
aplicaram descarados este-
lionatos eleitorais. Com des-
taque para o governo Dilma, 
reeleito em 2014 para der-
rotar Aécio Neves, mas que 
começou a aplicar o progra-
ma do candidato derrotado 
assim que a vitória foi anun-
ciada.

O caso de São Paulo é 
exemplar. A vitória de Doria, 
no primeiro turno, é conse-
quência direta da fraqueza 
de Haddad. O atual prefei-
to petista conseguiu subir 

na reta final, com parte da 
vanguarda de esquerda ade-
rindo à campanha, diante do 
risco de um 2º turno entre 
PSDB e PRB (Russomano), 
ou PMDB (Marta). Mas esse 
impulso foi incapaz de re-
verter a desmoralização do 
atual prefeito, que aumen-
tou as tarifas do transpor-
te em junho de 2013, que 
colaborou com a repressão 
às manifestações, que não 
atendeu as reivindicações 
dos professores em greve, 
que seguiu com a privatiza-
ção da educação e saúde, e 
que manteve alianças com a 
direita em 2016 (com Pros, 
PR e PDT, e com Gabriel 
Chalita, ex-PSDB, ex-PSB, 
ex-PMDB e ex-secretário de 
educação de Alckmin, como 
vice).

Por isso tudo, pra prepa-
rar o futuro sem ficar refém 

do passado, a Esquerda Mar-
xista apoiou até o fim a can-
didatura do PSOL, e com-
bateu a falsa ideia de que a 
candidatura de Erundina se-
ria a responsável por dividir 
a esquerda.

Alguns argumentam ain-
da, para justificar a tal “onda 
conservadora”, que o PSDB 
aumentou sua votação e o 
número de prefeituras ga-
nhas. Isso é verdade e a 
mídia propaga com gosto 
esse resultado. Há de fato 
um crescimento do PSDB, 
mas em detrimento de ou-
tros partidos de direita. É 
preciso fazer esta compara-
ção: em 2008, o PSDB teve 
14.682.079 votos nos seus 
candidatos a prefeito e em 
2016 teve 17.612.608 votos 
(alta de 2.930.529 votan-
tes); o PMDB, em 2008, teve 
18.653.351 votos e em 2016 
teve 14.870.849 votos (per-
deu 3.782.502 de votantes!). 
Portanto, na comparação en-
tre 2008 e 2016, o PMDB 
perdeu mais votos que o 
PSDB ganhou. Isso com um 
acréscimo de mais de 15 
milhões de eleitores entre 
as duas eleições. Fazendo a 
comparação entre a soma de 
votos de PMDB e PSDB, e o 
número de eleitores aptos a 
votar, constatamos que em 
2008 os dois juntos recebe-
ram o voto de 25,88% dos 
eleitores, em 2012, 22,07%, 
e em 2016, 22,54%. Ou seja, 
uma queda significativa, 

comparando com 2008, e 
uma pequena elevação, com-
parando com 2012, na vota-
ção nos dois partidos bur-
gueses mais significativos 
no cenário político nacional.

Perspectivas pós-eleição
Não há onda conservado-

ra. O que existe é o rechaço 
generalizado aos políticos e 
ao sistema político. Com o 
PT passando a ser identifi-
cado como mais um partido 
igual aos outros.

A falência do PT permite 
que os partidos de direita 
retomem diretamente o con-
trole das instituições em to-
dos os níveis. Mas, isso não 
lhes garante poder governar 
com estabilidade, pelo con-
trário, passam a governar 
num maior grau de crise. 
Estão expostos e sem base 
social sólida.

O que segue se aprofun-
dando é a crise econômica e 
os ataques aos trabalhado-
res. A instabilidade política 
dá seus sinais a todo o ins-
tante, acompanhada de de-
monstrações de disposição 
de luta de jovens e trabalha-
dores. O que está em curso é 
uma profunda crise do regi-
me capitalista com o desmo-
ronamento do regime políti-
co da Nova República saído 
da Constituinte de 1988. 
Acontecimentos revolucio-
nários estão em gestação em 
escala global, e o Brasil está 
inserido nesse quadro.

