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

Virar à esquerda para
reagrupar as forças
Para derrotar o falso novo, o PT precisa virar à esquerda e se conectar com o

anseio de mudança das massas que se expressou nas jornadas de junho de 2013. Pág 03
Brasil Post

PL de
anistia
PÁG 04

Marina, nada de novo na velha política, mas ganha votos que eram do PT

PT virando
partido nanico?
PÁG 03
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O que pensa o
imperialismo essa semana?
Enquanto a OTAN se reúne para ameaçar a Rússia
o Financial Times está em
campanha para que os EUA
ataquem o Estado Islâmico
(ISIS) diretamente na Síria. O
título é “Cresce o número de
americanos dispostos a aceitar a intervenção militar”.
Geoﬀ Dyer, em Washington, diz que a decapitação
dos dois jornalistas está ajudando a fazer o que as “armas
químicas da Síria, a agressão
de Vladimir Putin e a ascensão militar da China não conseguiram fazer - um público
americano mais disposto a
aceitar a ação militar no exterior”.
“Se a tendência continuar,
tornaria politicamente mais

fácil para Barack Obama começar uma campanha militar
na Síria contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante”.
Mas, reconhecem que
“as velhas preocupações
sobre ﬁcar muito envolvidos em guerras no
Oriente Médio ainda estão lá”.
O FT também mostra as divisões internas
do imperialismo. Obama está confuso sobre
como ir atrás do ISIS,
na Síria, enquanto o vice-presidente Joe Biden
diz que os EUA vão
“segui-los até os portões do inferno!”.
A confusão e a di-

visão nas elites estão sendo
sentidas pelos trabalhadores.
Em determinado momento
sentirão que devem eles mesmos resolver os negócios do
país. Aí, o dragão vai fumar!

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
Uol

Direito
ao aborto

Crise na USP
Após cem dias de greve, a
pressão sobre o reitor da USP
torna-se cada vez maior. A “crise orçamentária” é tão falaciosa
que o atual reitor Zago busca
culpar seu antecessor Rodas
para justiﬁcar o processo de
desmonte que está em curso.
A situação desesperadora
das contas da universidade não
foi criada por nenhuma gestão
em particular. É fruto do antigo
projeto de privatizar a USP, do
qual tanto Rodas como Zago
são ﬁéis representantes. Vamos
aos fatos.
Durante a gestão de Rodas, o quadro de funcionários
e professores praticamente não
sofreu alterações. O orçamento
da USP foi esgotado em compras de terrenos milionários
em São Paulo, que envolvem
projetos como retirar a reitoria

do campus Butantã, ou seja,
afastá-la da massa estudantil.
E agora, Zago herda uma
reitoria com o caixa vazio e
aﬁrma que tudo é responsabilidade da folha salarial. E o
que ele faz? Além de propor
um reajuste parcelado somente após mais de 3 meses
de greve, agora surgiu o PDV
(Plano de Demissão Voluntária), que prevê a “aposentadoria antecipada” de 1.700
funcionários. E isso só agora,
porque o plano prevê mais
afastamentos
“voluntários”
no futuro.
Apesar de todos os erros
das direções do movimento,
a mobilização volta a ganhar
fôlego, com atos dentro e fora
da universidade contra os ladrões que buscam roubar do
povo mais este patrimônio
público. Agora é combater
para massiﬁcar e radicalizar a
greve. Não tem arrego!

Em 1871, o Artigo XII do
decreto da Comuna de Paris
dizia: “... A Comuna proclama a
liberdade de nascimento: o direito de
informação sexual desde a infância, o
direito do aborto, o direito à anticoncepção...”.
Em 2014, no Brasil, os principais candidatos a presidente se
posicionam:
Aécio Neves: “Sou a favor
da legislação atual, sem mudanças”,
aﬁrmou o tucano em entrevista a uma revista em junho de
2013. Ou seja, defende a criminalização do aborto.
Dilma Roussef: “Sou pessoalmente contra o aborto e defendo a
manutenção da legislação atual sobre
o assunto”.
Marina Silva: aﬁrma que
não é contra a descriminalização do aborto e que seria a favor
de um plebiscito sobre o tema,
ou seja, assim como em outras
questões, foge de qualquer discussão.
A hipocrisia toma conta. São
realizados 1 milhão de abortos
anualmente no Brasil. A cada
dois dias, uma brasileira (pobre)
morre em clínicas clandestinas
para interromper a gravidez.
Em que Brasil estes candidatos
vivem? Os marxistas defendem
o direito ao aborto, o direito
às mulheres decidirem sobre o
próprio corpo, o direito de uma
mulher, ao optar pela interrupção da gravidez, não morrer pela
falta de cuidados médicos adequados, nem ser presa por conta
dessa decisão.

