
ISIS, o fruto bárbaro da 
opressão imperialista

A milícia ISIS já controla regiões da Síria e do Iraque. O corrupto exército iraquiano não opõe resis-
tência e está derretendo. O que comprova que o problema é político e não de força militar.  Pág 03 
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A face sombria da milícia fundamentalista

Novo
Caros camaradas, simpa-

tizantes e leitores do Foice & 
Martelo, chegamos na edição 
número 50 de nosso boletim 
semanal. Pouco mais de um 
ano nos separa da edição nú-
mero 1 que foi lançada no 1º de 
Maio de 2013, acertadamente 
anunciando uma nova situação 
política na luta de classes no 
Brasil. Posteriormente vieram 
as jornadas de junho e depois o 
início das greves de massa. 

Nosso boletim foi e segue 
sendo um instrumento marxis-
ta para auxiliar a juventude e 
a classe operária a construir o 

socialismo no Brasil e no mun-
do. 

Nos orgulhamos de ter che-
gado até aqui com um boletim 
auto-financiado, com indepen-
dência política e financeira. A 
partir desta edição decidimos 
transformar o F&M em um ta-
bloide colorido com mais con-
teúdo e uma apresentação mais 
agradável aos nossos leitores.

Agora, toda força na amplia-
ção de nossa rede de colabora-
dores. Compre, leia  e divulgue 
a imprensa marxista, ajude-nos 
na luta pela revolução e pelo 
socialismo.



Padilha, Maluf e programa, tudo 
junto e misturado, mais retrocesso e pri-
vatizações. De resto, o de sempre, mais 
conciliação e abandono das lutas. 

Em seu Encontro estadual, o PT 
ofi cializou a candidatura do ex-mi-
nistro da Saúde, Alexandre Padilha, 
para governador de SP, reafi rmando 
a aliança com Maluf e o seu PP em 
um quadro de aprofundamento da 
política de colaboração de classes. 
Para a Saúde, a proposta foi de 
manutenção do processo de sua 
privatização via contratos com Or-
ganizações Sociais (OSs), alegando 
“não poder interromper serviços 
prestados pelo Estado via OS”, ou 
seja, os lucros não podem cessar.

Foi um Encontro patético, bem 
longe dos antigos, que se posicio-
navam pela luta e contra o capital. 
O que destoou foi o fato de que Es-
querda Marxista fez aprovar uma 
Moção de solidariedade à luta an-
tifascista na Ucrânia. Também fo-
ram aprovadas as candidaturas de 
Roque Ferreira e Caio Dezorzi a 
Deputados Federais, pela EM, que 
combaterão pelas reivindicações 
contra a colaboração de classes e 
pelo socialismo.

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

Greves nas Universidades Estaduais 
de São Paulo: Dilma e Alckmin querem o 
congelamento dos salários dos professores 
e manobram para impor cobrança de men-
salidades. É a linha da austeridade exigida 
pelo FMI.

As universidades do Estado de São 
Paulo estão em greve. USP, UNESP, 
UNICAMP. Os governos Alckmin e 
Dilma querem congelar os salários 
agora e depois certamente realiza 
mais cortes. Os reitores, a serviço do 
governo, em coro gritam que para sal-
var as universidades elas devem pas-
sar a cobrar mensalidades, que sem 
isso as suas crises fi nanceiras serão 
insolúveis. Será verdade? 

Os recursos destinados ao paga-
mento da dívida pública atingiram a 
cifra de R$ 2,57 trilhões. As desone-
rações que benefi ciam banqueiros e 
grandes empresas ultrapassam em 
2013, R$ 77 bilhões. Em 2008, para 
salvar os bancos Lula liberou R$ 300 
bilhões.   O PIB atual é de R$ 4,15 
trilhões. O país está sendo sangrado 
para salvar gente ultrabilionária.

 As Universidades, seus alunos, 
professores e funcionários, as pes-
quisas, pouco importam aos gover-
nantes, eles governam para resolver 
os problemas da crise capitalista. A 
destruição do ensino público e gratui-
to é a meta desejada dos imperialistas 
que cobram a fatura e exigem apertos, 
cortes em todos os níveis. Canadá, 
França, Espanha, Itália, um a um, os 
custos com a educação estão sendo 
jogados nas costas dos estudantes. O 
Brasil ingressou defi nitivamente na 
onda destruidora da austeridade exi-
gida pelo imperialismo.

