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

Congresso
Mundial da CMI

A cada dia aumenta o descontentamento entre as massas; há avanços e recuos, mas, de maneira geral,
a classe trabalhadora segue em busca de uma saída que assegure suas conquistas. Pág 03
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na Ucrânia
PÁG 03

Nem União
Europeia nem
Rússia; a saída é
a socialização dos
meios de produção
e o internacionalismo.

Eleições
2014
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Conheça a
plataforma
dos candidatos
da Esquerda
Marxista

Alan Woods apresenta as perspectivas ao Congresso

Morte de operários na China
No sábado passado um
grave acidente ocorreu em um
fábrica chinesa, que fornece
peças para a General Motors.
Mais de 60 operários estão
mortos. A imprensa aﬁrma
que mais de 120 estão feridos.
A fábrica ﬁca na província de Jiangsu. A maioria dos
mortos e feridos são trabalhadores vindos de outros países.
No caso presente, a maioria
era de Taiwan.

É assim que os novos capitalistas chineses, ex stalinistas,
tratam seus operários. A General Motors manda, os empresários chineses obedecem.
A morte em massa em
acidentes na China está se
tornando rotina. No início do
ano, 16 operários morreram
em uma fábrica de sapatos.
Em 2013, 120 trabalhadores
morreram queimados em um
frigoríﬁco.
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O que pensa o
imperialismo essa semana?
The Economist orienta Israel
para obter apoio popular em seu massacre dos palestinos.
A hipocrisia dos EUA em
relação à carniﬁcina realizada
pelas tropas de Israel contra o
povo palestino é monstruosa
e descabida. Esta semana The
Economist,
desavergonhadamente, em seu artigo principal,
acusa o Hamas de lançar foguetes contra o território israelense
e de fazer túneis para chegar a
Israel, matar e sequestrar soldados. Aﬁrma que o Hamas sabe
que as tropas de Israel terão
que matar centenas de civis palestinos para conseguir acabar
com eles e isso acaba atraindo
a simpatia internacional em seu
favor.
A burguesia, o imperialis-

mo estadunidense que armou
o mais poderoso exército do
Oriente Médio, instiga o fanatismo islâmico em todo mundo. É
parceiro do sionismo israelense
que usa Gaza para fazer queimar
estoques inteiros de armas e de
vidas, fazendo rodar sua economia em crise. Os métodos do
Hamas nós já criticamos. Seus
foguetes e seu terror não servem
para mobilizar as massas em Israel e na Palestina e ajudam o
governo a recoesionar Israel.
The Economist se vangloria de que Israel está ganhando
a guerra, mas adverte que está
perdendo a batalha para conseguir simpatia da opinião pública
mundial. Quer apoio popular
para gerar mais mortes, gastar mais com armas, bombas

Quem Somos

e aviões. Quer colocar sangue
humano nas engrenagens das
fábricas de armas e fazer encher
os cofres de alguns poucos bilionários da Wall Street com mais
e mais dólares.

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

Sindicalismo
adere ao BRICS
Mais um passo atrás!
A CUT já defendeu tanto a
entrada do Brasil no Mercosul
quanto a sua própria participação neste organismo. Hoje
as centrais pediram não apenas a sua participação, mas de
todas as centrais dos países
BRICS no processo constitutivo do banco por ele criado
(ver edição anterior do F&M).
Diz a notícia transmitida
nas páginas da CUT e outras
centrais: “A presidenta Dilma
Rousseﬀ se comprometeu ontem (15) a defender a participação de representantes dos
trabalhadores no Brics. Dilma
se reuniu com representantes
de centrais sindicais brasileiras e internacionais durante
a programação da 6ª cúpula

anual do bloco multilateral
(...). ‘Na próxima reunião,
acho que já dá para vocês participarem. Assumo com vocês
esse compromisso. É questão
de simetria. Se os empresários
podem fazer o seu fórum, que
ocorre em paralelo à reunião
dos Brics e apresentar propostas, os trabalhadores também
têm esse direito’”.
O presidente da CUT, Vagner Freitas, declarou que a
decisão contribuiu para “equilibrar a correlação de forças
entre capital e trabalho.”
Como se em tal organismo,
constituído para fazer funcionar os negócios dos burgueses
subordinados ao FMI, fosse
possível esse equilíbrio.
O documento das centrais entregue aos presidentes
BRICS defende “a promoção
do trabalho decente, buscando garantir um piso de proteção social universal e promo-

ver a transição do trabalho na
economia informal para a formal”, entres outros 11 pontos
relacionados à “promoção da
igualdade de oportunidades,
liberdade de organização, estímulo a políticas públicas
distributivas e proteção da juventude”. Enquanto isso, no
Brasil, seguimos com o salário
mínimo miserável.
Dilma, que se recusou a
atender as reivindicações dos
sindicalistas brasileiros reunidos na Conclat, estende agora
a farsa das negociações, apoiada por todas as centrais do
Brasil. Ao lado disso, os patrões do setor automobilístico
no Brasil colocam mais de 300
mil trabalhadores na linha de
mira para serem demitidos. A
produção segue baixando.
Internet