EsQuErDA mArXisTA
jornal@marxismo.org.br

ELEIÇÕES

Ulysses Guimarães conduz a Assembleia Constituinte que embasou a Nova República formada em 1988
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A greve nacional dos ban-
cários está completando 30 
dias. Mesmo sendo uma das 
mais longas da história, a ca-
tegoria não dá sinais de can-
saço, pelo contrário. Afinal, 
na última rodada de nego-
ciação, a Fenaban propôs um 
acordo bianual.

Em vez de resolver o im-
passe, o governo (que dirige 
o BB e a CEF) e os banquei-
ros propuseram mudar as 
regras no meio do jogo. Ofe-
receram reajuste de 7% agora 
mais R$3,5 mil de abono e, 
para 2017, o reajuste da infla-
ção medida pelo INPC mais 
0,5%. Ou seja, um acordo 
bianual para arrochar os tra-
balhadores e impedi-los de se 
mobilizarem no ano que vem.

Esse absurdo foi rejeitado 
na mesa pelo Comando Na-

cional dos Bancários. Mas, 
em assembleias realizadas 
dia 3 de outubro em todo o 
país, a maioria dos dirigentes 
sindicais sinalizou que topa 
fechar um acordo bianual, 
“desde que garanta ganhos 
aos trabalhadores”, como dis-
se a presidente do Sindicato 
dos Bancários de SP.

Diante desse vacilo, é ne-
cessário explicar que a estra-
tégia do governo é isolar as 
categorias que estão em cam-
panha salarial nesse segundo 
semestre para enfraquecê-las 
e derrotá-las. No caso dos 
bancários, seria exemplar re-
verter a sequência de 12 anos 
de greves com reajustes um 
pouco acima da inflação - sem 
considerar as perdas decor-
rentes do governo FHC - com 
um acordo que não garante 
sequer a inflação, introduz 
a lógica perversa do abono e 
ainda deixa a categoria amar-

rada para o ano que vem. 
Aliás, ano que o governo pre-
tende avançar na reforma pre-
videnciária e trabalhista.

Dá para vencer
Para aplicar essa estraté-

gia, os bancos apostam no 
cansaço da categoria, apos-
tam que a população se volta-
rá contra os bancários, devido 
ao alto número de agências 
fechadas às vésperas do 5º 
dia útil e contam com o apoio 
da mídia e da OAB. Esta que 
entrou com pedido para o ju-
diciário considerar a greve ile-
gal e sua seção em PE pediu 
até a prisão da presidente do 
sindicato.

No entanto, o impasse 
causado pela Fenaban pro-
duziu um efeito contrário: a 
adesão tem aumentado nos 
bancos públicos e grandes pi-
quetes foram organizados em 
centros administrativos e de 

tecnologia dos bancos. Já são 
vários os exemplos de traba-
lhadores no nível de gerência 
média que estão aderindo ao 

movimento de maneira or-
ganizada pelos sindicatos - 
como os da Superintendência 
do BB em ES ou os gerentes 
de contas da CEF no Mara-
nhão. Mas também há diver-
sos focos espontâneos desse 
tipo de adesão, que podem e 
devem ser organizados para 
se proliferarem pelo Brasil.

É preciso também fazer 
um chamado, via CUT e ou-
tras centrais, para organizar 
um grande dia de piquetes e 
atos de repúdio à Fenaban, ga-
rantindo a adesão nos centros 
administrativos e de tecnolo-
gia dos bancos e nas agências 
de alta renda que ainda estão 
funcionando mesmo de por-
tas fechadas.

O governo e os bancos 
querem mostrar uma força 
que na verdade não têm. 
Por isso, ampliando a uni-
dade e a mobilização, saire-
mos vitoriosos.

Vencer o governo e os banqueiros: 
derrotar a proposta de acordo bianual
rAFAEL prATA
rafaelprataem@gmail.com

SINDICAL

Rafael Prata, da Esquerda Marxista, 
em assembleia dos bancários

Dia 22 de setembro, a 
CUT e outras centrais promo-
veram uma série de mobiliza-
ções pelo país com o slogan 
“Dia Nacional de Paralisação, 
rumo à greve geral – Nenhum 
direito a menos”. Porém, o 
que se viu foram mobiliza-
ções desarticuladas, passeatas 
pequenas e paralisações pon-
tuais de categorias.