 Os estudantes, os trabalhadores, 
professores e funcionários não devem 
pagar pela crise gerada pelos capita-
listas. Somente a unidade na ação po-
derá barrar este processo destruidor. 
Todo apoio às greves da USP, UNI-
CAMP e UNESP.

Cortes nas 
universidades

No dia 17 de julho acontecerá a 
eleição do Sindicato dos Trabalhado-
res no Serviço Público Municipal de 
Florianópolis – SINTRASEM. A cha-
pa 1 “Lutar para manter e ampliar 
direitos” é formada por militantes da 
Esquerda Marxista e apoiadores. 

Há vários anos estamos juntos 
com os trabalhadores da PMF e da 
COMCAP elaborando, organizando 
e lutando pela manutenção e amplia-
ção de nossos direitos.

Os frutos destes combates, em 
nossa base e na CUT, são sentidos 
nas conquistas históricas que tive-
mos nas últimas datas-bases, tanto 
na PMF quanto na COMCAP (hora 
atividade em tempo e em dinheiro, 
PCCS do Civil, fortalecimento da 
COMCAP pública, ganho real de sa-
lário, vale alimentação para todos os 
dias do mês etc.).

Na CUT estamos na linha de 
frente na luta contra o PL 4330 que 
impõe a terceirização irrestrita a to-
dos os setores, contra a criminali-
zação dos movimentos sociais, pela 
aplicação da Lei do Piso Nacional 
do Magistério nas carreiras e com-
batendo a linha colaboracionista da 
maioria de sua direção que defende o 
tripartismo e abandonou a luta pelo 
socialismo.

Lutamos pela redução da jornada 
de trabalho, escala móvel de salários, 
por saúde, transporte, educação, pú-
blico, gratuito e para todos abaixo a 
repressão, fi m do fator previdenciá-
rio. A CUT e os Sindicatos devem ser 
independentes e de luta pelo socia-
lismo!
- Manutenção e ampliação dos di-
reitos 
- Independência e autonomia do 
sindicato 
- Pelo fi m do imposto sindical
- Não ao tripartismo
- Luta pelo socialismo
- Em defesa da CUT

Chapa 1 no 
SINTRASEM

No último dia 25 de junho, na 
Livraria Marxista, em São Paulo, foi 
realizada mais uma atividade em 
solidariedade aos antifascistas que 
lutam na Ucrânia em continuida-
de ao Ato realizado no Consulado 
da Ucrânia em São Paulo no dia 17 
de junho, atendendo ao chamado 
da Corrente Marxista Internacional 
em solidariedade aos militantes do 
Partido Comunista da Ucrânia e da 
organização de esquerda, o Borotba, 
que estão sendo perseguidos, assas-
sinados pelos fascistas e pelo gover-
no de Kiev. Vários militantes do PCB 
e da Esquerda Marxista estiveram 
presentes, jovens, estudantes e sin-
dicalistas. 

Os debatedores foram os ca-
maradas Edmilson Costa do PCB e 
Wanderci Bueno da EM, sendo co-
ordenada por Mário Conte. Todas as 
intervenções da mesa e do plenário 
reafi rmaram o compromisso com a 
solidariedade à luta antifascista, em 
apoio ao Borotba e PC da Ucrânia, 
condenando o governo de Kiev, exi-
gindo que cessem as perseguições e 
atos fascistas, os quais estão sendo 
instrumentalizados para subjugar os 
trabalhadores da Ucrânia aos inte-
resses dos burgueses russos e ucra-
nianos e ao imperialismo.

Ao fi nal do debate foi lida uma 
declaração conjunta elaborada pelo 
PCB e EM. (ver trechos na pág 4).

Solidariedade
antifascista

Encontro 
do PT/SP

Entre 2004 e 2013 o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) brasileiro 
cresceu em média 3,64% ao ano 
(hoje é de R$ 4,5 trilhões). A Dí-
vida Pública avançou no mesmo 
período, em média, 8,98% ao ano 
(atualmente em R$ 2,57 trilhões), 
ou seja, a dívida pública brasileira 
já é mais do que a metade daquilo 
que o país gera de riqueza a cada 
ano, cresce 2,5 vezes mais rápido 
do que o nosso PIB.

