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“A EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES SERÁ OBRA
DOS PRÓPRIOS TRABALHADORES.” (KARL MARX)

As contas do Brasil,
ficção e realidade

A situação da economia mundial está longe de ser resolvida. Os governos cortam direitos, exigem austeridade. Lula, Dilma, Mantega, a direção do PT e da CUT navegam entre a ficção e a realidade. Pág 03
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O que pensa o
imperialismo essa semana?
A revista norte-americana
Foreign Aﬀairs é conhecida
como uma revista de debate
entre os teóricos do imperialismo nos EUA. Ela reﬂete um
setor importante da intelectualidade da burguesia imperialista.
Ai escreve gente como
Condoleezza Rice, que foi Secretaria de Estado de Bush e
Zbigniew Brzezinski, que foi
Conselheiro de Segurança Nacional de Carter.
Em sua última edição traz
um artigo preocupado com
a Rússia, a Europa e o lugar
dos Estados Unidos, leia-se
OTAN.
Mostra como o imperialismo pensa resolver as contradições da luta intercapitalista e

que estragos pode causar este
moribundo que não morre.
O texto “Longa Marcha
para Bruxelas”, de Edward
P. Joseph e Janusz Bugajski, se auto explica: “Para
ajudar a conter a Rússia,
Washington deve usar a
sua inﬂuência para romper
o impasse na Europa sobre a expansão da OTAN
e da UE nos Balcãs”.
Em março já havia publicado uma entrevista
com o Secretário Geral
da OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, com o título
sugestivo de “A OTAN
está de volta”.
Como a OTAN signiﬁca na prática “força
militar controlada pelos

EUA” se pode imaginar o caos
que podem causar na região.

Quem Somos
A Esquerda Marxista
(EM) é uma organização
de luta pelo socialismo.
Como seção brasileira da
Corrente Marxista Internacional (CMI), lutamos
em todo o mundo para
ajudar os trabalhadores e
jovens a se organizarem
na luta por sua emancipação.
Lutamos contra a colaboração de classes e contra a defesa do capitalismo e sua maquiagem feita
pelos reformistas. Nada
temos a ver com as organizações e agrupamentos ultraesquerdistas que,
incapazes de se relacionarem com a classe trabalhadora, dedicam-se ao
divisionismo e ao denuncismo inócuo e impoten-

te. Nós lutamos nas organizações de massa para
construir uma corrente
revolucionária de massas.
Nesse sentido atuamos
na luta de classes e nas
entidades historicamente
construídas pelos trabalhadores e pela juventude.
A EM dirigiu as ocupações de fábricas lutando
por sua estatização sob
controle dos trabalhadores, 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 juventude, contra o capitalismo.

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

Os de cima
sobem...

Desemprego
no ABC

Os debaixo descem. Em
2013 a fortuna dos 51 americanos mais ricos somava 1 trilhão. Em 2014, 37 bilionários
detêm essa mesma cifra. Especialistas estimam que em 25
anos um único homem acumulará 1 trilhão! Divergem apenas
quanto aos prazos para que isso
ocorra.
A população sem casa em
NY atingiu 13% da população.
Mais de 64 mil moram nas ruas
ou dormem em abrigos. É o
mais puro fruto da crise, do desemprego e da queda de investimentos no setor produtivo.
Apenas a organização da
classe trabalhadora pela tomada do poder político dos grandes meios de produção poderá
interromper está lógica.

A taxa de desemprego atingiu 10,9% em junho. O setor
de serviços já perdeu 41 mil
postos de trabalho. Os dados
do DIEESE preocupam os trabalhadores, pois em junho
tradicionalmente é quando as
empresas começam a realizar
maior número de contratações
e agora no ABC 150 mil estão
desempregados, foram eliminados 36 mil postos de trabalho.
35 mil trabalhadores deixaram
a região.
Dilma segue com as isenções. Os patrões demitem e dão
férias coletivas. Os sindicatos
insistem nas negociações tripartites. Contra isso os trabalhadores devem impor sua unidade, organizando-se pela base
para barrar as demissões.