Forum da conciliação de classe

Paolo Lombardi

Solidariedade
aos palestinos
Em São Paulo, cerca de 3
mil pessoas exigiram o boicote à política de guerra instaurada por Israel e o cessar
fogo imediato.
Em Londres, mais de 100
mil pessoas participaram
de um grandioso protesto,
que seguiu em passeata do
gabinete do primeiro-ministro, David Cameron, até
a embaixada israelense. Os
manifestantes carregavam
cartazes exigindo o fim imediato dos ataques de Israel
aos palestinos.
Em Paris, a polícia reprimiu violentamente a manifestação. Quase 40 pessoas
foram detidas. Os manifestantes gritavam: “somos todos palestinos” enquanto
ignoravam a proibição da
Secretaria de Segurança Pública da cidade para a realização do evento. A polícia
agrediu e prendeu manifestantes. Vários tentaram invadir sinagogas.
Em Santiago do Chile, 5
mil pessoas saíram às ruas
com uma bandeira gigante
da Palestina nas mãos, defendendo o fim da guerra e
os direitos dos palestinos,
contra o governo de Israel.
Foram realizadas manifestações pró-palestinos
também na Bélgica, na África do Sul, na Turquia, Indonésia, Alemanha.
Na cidade portuária de
Haifa, em Israel, houve con-

Do italiano Paolo Lombardi
fronto entre manifestantes
pequenos burgueses nacionalistas – que apoiam o
exército do país – e os trabalhadores contrários ao
genocídio que os sionistas
realizam em Gaza. Houve
choques com a repressão.
Em Tel Aviv, choques ocorreram entre nacionalistas e
defensores da paz e dos direitos aos palestinos.
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EDITORIAL

Grécia: Como se constrói uma Internacional

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Começou no dia 29 de julho,
na Grécia, o Congresso Mundial
da Corrente Marxista Internacional. Os trabalhos de abertura
e a aprovação da ordem do dia
tiveram início às 9 horas, com
80 delegados representando seções de 23 países e 183 convidados vindos de 28 países.
Percebia-se nos rostos de
cada um dos presentes grande
entusiasmo. Todos ali estavam
unidos pelo combate comum
pela construção de uma organização operária internacional,
conscientes da necessidade de
aprofundar as discussões sobre
as perspectivas mundiais, analisar os aspectos centrais dos
desenvolvimentos e desdobramentos da crise econômica do
capitalismo, extraindo a análise
da luta entre as classes, identiﬁcando as perspectivas para o
movimento operário em nível
internacional.
A Esquerda Marxista, seção
brasileira da CMI, esteve presente no Congresso com uma
importante delegação.
A abertura da sessão coube
ao camarada Alan Woods, que
discorreu sobre a situação mundial e as perspectivas. Em seguida, vários camaradas tomaram
a palavra para trazer suas contribuições ao debate. Falaram
camaradas da Espanha, Cana-

dá, Alemanha, Áustria, Suécia,
Bélgica, Brasil, Itália, Ucrânia,
Rússia e outros. De modo geral,
todos reaﬁrmaram que a crise,
de modo diferenciado, aprofunda-se em todos os países e
os capitalistas não conseguem
encontrar nenhuma saída, a não
ser aumentar a superexploração sobre a classe trabalhadora
ou destruir forças produtivas.
A profunda crise que vivemos
hoje jamais foi vivida pelo capitalismo, sendo mais profunda
que a crise de 29; sua duração
pode se estender por longos
anos.
A Ucrânia mereceu lugar
de destaque em várias intervenções que apontaram a necessidade da solidariedade aos
ucranianos que hoje lutam por
sua liberdade e direitos em Donestk e Lugansk e não estão
dispostos a aceitar um regime
opressor. O imperialismo dos
EUA manobra por detrás da
União Europeia e o governo de
Kiev, para ali estabelecer uma
guerra reacionária comandada
pelos oligarcas locais. O desenvolvimento de uma guerra civil
poderá estender o conﬂito, mas
analisamos que está descartada uma nova Guerra Mundial,
no estágio atual. Putin, os oligarcas Russos e os oligarcas de
Kiev, estão unidos na defesa da
ordem capitalista e de seu sistema, única forma de manterem
seus privilégios.