Só cego não vê que a bomba 
pode explodir a qualquer momen-
to. Enquanto isso não ocorre, o go-
verno quer cortar mais direitos dos 
trabalhadores e continua privati-
zando. Vem ai demissões e arrocho 
salarial. 

Dívida 
pública

Quem Somos
A Esquerda Marxista (EM) é 

uma organização de luta pelo 
socialismo. Como seção brasi-
leira da Corrente Marxista In-
ternacional (CMI), lutamos em 
todo o mundo para ajudar os 
trabalhadores e jo-
vens a se organiza-
rem na luta por sua 
emancipação.

Lutamos contra 
a colaboração de 
classes e contra 
a defesa do capi-
talismo e sua ma-
quiagem feita pelos 
reformistas. Nada 
temos a ver com as organiza-
ções e agrupamentos ultraes-
querdistas que, incapazes de 
se relacionarem com a classe 
trabalhadora, dedicam-se ao 
divisionismo e ao denuncismo 
inócuo e impotente. Nós luta-

mos nas organizações de massa 
para construir uma corrente 
revolucionária de massas. Nes-
se sentido atuamos na luta de 
classes e nas entidades histori-
camente construídas pelos tra-

balhadores e pela 
juventude. 

A EM dirigiu as 
ocupações de fá-
bricas lutando por 
sua estatização sob 
controle dos traba-
lhadores, luta por 
educação pública e 
gratuita para todos, 
pela reestatização 

de tudo o que foi privatizado, 
contra a criminalização dos 
movimentos e organizações 
dos trabalhadores, em defesa 
das conquistas e reivindicações 
da classe trabalhadora e da ju-
ventude, contra o capitalismo. 

A revista inglesa The Econo-
mist desta semana tem como tí-
tulo “Destruição criativa”, que é a 
maneira burguesa de falar do que 
Marx descreveu como as tendên-
cias de crise do capitalismo para 
“a destruição violenta de grande 
quantidade de forças produtivas”. 

A revista diz “... jovens estudan-
tes ainda se reúnem em uma hora e 
local para ouvir a sabedoria de es-
tudiosos.

Agora, uma revolução começou, 
graças a três forças: o aumento dos 
custos, a evolução da procura e 
tecnologia disruptiva. O resultado 
será a reinvenção da universidade”.

Um subtítulo diz tudo: “Fora do 
campus, online”. The Economist 
aponta para a destruição da Educa-
ção Pública. A palavra-chave é “di-
minuição dos custos”.

Em que pensa o 
imperialismo esta semana?
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Califado do ISIS, república islâmica ou Somália 2.0

Em março de 2003, George W. 
Bush, presidente republicano dos 
EUA, com apoio de Tony Blair, pri-
meiro ministro trabalhista da Ingla-
terra, invadiram o Iraque para, su-
postamente, proteger os iraquianos 
da barbárie de Saddan Hussein.

O governo títere que os EUA 
haviam montado após tomar o Ira-
que, foi obviamente derrotado nas 
primeiras eleições realizadas. Em 
2006 assumiu o atual primeiro-mi-
nistro Nouri al-Maliki, do Partido 
Islâmico Dawa, aliado do regime 
xiita do Irã.

Agora um grupo armado islâmi-
co, o Estado Islâmico do Iraque e do 
Levante (ISIS, da sigla em inglês), 
com apoio de tribos sunitas, já to-
mou uma região do país. Incluindo 
Mosul, a segunda cidade do Iraque 
e centro industrial, onde se apossa-
ram de 500 milhões de dólares. 

O corrupto exército iraquiano 
não opõe resistência. Está literal-
mente derretendo. O que comprova 
que o problema é político e não de 
força militar. al-Maliki pediu aos 
EUA que bombardeiem o ISIS. Mas 
Obama não pode fazer isso.

Dominação imperialista e 
decomposição

O que temos visto nas últimas 
semanas é o resultado da invasão 
de 2003. O início da desintegração e 
divisão do Iraque em linhas étnicas 
e religiosas. Com consequências di-
retas na Jordânia, Síria, Turquia, Irã.

O governo de al-Maliki é incapaz 

de dar uma resposta aos problemas 
sociais e econômicos que afligem 
o povo e tenta dividir para reinar. 
Mas, o feitiço parece ter virado con-
tra o feiticeiro.