Ucrânia,
ataque fascista

Miséria
na Índia

Adidas e Nike
ganham a Copa

Uma conferência de sindicatos de trabalhadores que se
realizou no dia 26 de junho
em Kiev, Ucrânia, foi violentamente atacada pelos fascistas.
A Federação dos Sindicatos da
Ucrânia estava prestes a votar e eleger sua nova direção
quando o local foi invadido
pelos fascistas e reacionárias
milícias do Maidan. A polícia
só chegou ao local depois que
várias pessoas estivessem feridas. Os fascistas queimaram
bandeiras e jogaram gás pimenta, incendiaram o corredor
do edifício, quebram portas e
janelas. Exigiram que a Federação fosse depurada e que fosse afastada a sua direção.
Esta federação é pelega,
mas entendemos que quem
deve decidir o seu destino são
os trabalhadores e não bandos
fascistas a mando do imperialismo. A polícia secreta tem
atuado em conjunto com os
neonazistas.
Onde os neonazistas estão
nas direções sindicais eles atuam como fura-greves, como
ocorreu em Donbas na greve
dos mineiros.
Estes fascistas estão procurando fortalecer a ligação entre
sindicatos e os ultrarreacionários nacionalistas ao “Batkivshchyna” (Pátria) para impor
uma divisão na classe.
Derrotar os fascistas! Abaixo o governo de Kiev! Solidariedade aos antifascistas, ao
PC da Ucrânia e ao Borotba!

Os países que ingressaram
no sistema capitalista quando
outras nações já constituíam
potências econômicas, são
constantemente
retratados
como possíveis de superar as
economias desenvolvidas. Nação emergente ou em desenvolvimento, eufemismo para
países atrasados e dominados.

A empresa alemã, a Adidas, até o mês de março deste ano obteve um aumento
de 49% em seu lucro líquido (787 milhões de euros).
Com a Copa do Mundo esse
valor pode chegar a 930 milhões de euros.
Já, a norte-americana
Nike, no quarto trimestre
do seu exercício, alcançou
um lucro líquido de 698 milhões de dólares, uma alta
5,4%, vendendo 7,425 bilhões de dólares, crescendo
10,8%.
Nike e Adidas faturam
bilhões com a Copa e pagam
míseros salários aos trabalhadores em várias partes do
mundo. Comandam o mundo real do futebol.

Patrícia Campos Mello-Folhapress

Intocável cata excrementos
A teoria do “desenvolvimento desigual e combinado”
de Leon Trotsky aﬁrmava que
nesses países coexistem aspectos avançados e atrasados.
Na índia existem alguns
milhões de habitações sem as
mínimas condições de higiene.
Existe a proﬁssão de “coletor
de excrementos” que é praticada por 1,3 milhões de pessoas. 600 milhões de indianos
fazem suas necessidades ao
ar livre, no mato. 15 milhões
usam as latrinas secas.
Ao lado deste estado de
atraso, convive a energia nuclear e programas espaciais.
Em resumo: um estado de
barbárie que se perpetua sob o
capitalismo.

Rua Tabatinguera, 318, Centro
São Paulo/SP - CEP: 01020-000
Fone: (11) 3101-8810
DIRETOR
Serge Goulart
EDITOR
Wanderci Bueno
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Rafael Prata MTB nº 40040/SP
DIAGRAMADOR
Evandro José Colzani
jornal@marxismo.org.br
www.marxismo.org.br

08 DE JULHO DE 2014 / NÚMERO 51

3

EDITORIAL

As contas do Brasil, Lula e jornal O Globo

Se não fosse a luta sindical intensa e dura, os salários teriam sido reduzidos à metade do valor
Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br
O jornal burguês, O Globo publicou, em 28/06/14,
matéria onde acusa Lula de
ter apresentado uma série de
dados errados durante uma
palestra para dirigentes das
Câmaras de Comércio dos países europeus (Eurocâmaras).
Como cada palestra de Lula
custa R$ 300 mil, os pobres
empresários deveriam ao menos receber dados corretos. A
matéria está aqui: http://oglobo.
globo.com/brasil/lula-usa-dados-errados-em-discurso-para-empresarios-13055521.
Lula contra-atacou divulgando uma nota confusa e tentando provar que construiu o
paraíso na terra. A Nota está
aqui: http://www.institutolula.
org/depois-de-12-anos-o-globo-publica-dados-sobre-avancos-dos-governos-lula-e-dilma/#.U7Rs-vldUVk.
O Globo e Lula torturam os
números. Cada um com seus
objetivos. Mas, desde um ponto de vista de classe, as aﬁrmações de Lula é que devem ser
examinadas:
1) “O salário mínimo aumentou 72%” – Verdade. Mas, ainda é de R$724,00. O salário
mínimo deﬁnido na Constituição Federal, segundo o DIEE-