Contudo, em várias cida-
des os militantes da Esquerda 
Marxista lideraram e compu-
seram atividades. Com a ven-
da do jornal Foice&Martelo, 
a distribuição de panfletos e 
falas públicas, buscaram dar 

às manifestações, paralisações 
e plenárias uma substância re-
volucionária. Foi esse o caso 
nas cidades de São Paulo, 
Joinville, Florianópolis, Bauru, 
Cuiabá e Recife.

O “esquenta” do dia 22 de 
setembro foi arquitetado para 
ficar em descompasso com a 
situação política. As greves de 
importantes categorias foram 
organizadas para iniciar em da-
tas distintas. E as palavras de 
ordem dirigiam a luta política 
para dentro das instituições 
burguesas desmoralizadas.

Já no dia 29 foi a vez da 
categoria metalúrgica ser 
chamada para o “Dia Nacio-
nal de Mobilização e Para-
lisação dos Metalúrgicos”. 
Mas o que foi realizado pelos 
sindicatos cutistas não as-
sustou os capitalistas, e mui-
to menos o governo. Foram 
poucas paralisações, mate-
rializadas em atrasos na en-
trada em fábricas de algumas 
cidades. O restante das ativi-
dades foram falas em carros 
de som e panfletagens.

Para o dia 5, a CUT prepara 
outra atividade, o “Dia Nacio-
nal de Lutas contra o Desmon-
te do Estado Brasileiro”. Ainda 
não sabemos como será, mas a 
julgar pelas palavras de ordem 
levantadas, o desânimo per-
manecerá entre os trabalhado-
res para abraçá-las.

A direção da CUT projeta 
uma possível greve geral entre 
8, 9 e 10 de novembro. Uma 
paralisação desse tipo poderia 
ser uma forma de confluir as 
expressões localizadas de re-
sistência. Mas as atuais dire-
ções sindicais continuam ten-
tando uma solução dentro dos 
marcos capitalistas. Suas pala-
vras de ordem expressam isso.

Antes de tudo, é necessário 
combater pela unidade dos tra-
balhadores e pela independên-
cia frente ao governo Temer. 
Por isso várias assembléias já 
aprovaram moções para que 
a CUT não participe de nego-
ciações com o ilegítimo Temer. 
Este é o primeiro passo para 
uma unidade real que anime 
os trabalhadores.

Clima gelado nas atividades de 
“esquenta” para a greve geral
JoHAnnEs HALTEr
haltercontato@gmail.com

No dia 29 de setembro, 
os petroleiros de todo o Bra-
sil deram início à luta pela 
manutenção de seus direitos 
e contra a privatização da Pe-
trobrás, com concentração e 
atrasos nas portas das unida-
des de todo o país.

Os petroleiros rejeita-
ram a proposta de reajuste 
apresentada pela compa-
nhia, que nem sequer repõe 
a inflação, e agora estão em 
campanha para que a dire-
ção da companhia apresente 
uma proposta digna e desis-
ta da privatização da Petro-
bras. Nas mobilizações dos 
petroleiros, a principal tare-
fa é explicar para a popula-
ção que a Petrobras não está 
quebrada. Suas reservas su-
peram em muito a dívida da 
Petrobras e, portanto, não 
há porque vender setores 
inteiros como revelou em 
seu plano de negócios a di-
reção da companhia.

O plano pretende trans-
formar a Petrobras em uma 
mera empresa exploradora 

de petróleo, o que é um ab-
surdo neste momento em 
que há excesso de oferta de 
petróleo no mercado mun-
dial, fruto da crise de super-
produção do sistema capita-
lista. Estima-se que hoje a 
oferta de petróleo supere a 
demanda em 1,7 milhões de 
barris diários, e nada indica 
neste momento que o preço 
do barril do petróleo voltará 
a subir aos níveis de antes. 