O que é o ISIS
O ISIS foi fundado por Abu Mu-

sab al-Zarqawi, um jordaniano sa-
lafista, que foi aliado da Al-Qaeda, 
e mais tarde fusionou com vários 
grupos islâmicos armados. É uma 
das milícias que luta na Síria contra 
o governo de Bashar al-Assad. Ali 
incorporou milhares de mercená-
rios de todo o mundo e conquistou 
o controle de regiões com petróleo. 
O que trouxe muito dinheiro além 
do financiamento das monarquias 
da região. Seus principais líderes 
foram mortos em 2010, no Iraque, 
em operações dos EUA e do gover-
no atual.

O ISIS já autoproclamou um 
estado, um califado islâmico, e sua 
soberania sobre ele, sobre partes do 
território do Iraque, Síria, Jordânia, 
Israel, territórios palestinos, Líba-
no, uma parte do sul da Turquia e 
Chipre.

Seus métodos são brutais. Suas 
leis incluem a crucificação e a deca-
pitação. Em Mosul ainda não colo-
caram ainda em prática tais barbari-
dades porque estão buscando apoio 
da população.

O ISIS tem recebido respaldo de 
sunitas reprimidos e discrimina-
dos por al-Malik. E o governo pio-
ra tudo convocando a luta de xiitas 
contra sunitas. O horizonte que se 
desenha é de sangrenta guerra civil 
sobre o Iraque.

Os curdos
A região curda no norte do país 

possui um elevado grau de autono-
mia. Tem um presidente próprio, 
forças armadas, etc. Aproveitando a 
instabilidade, os curdos avançaram 
seu território sobre áreas contesta-
das, como a cidade de Kirkuk, im-
portante fonte de petróleo.

A Turquia entra como um com-
ponente no jogo apoiando os cur-
dos. Seu interesse é fazer negócios 
nos campos de petróleo dessa re-
gião. Militares turcos chegaram a 
ser deslocados para apoiar as forças 
curdas.

Irã e EUA
Contra o ISIS se uniram o Irã, 

os EUA e o governo de Bagdá, cada 
um com seus interesses. O governo 

iraniano tem enviado armas e as-
sessores militares em ajuda ao cole-
ga al-Malik. O secretário de Estado 
americano, John Kerry, foi a Bagdá e 
anunciou que os EUA enviarão 300 
conselheiros militares para ajudar 
na luta contra os insurgentes.

Uma tentativa desesperada é a 
orientação de Obama para a cons-
tituição de um governo de unida-
de nacional com xiitas, sunitas, 
curdos, turcos, etc. Mas, al-Malik 
rejeita porque ele não sobreviveria 
assim.

O Iraque se afunda na barbárie e 
corre o risco de acabar como a So-
mália, destroçada pelo imperialis-
mo e os senhores da guerra locais.

Luta de classes
A luta religiosa e étnica entre os 

povos é de interesse dos capitalis-
tas. Eles alimentaram isso e a inva-
são norte-americana no Iraque só 
aprofundou tudo.

A classe trabalhadora não ganha 
nada, nem com um governo xiita, 
nem com um governo sunita, como 
era o de Saddan Hussein. São duas 
faces da luta entre setores das clas-
ses dominantes para saquear as ri-
quezas naturais e explorar a classe 
trabalhadora. O que se passa no Ira-
que é mais um aspecto da barbárie 
do capitalismo.

A única saída é a luta revolucio-
nária de massas para colocar fim a 
toda essa catástrofe. Este é o cami-
nho que foi apontado pela revolu-
ção árabe que eclodiu em 2011.

Paz entre os povos! 
Guerra aos senhores!

Quem vende as armas e incentivou a guerra sectária?

Mushtaq Muhammed/reuters

EDITORIAL

A Convenção Nacional do PT, 
em 21/06/14, aclamou Dilma 
como candidata a presidente, Mi-
chel Temer, do PMDB, como vice 
e oficializou a aliança com cerca de 
10 partidos burgueses, reeditando 
as políticas anteriores.

A Convenção era um evento mi-
diático e formal, pois o Encontro 
Nacional do PT já havia definido 
tudo, política de alianças, diretri-
zes de programa e a candidatura de 
Dilma e Temer, reafirmando tudo 
que foi feito até agora.

Nada de novo, portanto, exceto 
a deserção do PTB que sentindo os 
ares atuais se mandou. Passou sem 
explicações a apoiar Aécio Neves, 
atitude típica desses partidos bur-
gueses com os quais o PT se alia. 