SE, deveria ser de R$3.079,31!
2) “O investimento público
em educação passou de 4,8% para
6,4% do PIB” – Sim, e uma
grande parte foi injetado na
educação privada. É isso que
prova quando diz “o Prouni levou mais de 1,5 milhão de jovens
à universidade”. Como o PNE,
que colocou a educação privada nos “10% do PIB para a educação”.
3) “o PIB per capita saltou de
US$ 2,8 mil para US$ 11,7 mil” –
Ninguém teve o salário multiplicado por 4 nos últimos doze
anos, mas a riqueza dos capitalistas sim. Mas, quem produziu foi a classe trabalhadora.
4) Lula se orgulha de que
“ao longo da crise mundial o Brasil fez superávit ﬁscal de 2,58%
ao ano, média que nenhum país do
G-20 alcançou”. E mais “O ajuste ﬁscal determinado pelo governo
nos anos de 2003 e 2004 alcançou
4,3% em 2003 e 4,6% em 2004”.
Ou seja, aqui teve mais austeridade ﬁscal que na Europa!
5) Lula conﬁrma, e se orgulha disso, que “a dívida pública
bruta do país, ao longo da crise,
está estabilizada em torno de 57%
do PIB desde 2006”. Ou seja,
com austeridade ﬁscal, leia-se
cortes sociais, e pagamentos
anuais da Dívida com cerca de
40% do Orçamento Federal, a
Dívida continua sendo do va-

lor de 57% de toda a riqueza
produzida no país em um ano!
6) Conta como vantagem
que “há 10 anos consecutivos a
inﬂação está dentro das metas estabelecidas pelo governo”. Em 12
anos tivemos cerca de 100%
de inﬂação. Se não fosse a luta
sindical intensa e dura os salários teriam sido reduzidos à
metade do valor. Em 2014, a
previsão do BC é de 6,4% de
inﬂação.
7) Lula aﬁrma que a inadimplência dos ﬁnanciamentos do BNDES é zero. Contabilmente, sim. Mas, o que se
passa é a eterna rolagem dos
ﬁnanciamentos, ou melhor,
presentes aos empresários,
como os feitos com os bilhões
e bilhões dados a Eike Batista.
O fato é que em 10 anos
o Brasil cresceu de 169 milhões de habitantes para 201
milhões e todo ano entram no
mercado de trabalho cerca de 2
milhões de pessoas.
Neste tempo o imperialismo aprofundou sua dominação sobre o país. O capital
internacional investiu, comprando ou criando empresas,
mais de U$500 bilhões, através de Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs), sem
falar da compra de Títulos e
outros ativos ﬁnanceiros do
governo. É isso que torna a

NACIONAL

Números e dura realidade
Os governos querem que os trabalhadores paguem a crise

Serge Goulart
serge@marxismo.org.br
O rombo das contas externas brasileiras já soma US$
40,074 bilhões este ano. Em
12 meses o resultado negativo é US$ 81,854 bilhões,
ou 3,61% do PIB, segundo o
BC. Em 2013, o déﬁcit foi de
US$ 81,075 bilhões, ou 3,64%
do PIB, pior resultado desde
2001.
O dado positivo, em US$
8,3 bilhões, é o Balaço de Pagamentos. Mas, isso é porque
nesse item entra todo o dinheiro dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) e das
aplicações ﬁnanceiras. O IED
foi, em 2013, de U$63 bilhões.
O BC já diz que a previsão de crescimento da economia brasileira em 2014 foi re-

visada de 1,16% para 1,10%.
Em janeiro, Mantega falava,
como sempre, em 5% para
2014.
A produção de bens de capital - motor da economia para
que novos bens sejam fabricados - caiu em maio 9,7%
em comparação com maio de
2013.
Na categoria de bens de
consumo duráveis, como é
o caso dos automóveis, o mês
de maio foi de retração de
11,2% em relação a maio de
2013. E o setor automobilístico sozinho teve em maio uma
queda de 20% (!), em relação
ao mesmo mês de 2013.
O gerente da coordenação
de indústria do IBGE, André
Macedo, explica que “o setor
está sendo afetado pelo endividamento das famílias,