A política da direção da 
CUT e da CTB de negociar 
com o governo Temer tem 
seus reflexos na divisão das 
lutas – bancários, correios, 
metalúrgicos e petroleiros, 
todos fazem campanhas se-
paradas. A unidade destas 
quatro categorias poderia, 
superando a divisão imposta 
pela direção da CUT, encur-
ralar o governo Temer, forçar 
uma proposta melhor para 
todas e dar um primeiro pas-
so para barrar os ataques na 
previdência social e na refor-
ma trabalhista.
- nenhum direito a me-
nos!
- não à privatização da 
petrobras!

Petroleiros em luta
FErnAnDo LEAL
fernandobleal@yahoo.com.br

Mobilização dia 22 teve pouca 
adesão diante da pauta proposta
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Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai, quatro só-
cios fundadores do Merco-
sul, decidiram no último dia 
13 de setembro marginalizar 
a Venezuela. A presidência é 
rotativa (a cada seis meses) 
e seria a vez da Venezuela 
(por ordem alfabética). 

No entanto, foi decidido 
que será criada uma presi-
dência colegiada do bloco até 
1 de dezembro de 2016, mo-
mento em que a Venezuela 
terá para cumprir todos os 
compromissos assumidos 
há quatro anos, quando foi 
admitida no conglomerado. 
Caso não cumpra, será sus-
pensa. Obviamente que as 
coisas estão montadas para 
justificar seu afastamento, 
como forma de desmoralizar 
seu governo. Maduro reage 
conciliando, buscando seto-
res de oposição.

Entretanto, não podemos 
esquecer o que é o Merco-
sul, mesmo que se constate 
a tática de provocar a tensão 
em relação à Venezuela. O 
Mercosul é a expressão de 
uma articulação entre as 
burguesias regionais sob o 
controle do imperialismo. É 
um instrumento de organi-
zação do capital, facilitando 
e gerenciando a produção e 
a circulação de mercadorias, 
com vistas a rebaixar o cus-
to da força de trabalho e au-
mentar a mais-valia.

No período anterior, a 
organização internacional 
era dominada por gover-
nos capitalistas com uma 
face reformista. A entrada 
da Venezuela não foi uma 
vitória da revolução, mas 
sim um passo para seu es-
trangulamento. Agora que 
esses governos títeres fo-
ram substituídos por ou-
tros assumidamente de di-

reita, Maduro está isolado 
no bloco.

Por isso, da Esquerda 
Marxista não virá qual-
quer defesa do Mercosul e 
da permanência da Vene-
zuela em sua composição. 
Ao contrário: combatemos 
qualquer articulação patro-
nal, regional ou internacio-
nal. Somos internaciona-
listas, mas o nosso lema é 
diferente: Trabalhadores do 
mundo, uni-vos.

Obviamente, a oposição 
venezuelana comemorou a 
decisão do Mercosul como 
uma derrota para o governo 
do presidente Nicolás Ma-
duro. A decisão obriga, por 
exemplo, Maduro a liberar 
os presos políticos e permi-
tir a realização, ainda neste 
ano, do referendo revoga-
tório convocado pela oposi-

ção. Isso serve para reforçar 
o cerco ao governo, pressio-
nando-o para se submeter 
aos interesses do imperialis-
mo e sua corja venezuelana.

Além do aumento do 
tensionamento interno, é 
clara a geopolítica do impe-
rialismo na América Latina, 
escancarando o interesse de 
isolar a Venezuela. O presi-
dente Argentino, Maurício 
Macri, deixou clara essa po-
sição: “A Venezuela não acres-
centou nada ao Mercosul”. José 
Serra, Ministro das Relações 
Exteriores, afirmou que: 
“A Venezuela não cumpriu os 
pré-requisitos do Mercosul. O 
governo venezuelano entrou no 
Mercosul a partir de um golpe, 
porque para entrar é preciso que 
os outros membros concordem 
unanimemente e o Paraguai não 
concordava”. Piada pronta.

Decisão do Mercosul aumenta 
tensão interna na Venezuela
ALEXAnDrE mAnDL
alexandremandl@yahoo.com.br

Já há algum tempo o 
mundo acompanha as no-
tícias de homens negros 
desarmados sendo vítimas 
de disparos de policiais nos 
Estados Unidos da América 
(EUA). Protestos contra o 
racismo da polícia hoje são 
frequentes nas principais ci-
dades americanas. Contudo, 
a pressão das ruas não vinha 
sendo suficiente para obrigar 
a polícia a dar alguma res-
posta que não fosse repres-
são. Pelo menos, até pouco 
tempo atrás.