A definição central da campa-
nha se expressa na frase “Um novo 
ciclo de desenvolvimento” ou no 
slogan “Mais mudança, Mais fu-
turo”. Frases que não significam 
nada objetivamente, mas destilam 
a orientação de que vamos dar um 

salto em desenvolvimento econô-
mico e social e que a atual políti-
ca do governo conduz a um futuro 
melhor. Enfim, reafirma a orienta-
ção da direção do partido de que 
“Mais capitalismo é mais felicida-
de”.

Ignoram a situação real do país 
negando-se a ver que a insatisfação 
popular tem causas reais e não in-
ventadas, ignorando que a econo-
mia brasileira é integrada à econo-

mia mundial que sofre sua maior 
crise desde 1929, ignorando o caos 
de guerras, mortes, doenças, refu-
giados, desagregação social e polí-
tica de países inteiros, caos e sofri-
mento que é o retrato do planeta.

Tudo se organiza para uma 
campanha morna, com indiferença 
popular e milhões de reais azeitan-
do a disputa para ver quem dirige 
o Titanic, enquanto o povo sufoca 
no porão.    

Dilma é candidata. 
Sem mudanças, que futuro?

Que Conselhos 
são estes?

O Decreto de Dilma sobre 
“Participação Popular” e a histeria 
do PSDB e do DEM contra ele rea-
briram uma velha polêmica.

Os chamados “Orçamentos 
Participativos” têm, desde sua 
origem, um enquadramento dado 
pelos limites da prefeitura e de 
apenas a parte do orçamento dita 
“móvel”, já que não tem poderes, 
mesmo que quisesse, para decidir 
sobre todo o Orçamento da prefei-
tura. 

Além disso, ele é “participati-
vo” e não “decisivo”, já que conti-
nua sempre subordinado, mesmo 
no que lhe é atribuído, e depen-
dente do acordo das Secretarias, 
do prefeito ou da Câmara de Vere-
adores. Assim, estes Conselhos de 
Orçamento Participativo acabam 
sendo nada mais que uma forma 
de dividir a população lançando 
um setor contra outro na dispu-
ta pelas migalhas oferecidas. Em 
geral menos de 5% do total orça-
mentário. 

E tem como objetivo político 
ainda cooptar dirigentes de lutas, 
ou reivindicações, sindicatos e as-
sociações, integrando-os ao apa-
relho de Estado, administrando a 
crise de miséria, desresponsabili-

zando o governo federal e abrindo 
caminho para as privatizações e 
destruição do serviço público.  

Concebidos para organizar a 
“participação” popular no apare-
lho de estado burguês o “Orça-
mento Participativo” se opõe por 
princípio à concepção de destrui-
ção do Estado Burguês, que é a de 
Lênin e a nossa. Não se trata ape-
nas de alienar a independência das 
organizações, mas de “convencer” 
da possibilidade da reforma do 
aparelho de estado num sentido 
“popular”.

Como se trata de pura ilusão, 
a democratização popular do Esta-
do burguês, o resultado concreto 
é desviar a atenção das massas da 
responsabilidade que tem o gover-
no eleito e das instituições que de 
fato governam o país.  Assim, este 
“Orçamento Participativo” trans-
forma-se na mais reacionária das 
formas de integração da vanguar-
da operária aos planos do capital 
internacional. Seu resultado só 
pode ser a desmoralização e a des-
truição das organizações.

Por isso, essa invenção do 
“modo petista de governar” foi 
adotada por inúmeras prefeituras 
do PMDB, DEM, PSDB, PP, etc. 

NACIONAL
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Um evento midiático e marqueteiro longe da militância de outros tempos



Público, Gratuito e Para Todos! Transporte, 
Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!

O último dia 19 de junho mar-
cou 1 ano da histórica luta que 
revogou o aumento de 20 centa-
vos das tarifas de transporte pú-
blico em São Paulo e pelo menos 
outras 100 cidades pelo Brasil. 

Um ano depois, o MPL-SP 
convoca um ato para comemorar 
o aniversário, no dia 19/06/2014. 
Com a bandeira da tarifa zero e 
pela readmissão dos 42 metro-
viários demitidos em virtude da 
greve. A princípio, o ato deveria 
sair da Praça do Ciclista e mar-

char até o Largo da Batata (local 
da concentração do histórico ato 
de massas de 17/06/2013). En-
tretanto, 3 dias antes, o MPL de-
cide mudar o percurso e destino 
do ato, planejando fazer a festa 
em plena pista da Marginal Pi-
nheiros.