aumento da restrição ao crédito, e diﬁculdades de exportação, principalmente para a
Argentina”. A bomba relógio
armada, como explicamos
sempre.
Qual é o futuro de tudo
isso?
Enquanto o mundo continua em crise e os governos
tentam fazer a classe trabalhadora pagar a conta, Lula,
Dilma, Mantega e a direção do
PT e da CUT navegam entre a
ﬁcção e a realidade alardeando
“o capitalismo em um só país
que deu certo”!
E isso é o alimento de sua
política de colaboração de
classes e salvação do capitalismo. A verdade é que a classe
trabalhadora deve se preparar
para duros tempos e mais duras lutas.

UOL Notícias

Lula em palestra para empresários da União Europeia

Dívida impagável e uma máquina de sugar dinheiro público. É por isso que Lula criou
o PAC.
Tudo isso exige investimento em educação para estes
novos trabalhadores ou não
funcionaria. Os capitalistas
não são educadores, são exploradores. E a medida que a indústria se desenvolve precisa
de trabalhadores mais qualiﬁcados. E a baixíssima produtividade do trabalho no Brasil,
que é metade da chinesa e de
outras economias atrasadas,
mostra o nível ainda existente.

A única saída é a ruptura
com o capital internacional,
anulação total da Dívida Interna e Externa, expropriação das
multinacionais, dos bancos e
das grandes propriedades fundiárias, estabelecer o controle
total da moeda e do cambio,
declarar o monopólio do comércio exterior e planiﬁcar a
economia segundo os interesses da classe trabalhadora.
O resto é conversa ﬁada de
“desenvolvimentismo capitalista”, que é o outro nome da
concentração de capital e dominação imperialista.

Entenda o economês
A balança de pagamentos é um instrumento da
contabilidade nacional que
descreve as relações comerciais de um país com
o resto do mundo. Registra o total de dinheiro que
entra e sai de um país, e
na forma de importações e
exportações de produtos,
serviços, capital financeiro,
bem como transferências
comerciais.
A Balança de Pagamentos se divide em: Transações Correntes e Conta de
Capital.
As Transações Correntes incluem a Balança
Comercial (exportações e
importações), a Balança de
Serviços (juros da dívida
externa, remessas de lucros e dividendos, viagens
internacionais etc.), e as
transferências unilaterais

(dinheiro mandado por
brasileiros de fora do país,
por exemplo).
A Conta Capital e Financeira é formada por
aplicações em Bolsa, Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs, para compra,
criação ou ampliação de
uma fábrica) e empréstimos concedidos ao Brasil.
O resultado entre as
Transações Correntes e
a Conta de Capital é que
mostra se a Balança de Pagamentos está positiva ou
negativa. Com resultado
positivo, as reservas internacionais crescem.
No capitalismo, o déficit na Balança de Pagamentos “obriga” o país a fazer
“ajustes” (é a receita do
FMI) ou os capitais internacionais desaparecem e se
desestabiliza a economia.
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Tentativa de ditadura policial em SP
Alckmin lança sua tropa de choque contra os que lutam contra a repressão

Caio Dezorzi
caiodezorzi@email.com
No dia 23/06, logo após
mais um ato contra a Copa,
o estudante e funcionário da
USP, Fabio Hideki Harano,
foi preso já dentro de uma
estação de metrô, quando
voltava para casa, por 2 agentes à paisana da Polícia Civil.
Sua prisão foi fotografada e
ﬁlmada por várias testemunhas. Dentre os que estavam
com Fabio, estava o Padre
Julio Lancelotti, que aﬁrmou
que, no momento da prisão,
os policiais revistaram a mochila de Fabio e não encontraram nada, mas mesmo sob
o coro de “solta, solta” da
multidão em volta, o levaram
preso sem qualquer acusação. Quando chegaram na delegacia, os policiais já tinham
“encontrado” as “provas”
para alegar ﬂagrante de porte
de explosivos! Junto com ele,
foi preso outro manifestante, Rafael Marques. Tiveram
Habeas Corpus negado e seguem presos até a edição deste boletim (14 dias depois).
Em 01/07, um ato-debate pela liberdade de Fabio Hideki foi marcado para
a Praça Roosevelt, às 18h.
Convidados professores da
USP, sindicalistas, intelectuais para falar ao microfone.
Não haveria passeata, apenas
um debate em praça pública. Mas desde cedo, cerca de
1.000 policiais cercavam a
Praça Roosevelt com cavalaria, tropas de choque, carros
de combate, revistando todos