Na Carolina do Norte, 
estado da região Sul do país, 
o descontentamento que se 
vê por todos os lados trans-
formou-se em revolta popu-
lar. Dezenas de milhares de 
pessoas tomaram as ruas em 
Charlotte, capital do estado, 
para protestar contra a mor-
te de Keith Lamont, 43 anos, 
que foi alvejado por policiais 
no dia 20 de setembro. As 
manifestações, como sem-
pre, foram recebidas com 
extrema violência pela poli-
cia, o que resultou na morte 
de um manifestante, Justin 
Carr.

Diante desse incidente, o 

governo do estado e a polí-
cia foram forçados a recuar e 
atender uma das demandas 
dos manifestantes: a libera-
ção do vídeo que contém as 
imagens do encontro entre 
Lamont e os oficiais que o 
mataram. Nelas, não restam 
dúvidas: Lamont foi execu-
tado a sangue frio. A situa-
ção em Charlotte chegou a 
tal ponto que o governador 
do estado, o republicano Pat 
McCrory, declarou estado 
de emergência e convocou 
a Guarda Nacional (efetivos 
militares sob controle do go-
vernador). Ainda assim, os 
protestos continuaram.

Nos EUA, assim como no 
resto do mundo, a classe do-
minante encontra cada vez 
mais resistência ao tentar 
reforçar seu domínio. O que 
era tido como quase normal 
no passado, como a violência 
policial contra os negros no 
país, hoje estimula milha-
res a irem às ruas. E com o 
aprofundamento da crise e 
o consequente aumento da 
repressão contra os traba-
lhadores, essa insatisfação 
só tende a aumentar, o que 
terá consequências funda-
mentais para o movimento 
dos trabalhadores nos EUA 
e no resto do mundo.

Revolta na Carolina 
do Norte nos EUA
ArTHur pEnnA
thurpena@gmail.com

Mercosul constitui um organismo capitalista no qual Maduro quer permanecer

Sean Rayford/Getty Images

Protestos violentos em Charlotte mostraram a insatisfação crescente nos EUA
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O jornal “Folha de São Pau-
lo” divulgou uma matéria com 
o título “Só 1 em 10 alunos 
está satisfeito, e maioria pede 
tecnologia nas aulas”. Em uma 
avaliação de 0 a 5, 69% dos jo-
vens aponta a escola com no-
tas abaixo de 3. E a maioria 
dos insatisfeitos são de escolas 
públicas.

Na pesquisa sobre a escola 
dos sonhos, nota-se que 51% 
querem tecnologia dentro das 
escolas. Vivemos em tempos 
em que a tecnologia está mui-
to desenvolvida. A escola não 
acompanha isto. O método de 
ensino continua o mesmo que 
de anos atrás, o professor es-
creve no quadro e os estudan-
tes copiam. Não há nada de 

moderno. Claro que os jovens 
vão achar isso ruim.

A juventude fora da esco-
la vive a tecnologia. Mesmo 
tendo condições econômicas 
ruins, conseguem ter acesso 
a algum tipo. É um absurdo 
que os estudantes não tenham 
acesso a isso dentro das salas 
de aula.

A pesquisa basicamente 
mostra o que qualquer estu-
dante ou professor já sabe. 
Mas não é só isso, a estrutura 
das escolas não atrai os estu-
dantes. Não há esporte, músi-
ca, teatro, bibliotecas e tantas 
outras atividades necessárias 
para atrair os jovens. O ensi-
no fundamental é um desas-
tre e os alunos já chegam com 
problemas de aprendizado no 
ensino médio, sem encontrar 
cenário melhor.

Por quais motivos o ensino 
público continua tão atrasado? 
Essa deveria ser a pergunta. E 
não é muito difícil de respon-
der.

 Basta lembrar os cortes 
que a educação sofreu nos últi-
mos anos. Além disso, há a Lei 
da Mordaça que busca calar o 
professor, o estudante e impe-
dir que a ciência seja ensinada 
na sala de aula. 