A Corrente Marxista Internacional combate para que, tanto na Ucrânia quanto na Rússia,
a palavra ﬁnal seja classe trabalhadora. Ali lutamos pela construção de organizações marxistas que ajudem a resistência
contra a guerra e os neonazistas, para recolocar a luta na via
das tradições e conquistas do
socialismo. Ao mesmo tempo, as atividades e campanhas
de solidariedade em apoio aos
marxistas e comunistas ucranianos devem ocupar importante lugar nas ações das diferentes
seções da CMI.
Em relação à Palestina, desenvolveu-se uma discussão
apontando para a necessidade
de aprofundar as ações de solidariedade em defesa do povo
palestino, contra a guerra sionista e seus ataques à Faixa de
Gaza e pelo direito de retorno
dos palestinos a seu território.
A
imprensa
capitalista
mundial tem apresentando um
quadro de que existe hoje um
crescimento, uma retomada da
economia mundial. Mas não
conseguem esconder que, em
vários países, o que se aprofunda é a recessão.
O primeiro dia terminou
com a resposta de Alan Woods,
que aﬁrmou que o fato é que
existe um aumento na taxa de
desemprego em vários países,
dentre eles, Espanha, Itália, Inglaterra e França. Ele explicou

NACIONAL

Perigo à vista

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

O FMI repete seus alertas
pela undécima vez. O ministro
Mantega questiona-os novamente. O Estado de São Paulo
fala em falta de competividade do país. Na sabatina com
empresários, nada útil foi dito
por Dilma (PT), Aécio Neves
(PSDB) ou por Eduardo Campos (PSB). Apenas diminuir a
tributação, sem explicar como.
Infelizmente para toda a
burguesia brasileira, atada até
o ﬁm com a burguesia dos países imperialistas, a coisa não é
tão simples assim. A “recuperação” da economia dos EUA
baseia-se centralmente em um
desemprego massivo, redução
do valor da mão de obra e relocalizacão de fábricas que tinham sido transferidas para a
China. Ajudam os incentivos

dados para a indústria aeroespacial-militar e a exploração do
gás de xisto no subsolo.
Mas isso não cria “novos
mercados” para o Brasil exportar, apenas ajuda a que a China
não cresça como antes. A Europa continua mal e o consumo
interno no Brasil estagnado. O
Banco Central, para segurar a
inﬂação persistente, aumenta
a taxa de juros e intervém no
câmbio para evitar uma explosão do dólar que tornaria as
mercadorias importadas ainda mais caras. O aumento do
valor do dólar de R$ 1,67, no
começo do ano passado, para
R$ 2,20 neste ano, levou a esta
inﬂação. A indústria toda pedia
isso para “melhorar a competividade externa”. Gerou inﬂação e nenhuma melhoria na
competividade, porque a indústria depende de máquinas
e insumos importados, que en-

carecem com esta medida.
Qual a solução? Dentro do
mercado capitalista só existe
uma: jogar a crise nas costas
da classe trabalhadora com desemprego e rebaixamento dos
salários. A última medida de
incentivar o crédito encontra
barreira na falta de tomadores,
com as famílias endividadas.
Os preços dos imóveis de luxo
começam a baixar, a indústria
demite desde o início do ano.
Os trabalhadores passarão
por momentos duros. Novas
greves virão. Abrir uma perspectiva de mudar a economia,
em direção ao socialismo é a
tarefa dos marxistas.
Nota: A exploração do gás de xisto
pelo processo de craqueamento químico
produz uma poluição na água do subsolo ainda não quantiﬁcada, mas fornece
gás a preços cinco vezes menores que os
processos tradicionais de reﬁnamento do
petróleo ou extração de gás de poços de
petróleo.