 A prática antidemocrática do 
MPL persiste: não foi aberto ne-
nhum espaço para apresentação e 
votação de propostas na concen-
tração do ato; nada de som am-
plificado, apenas a leitura de uma 
carta do MPL no jogral e “sigam-
me os bons”.

Também continuam se recu-

sando a formar um Comitê de 
Frente Única com todos favo-
ráveis à luta pela tarifa zero. O 
resultado todos sabemos: a falta 
deste espaço democrático antes e 
no início do ato, a falta de uma 
direção com som amplificado, 
a falta de um Serviço de Ordem 
Unificado do ato, permitiram 
mais uma vez que indivíduos e/
ou pequenos grupos impusessem 
sua vontade sobre a maioria.

Desta vez não havia policia-
mento acompanhando a mani-
festação como de costume – ape-
nas um helicóptero observando 
e tropas se deslocando fora da 
vista dos manifestantes, em vias 
paralelas. Havia rumores de que 
o MPL teria pedido ao comando 
da PM para não realizar policia-
mento ostensivo. Mas isso caiu 
como uma luva para a repressão. 
Queimada perante a opinião pú-
blica por conta dos exageros que 
chegaram a ferir jornalistas inter-
nacionais no dia da abertura da 
Copa, a PM queria mostrar ago-
ra que “sem repressão é pior”: 
manteve os fardados distantes 
da manifestação e infiltrou a P2 
disfarçada de Black Bloc para “to-
car o terror” quebrando bancos, 
agências de automóveis, etc. A 
imprensa nacional e internacio-
nal se aglomerava em volta das 
depredações como urubus cer-
cam a carniça, enquanto a massa 
marchava desapercebida no cen-
tro da avenida.

 A campanha “Público, Gratui-
to e Para Todos: Transporte, Saú-
de, Educação! Abaixo a Repres-
são!” pôs seu bloco na rua. Com 
uma bateria, faixas e bandeiras 
o bloco animou manifestantes 
de diversas colorações políticas 
durante o ato. Com palavras de 
ordem e canções próprias, sur-
preendia os manifestantes acos-
tumados a repetir apenas os cân-
ticos do MPL. O bloco também 
organizou um serviço de ordem 
para garantir a integridade físi-
ca de seus membros. Foram dis-
tribuídas centenas de cópias do 
manifesto da campanha e abertos 
novos contatos.

No final o MPL decidiu en-
cerrar o ato com uma festa que 
bloqueava as pistas da Marginal 
Pinheiros. Na hora o bloco da 
campanha se reuniu para discutir, 
considerou uma irresponsabilida-
de e falta de senso de proporção 
(Se tivéssemos dezenas de milha-
res poderíamos bloquear a Margi-
nal, mas com menos de 2 mil? E 
com qual objetivo?), e decidiu se 
retirar da “festa”. Parecia-nos que 
o MPL queria provocar a repres-
são para criar um “fato político”.

De qualquer forma, a situação 
segue favorável. De nossa parte, 
seguimos nas escolas e univer-
sidades construindo a campanha 
nacional “Público, Gratuito e 
Para Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repressão!”. 
Junte-se a nós!

JUVENTUDE

O Partido Comunista Brasi-
leiro e a Esquerda Marxista têm 
acompanhado com preocupação 
os fatos que se desenrolam na 
Ucrânia. É mais um capítulo da 
intromissão imperialista no país e 
da luta entre frações oligárquicas 
que marcam a história ucraniana 
desde sua separação da URSS. 
Estes oligarcas emergiram como 
força dominante ao se apropriar, 
através de manobras e privati-
zações escusas, do patrimônio 
construído com muito sacrifício 
pelo povo soviético. Suas ações 
levaram o país à situação atual, à 
beira da bancarrota econômica e 
social.

Como na chamada “Revolução 
Laranja” de 2004, a fração oligar-
ca pró-imperialismos americano 
e europeu derrubou o governo da 
outra fração ligada ao capitalismo 
russo. Isso só foi possível porque 
o governo de Viktor Yanukovych 
era um governo corrupto e auto-
ritário. Sua política de centralizar 
o poder político e econômico em 
torno de sua família levou não só 

a que os demais oligarcas aban-
donassem sua fração e passassem 
à oposição, buscando a aproxima-
ção com a União Europeia, para 
assegurar seus privilégios, como 
provocou a insatisfação popular.