Internet

Ato-debate na Praça Roosevelt, São Paulo, é cercado pela polícia que faz novas prisões

que estivessem de mochila.
Era uma clara tentativa de
intimidar os participantes do
debate.
Um dos manifestantes foi
preso, pois em sua mochila
os policiais encontraram um
livro da biograﬁa do Marighella! Durante o debate absolutamente pacíﬁco, a PM
prendeu 6 pessoas, numa
clara provocação para dispersar o ato. Agentes da PM ﬁlmavam os rostos de todos os
cerca de 400 participantes do
debate.
Dois dos seis presos eram
advogados do grupo de “Advogados Ativistas” e foram
presos sem qualquer acusação, após questionarem os
policiais que estavam fazendo as revistas sem utilizar a
identiﬁcação obrigatória no
uniforme.

Um dos advogados, Daniel Biral, foi espancado dentro da viatura e chegou à delegacia desacordado. Quando
os participantes do debate
tentaram impedir a prisão de
um músico presente no debate, a PM atacou a multidão
com bombas “de efeito moral”, gás lacrimogêneo e balas
de borracha. Mesmo assim o
debate prosseguiu. A Esquerda Marxista fez uso da palavra, colocando a necessidade
da unidade total contra a repressão, pela liberdade dos
presos políticos e em defesa
das liberdades democráticas.
Falamos também da nossa
proposta de PL de anistia a
todos os presos, condenados
e processados por lutar pelas
causas sociais. Além disso,
apresentamos a campanha
“Público, Gratuito e Para To-

Internet

Fabio Hideki

dos: Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!”.
O cerco bélico às praças
públicas onde ocorrem debates políticos demonstra
o desespero da burguesia
diante da pequena mostra
que as jornadas de junho deram, porque sabem que não
têm como evitar que a crise
chegue com mais força ao
Brasil e temem que sigamos
o exemplo de outros países,
como Grécia, Espanha, Egito,
etc.
Querem tirar nossa única arma: nossa organização!
Não podemos permitir e em
defesa da liberdade de manifestação e organização, nossas divergências devem ser
colocadas de lado e a frente
única deve ser a mais ampla
possível.
Só assim venceremos!
Internet

Rafael Marques
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Contra o
aumento
da tarifa
Em Criciúma, SC, na
noite de 02 de julho, estudantes se mobilizaram
contra o reajuste do preço
da passagem do transporte
coletivo urbano. Cerca de
100 manifestantes se concentraram na Praça Nereu
Ramos, centro da cidade,
com cartazes, faixas e apitos, e caminharam até o
Terminal Central, onde as
catracas foram liberadas e
as pessoas presentes aderiram ao movimento.
Prefeitura e empresas
querem aumentar a passagem de R$ 2,74 para R$
3,17 no cartão (16 %) e de
R$ 2,95 para R$ 3,48 em
dinheiro (18%), três vezes
mais que a inﬂação em 12
meses. Alegam queda na
quantidade de passageiros, mas os ônibus continuam abarrotados e com o
número de usuários crescendo. E os dados apresentados são das próprias
empresas e não tem credibilidade porque há pouca
ﬁscalização da Prefeitura.
A manifestação foi
organizada pelo Comitê
UNESC (Universidade do
Extremo Sul Catarinense) da Campanha “Público, Gratuito e Para Todos:
Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!”,
juntamente com o Diretório Central dos Estudantes
da UNESC.
O comitê foi formado
em junho e a discussão
sobre o transporte público de Criciúma ocupou
boa parte do tempo, mostrando a insatisfação com
o transporte como fala o
manifesto da campanha:
“Queremos que todo transporte seja gerido pelo Estado, sem
concessões e empresas privadas
que sempre colocarão seu lucro
em primeiro lugar contra a
qualidade do serviço prestado.
Este transporte deve ser abundante para atender toda a população em todos os horários
sem superlotação. Nenhuma
tarifa deve ser cobrada! Passe
Livre! Tarifa Zero!”
Forme um Comitê de
Luta na sua escola ou faculdade! Assine e ajude a
colher assinaturas do nosso abaixo-assinado! Leia
nosso manifesto e participe: publicogratuitoparatodos@gmail.com