Esquerda Marxista

Marxistas discutem as tarefas necessárias

que o capitalismo hoje propicia
mais acumulação de capital nas
mãos de poucos, com os pobres
ﬁcando ainda mais pobres. Os
capitalistas e seus economistas
dizem que falta dinheiro, mas
isso não é verdade. O que há
é uma intensa especulação da
bolsa e o capital está migrando
cada vez mais para ser aplicado na compra de ações de suas
próprias empresas, para valoriza-las artiﬁcialmente, sem que
haja os necessários investimentos da produção. Isso é uma
tendência geral da época atual
de decomposição imperialista.
A cada dia aumenta o descontentamento entre as massas. Porém, a revolução não ca-

minha em linha reta. Revolução
e contrarrevolução, avanços e
recuos, estão se desenvolvendo. Em meio a isso a classe
trabalhadora segue buscando
uma saída para assegurar suas
conquistas. Na Grécia, Itália,
França, Alemanha, EUA, Canadá, China, Egito, Paquistão, em
todos os países onde existimos,
os marxistas combatem pela
construção das organizações
marxistas, explicando a necessidade de construir o socialismo
em todo o mundo, construir os
partidos operários independentes, varrendo a burocracia e se
ligando às camadas mais frescas
e combativas do proletariado e
da juventude.

Perspectivas
para a Ucrânia
Os marxistas têm o costume de aﬁrmar que o socialismo é internacionalista ou
não é nada. Hoje, na Ucrânia,
nenhuma solução reside em
uma base nacionalista. Os
chamados nacionalistas ucranianos em Kiev representam
o chauvinismo mais raivoso
e colocam esta máscara como
um disfarce para o fascismo.
Chegaram à guerra civil e
podem levar a Ucrânia à desintegração, que deve evoluir
na direção de limpezas étnicas e atos de extermínio com
derramamento de sangue em
grande escala. Devemos nos
lembrar do que aconteceu na
Iugoslávia.
É necessária uma política que possa unir a classe
trabalhadora ucraniana para
derrubar a oligarquia. A única

solução real para a Ucrânia é a
derrubada dos oligarcas, ucranianos e russos, com a introdução de um plano socialista
para a produção, que dará ﬁm
ao desemprego e à emigração
forçada, mobilizando toda
a população para realizar o
enorme potencial da indústria
ucraniana e da agricultura.
O povo ucraniano não é
anti-russo, mas não quer ser
dominado por Moscou. A revolução socialista na Ucrânia
levará rapidamente à derrubada de Putin e dos oligarcas
russos. Isso prepararia o caminho para uma verdadeira
federação socialista da Rússia
e da Ucrânia sobre a base da
igualdade estrita, democrática
e fraternal. Esse é o único caminho a seguir para os povos
destes dois grandes países.
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A plataforma dos marxistas nas eleições
A Esquerda Marxista lança candidaturas revolucionárias para 2014

Caio Dezorzi
caiodezorzi@gmail.com
A Esquerda Marxista, seção brasileira da CMI (Corrente Marxista Internacional), que sempre levou o
combate dentro do PT contra as alianças com partidos
burgueses (como o PMDB de
Sarney, o PSD de Kassab, o PP
de Maluf, o PSB de Eduardo
Campos, etc.), decidiu lançar
candidaturas marxistas para
deputado federal e estadual em alguns estados nestas
eleições de 2014.
Nossas candidaturas não
aceitam ser ﬁnanciadas por
ninguém mais que os trabalhadores e a juventude.
Candidaturas
independentes e sem rabo preso com as
empresas e corporações que
sugam a riqueza do povo.
Por mandatos que sejam um
ponto de apoio para as lutas
do povo trabalhador no interior da instituição burguesa
podre, onde os parlamentares
votam de acordo com os interesses de seus patrocinadores, ignorando os interesses
do povo que os elegeu.
A Esquerda Marxista participa das eleições lutando
pelas reivindicações e pelo
socialismo. Nossa perspectiva é a construção da organização revolucionária socialista.
Neste difícil terreno recordamos a “Mensagem do Comitê
Central à Liga dos Comunistas”, de março de 1850, em
que Marx e Engels diziam:

Esquerda Marxista

Por um governo socialista dos trabalhadores!

“O proletariado deve aqui
cuidar de que por toda a parte, ao lado dos candidatos democráticos burgueses, sejam
propostos candidatos operários, na medida do possível
de entre os membros da Liga
e para cuja eleição se devem
acionar todos os meios possíveis. Mesmo onde não exista
esperança de sucesso, devem os operários apresentar
os seus próprios candidatos,
para manterem a sua democracia, para manterem a sua
autonomia, contarem as suas
forças, trazerem a público a
sua posição revolucionária e
os pontos de vista do partido.”
É com este método que
a Esquerda Marxista lança
candidatos marxistas para