Com os recursos financeiros 
do imperialismo ocidental e o seu 
controle sobre os meios de comu-
nicação, a oposição e  os grupos 

fascistas conseguiram canalizar 
a insatisfação popular na parte 
ocidental da Ucrânia para o gol-
pe de Estado, ganhando a opinião 
pública dessa parte do país para 
o apoio ao Tratado de Associação 
com a União Europeia (UE), ape-
sar do real significado deste ser a 
desindustrialização, o desempre-
go em massa, a redução dos sa-

lários e a piora das condições de 
vida dos trabalhadores.

As milícias fascistas foram 
fundamentais para a vitória da 
fração oligarca da oposição. Fo-
ram responsáveis pela manipula-
ção dos fatos, realizando ataques 
a militantes da própria oposição e 
utilizando franco-atiradores con-
tra as manifestações para reverter 
o acordo oferecido pelo governo 
russo e justificar o uso de suas 
táticas violentas, sendo direta-
mente responsáveis pelo sangue 
derramado em Kiev. 

Preocupados com a possibili-
dade de perder o controle do pro-
cesso, os imperialistas europeus 
buscaram logo um acordo com 
o governo russo e o governo de 
Yanukovich e anunciaram no dia 
21 de fevereiro um acordo que 
previa um governo de coalizão, 
eleições antecipadas e o retorno à 
Constituição de 2004, diminuin-
do assim o poder presidencial. 

Leia a íntegra da Nota con-
junta PCB e EM: http://www.
marxismo.org.br/content/nota-con-
junta-do-partido-comunista-brasilei-
ro-pcb-e-esquerda-marxista-em-cmi-
-todo-apoio.

Todo apoio aos antifascistas da Ucrânia

108 jovens estão sendo trata-
dos como criminosos pela Ocupa-
ção da Câmara de Vereadores de 
Campinas, em 07/08/13. E ainda 
outros 30 menores de idade, proces-
sados na Vara da Infância e Juven-
tude. Toda nossa solidariedade aos 
denunciados e convidamos todos 
a somar forças para apresentar o 
Projeto de Lei que concede anistia 
aos que lutam pelos direitos sociais.

A ocupação
A ocupação da Câmara de 

Vereadores de Campinas foi 
duramente reprimida pela Tro-
pa de Choque da Polícia Mili-
tar a mando do presidente da 
Câmara, Campos Filho (DEM.

Após várias tentativas de 
negociação com a Câmara, seu 
presidente afi rmou que não 
abriria nenhuma CPI para in-
vestigar os lucros das empre-
sas que controlam o transpor-
te, que não haveria passe-livre 
para estudantes e desemprega-
dos, e, pior ainda, que a Câma-
ra estava disposta a aumentar 
os subsídios para os empresá-
rios do transporte. Foi como 
uma gota d´água.

Milhares de jovens reali-
zaram um ato público pelas 
ruas de Campinas. Os mani-
festantes reivindicavam me-
lhorias no transporte público, 
verbas para saúde e educação. 
Os manifestantes pediam tari-
fa zero, a instauração de uma 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) dos Transportes, 
além da saída do Secretário de 
Transportes, Sérgio Benassi. A 
maioria dos vereadores, alia-
da ao Prefeito Jonas Donizete 
(PSB), recusou todos os pedi-
dos. A ocupação ocorreu por 
volta das 19h30. E a desocupa-
ção em seguida.

“Os bandidos foram pre-
sos, levados para a cadeia, fi -
chados um por um. Estes fa-
cínoras inconsequentes, que 
acabaram sendo punidos e 
agora serão responsabilizados 
pelos danos que cometeram”, 
disse Campos Filho, (http://
g1.globo.com/sp/campinas-regiao/
noticia/2013/08/tropa-de-choque-
-entra-na-camara-de-campinas-e-
-tira-manifestantes-forca.html). 

Reproduz-se, aqui, a lógica 
criminalizante que está orien-
tando todo o judiciário contra 
a luta por direitos sociais. Toda 
a Solidariedade da Esquerda 
Marxista. Anulação de todos 
os processos.
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