A contrarreforma do ensi-
no médio proposta pelo gover-
no Temer auxilia na destruição 
completa da educação pública 
universal. Colocando a inicia-
tiva privada na escola, acaban-
do com o concurso público 
para professores, além de uma 
série de outras medidas crimi-
nosas (ver pág 3).

A escola que precisamos é 
a que nos ensina os conheci-

mentos acumulados pela hu-
manidade, que cria seres hu-
manos instruídos em todos os 
domínios. Mas vivemos sob o 
capitalismo, um sistema podre 
e que se decompõe em sua cri-
se mais aguda. Para conquis-
tarmos a educação pública, 
gratuita e para todos, que não 
sirva ao interesse da burgue-
sia, precisamos lutar por uma 
sociedade socialista.

Estudantes insatisfeitos: a culpa é do sistema
JonATHAn viTorio
jonathanvitorio14@gmail.com

O projeto Lei da Mordaça, 
criado em 2004 pela ONG Es-
cola Sem Partido (ESP), surgiu 
para combater a suposta ideo-
logização realizada por profes-
sores de esquerda nas salas de 
aula. Ela ganhou espaço a par-
tir do desenvolvimento da cri-
se mundial do capitalismo e, 
principalmente, após as Jorna-
das de Junho de 2013. Atual-
mente é debatida no Congres-
so Nacional e em quase todas 
as assembleias legislativas do 
país.

Se a crise orgânica no capi-
tal explica a “popularidade” da 
lei, ao mesmo tempo também 
é responsável pela sua criação. 
Os defensores do projeto são 
os elementos que formam a 
escória da política brasileira, 
que não se incomodam em 
jogar no lixo a própria demo-
cracia burguesa para combater 
a classe operária e a juventude 
que desperta para a luta. 

Mas é necessário expor 
também um outro fator que 
contribuiu com o surgimen-
to dessa lei. Nos últimos 
anos, os livros didáticos 
começaram a apresentar 
todos os “avanços” dos go-
vernos Lula/Dilma. Nesses 
livros, ideias reacionárias 
como racialismo e o multi-
culturalismo começaram a 
ser defendidos.  De acordo 
com alguns materiais, não 
houveram privatizações du-
rante o governo do PT e não 
explica-se que as “conces-
sões” de rodovias, portos, 
aeroportos, hidrelétricas 
são exatamente isso. Não é 
possível concordar com as 
posições absurdas da ESP, 

mas é inegável que nesses 
livros existem mentiras que 
tentam justificar anos de po-
lítica reformista do PT.

Os textos que estão na 
brochura lançada agora foram 
desenvolvidos por militantes 
da Liberdade e Luta e seus 
apoiadores no calor da bata-
lha contra essa ONG e seu 
projeto retrógrado. Iniciamos 
uma campanha nacional em 
março deste ano contra a Lei 
da Mordaça logo após a apro-
vação da mesma na Câma-
ra de Vereadores de Campo 
Grande, no Mato Grosso do 
Sul. Esse material é fruto de 
um esforço para explicar as 
terríveis consequências desse 
projeto e mostrar que é pos-
sível derrotá-lo, como fizemos 
em Campo Grande.

A Lei da Mordaça é um 
ataque contra a juventude 
e contra os trabalhadores. 
É um fruto da barbárie ca-
pitalista e não traz nenhum 
benefício para a educação. 
Nossa palavra de ordem per-
manecerá firme até o dia em 
que derrotarmos esse proje-
to: Abaixo a Lei da Mordaça! 

Liberdade e Luta lança brochura 
sobre a Lei da Mordaça
Textos ajudam a entender a lei e dão exemplos de como derrotá-la
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Mais de 2 mil nas ruas em Curitiba

Até o fechamento desta 
edição recebemos a notícia 
de 8 ocupações de escolas 
no Paraná contra a Reforma 
do Ensino Médio. Também 
fomos informados que ocor-
reram manifestações em 
Curitiba e em Bauru - SP.  

A MP 765, que destrói a 
educação pública, provocou 
uma onda de revolta contra 
esse ataque de Temer. 

Acreditamos que essas 
são iniciativas corretas para 
lutar contra a destruição da 
educação pública e apoia-
mos esses estudantes e 
professores. 

Ocupações
de escolas