- Abaixo a repressão e a criminalização dos movimentos
sociais! Anulação de todos os processos e condenações!
Liberdade e Luta!
- Educação pública, gratuita e para todos em todos os níveis!
- Saúde pública e gratuita para todos!
- Transporte público e gratuito para todos! Tarifa Zero!
- Reestatização das ferrovias!
- Salário Mínimo de acordo com o Piso do Dieese!
- Reforma Agrária Já! Reforma Urbana já!
- O Petróleo tem que ser nosso! Monopólio e Petrobras
100% estatal!
- Pela reestatização da Vale do Rio Doce e de todas as empresas privatizadas!
- Pela estatização da Fábrica Ocupada FLASKÔ sob controle
dos trabalhadores!
- Redução da Jornada de Trabalho – 40 horas semanais sem redução de salário!
- Previdência Pública e Solidária para todos! Pela revogação de

o Congresso Nacional. Colocaremos todos os nossos
esforços na luta para varrer
do Congresso e do Governo
todos os políticos burgueses
que legislam e governam para
o capital. Por um Governo
Socialista dos Trabalhadores
que reverta todas as privatizações e concessões feitas
pelo governo Dilma e os governos anteriores; que interrompa o pagamento da dívida
pública; que faça cessar a repressão contra a juventude e
os trabalhadores; que garanta
transporte, saúde e educação
públicos e gratuitos para todos e atenda a todas as demais reivindicações da classe
trabalhadora.
Na campanha e nas lutas,
explicaremos a verdade sobre

a situação política e os meios
de enfrentar os capitalistas,
pela necessidade da mobilização para defender a classe
e suas conquistas e para expropriar o capital e construir
o socialismo.
Os candidatos marxistas
eleitos entregarão todo salário e as benesses que recebem
os deputados a um fundo de
luta e ﬁcarão apenas com o
mesmo salário que recebiam
no seu trabalho anterior.
As campanhas de cada
uma de nossas candidaturas
sintetizam este combate com
o slogan: UM DEPUTADO
MARXISTA PARA O BRASIL!
A seguir, apresentamos os
principais pontos da plataforma dos candidatos marxistas
à Câmara Federal:

todas as “reformas” da Previdência!
- Não pagamento das Dívidas Interna e Externa!
- Solidariedade à causa palestina! Abaixo o Sionismo! Pelo
direito de retorno de todos os refugiados! Por um Estado
laico sobre todo o território histórico da Palestina, onde todos
tenham os mesmos direitos, independente da religião, ascendência, etc.
- Solidariedade à revolução cubana! Pelo ﬁm do Bloqueio
econômico!
- Solidariedade à revolução venezuelana! Não à ingerência do
imperialismo nos assuntos internos do país! Tirem as mãos da
Venezuela!
- Fora tropas brasileiras do Haiti! Fim da ocupação militar da
ONU!
- Abaixo o Governo de Kiev! Abaixo o fascismo! Solidariedade
à resistência antifascista da Ucrânia!
- Fora com todos os burgueses do governo! Por um Governo Socialista dos Trabalhadores!
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Prisões
preventivas e
asilo político
Na última semana tivemos a concretização do novo
patamar da criminalização
das lutas sociais. Vimos a
arbitrária prisão de mais
de 20 ativistas no Rio de
Janeiro (agora já soltos). A
alegação era evitar uma possível manifestação durante
o encerramento da Copa do
Mundo, apesar de que estas
prisões se referem a fatos
supostamente ocorridos durante as manifestações de
junho do ano passado.
As prisões reproduzem
a ilegalidade da burguesia
em deﬁnir preventivamente
condutas como criminosas.
Foi necessária uma ampla
campanha de denúncia destas arbitrariedades para que
os ativistas fossem soltos.
No entanto, eis um fato
que nos chama mais ainda a
atenção. Uma das ativistas,
a advogada de direitos humanos Eloísa Samy, contra
a evidente perseguição que
está sofrendo, procurou o
Consulado do Uruguai solicitando asilo político. Foi
uma atitude interessante
por mostrar que há perseguidos políticos nesta farsa
de sociedade democrática
do capitalismo.
Internet

Advogada Eloísa Samy
Mujica não quis comprar
briga com Dilma, e, de forma covarde, negou o asilo
político a Eloísa, largando-a
nas garras do Estado brasileiro. Isso mostra o caráter
dos pretensos governos progressistas, seja o uruguaio,
seja o brasileiro. Da mesma forma, chama atenção
o ensurdecedor silêncio de
Dilma, ex-presa política, ao
mesmo tempo em que o Ministro da (In)Justiça!, José
Eduardo Cardoso, aﬁrma
categoricamente que as prisões foram legais. Que tempos são esses? Unidade para
derrotar a repressão!