Índios cercam capangas de madereiras

Barbárie no
Maranhão
Apesar dos protestos de
várias alas do partido, a direção nacional do PT renovou
sua aliança com o clã Sarney
no Maranhão. Lobão Filho é
o candidato à sucessão de Roseana Sarney com um vice do
PT, contra Flavio Dino do PCdoB, que está aliado ao PSDB.
No campo e nas ﬂorestas
do Estado, aqueles que conﬁavam no PT para derrotar os
latifundiários se veem agora
numa situação desesperadora.
Um exemplo é o que tem
ocorrido com os índios da tribo Ka’apor. Eles foram ﬂagrados enfrentando madeireiros
que atuavam ilegalmente em
suas terras. A tribo se encontra acuada e sitiada, com suas

terras frequentemente invadidas por bandos armados ligados às madeireiras. Denúncias
já foram feitas para órgãos
como Ministério Público Federal, Policia Federal e Secretaria de Segurança do Estado,
que nada fazem. O Incra e a
Funai sofrem com a falta de
pessoal e vários casos de corrupção. Essa paralisia geral
tem ligação com o clã Sarney,
representante histórico dos
interesses dos latifundiários e
que tem inﬂuência em vários
órgãos do governo federal.
Diante disso, os indígenas
não encontram outra alternativa além de lutar com seus
próprios meios, usando arcos, paus e pedras contra os
madeireiros e seus capangas
armados. Essa é parte da barbárie capitalista, causada pela
conciliação de classes promovida pelo PT no Maranhão e
em todo o Brasil.
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EDITORIAL

Para derrotar Marina, PT deve virar à esquerda
Esquerda Marxista

jornal@marxismo.org.br
No programa de TV e nas
redes sociais, a propaganda
do PT se contrapõe à Marina,
alertando que ela não governará até o ﬁnal do mandato,
seria um Jânio Quadros ou
um Collor. Mas como Collor
faz parte da base aliada, apenas citam a crise que conduziu à deposição de “um presidente” na década de 90. E
concluem o motivo: falta de
apoio e negociação com o
congresso nacional.
A campanha do PT, ao invés de fazer uma contraposição às propostas de Marina
posicionando-se mais à esquerda, defendendo os interesses da classe trabalhadora
e da juventude, segue tentando convencer os eleitores de
que a atual presidente gerencia melhor o capitalismo do
que a concorrente.
Para acalmar os empresários, Dilma ainda declara:
“Não vou acabar com o fator
previdenciário no segundo
mandato “ (http://br.reuters.
com/article/topNews/idBRKBN0GM20W20140822). Dessa forma, contraria uma das
reivindicações mais sentidas
dos trabalhadores.
O resultado dessa política é que, apesar da intensiﬁcação da propaganda, qua-

se nenhuma reação ocorreu.
Nas pesquisas divulgadas em
03/09, Dilma e Marina continuam em empate técnico no
1º turno e, no 2º turno, Marina continua vencendo com
uma vantagem de 7%.
Os rumos da campanha
Lula criticou a linha da
campanha de Dilma e apontou algo mais óbvio: é preciso criticar o programa da
adversária. O único problema é fazer críticas, quando o
programa dos três principais
candidatos difere muito pouco.
Tentam então reeditar o
“Marina é privatista”, como
foi feito com Alckmin em
2006, e acusam a outra candidata de não pretender aproveitar e priorizar os recursos
do pré-sal e a Petrobras. A
disputa, na realidade, acaba sendo de quem privatiza
melhor. Aﬁnal, foi o governo
federal quem realizou a privatização do Campo de Libra.
Preso à lógica da colaboração de classes, o PT não
consegue se diferenciar das
outras candidaturas. Fica no
discurso vago e tenta se valer
do capital político que acumulou como direção da classe operária para ganhar essas
eleições. Nada está decidido,
mas seguindo esse caminho,
tudo será mais difícil.

Política e economia
Se em 2010, com um crescimento econômico de 7,5%,
foi possível convencer com
facilidade que tudo estava
indo muito bem e o futuro
seria ainda melhor. Agora, a
situação é diferente. A crise
econômica chega, com recessão, inﬂação que retorna
a todo o momento, alto endividamento da população,
demissões, férias coletivas e
lay-oﬀs que se espalham nas
indústrias. A solução apresentada é trocar a equipe no
segundo mandato. De forma
oportuna, o ministro Guido
Mantega teria supostamente
pedido para sair no próximo
ano por questões pessoais. A
ideia evidentemente é trocar
nomes para agradar o mercado e continuar com a mesma
política.
Os marqueteiros eleitorais esforçam-se para convencer que seu candidato é novo
e diferente. É uma expressão
distorcida da necessidade das
massas por mudanças. Isso é
aproveitado por setores oportunistas, como a candidatura
de Marina Silva. Uma candidatura burguesa, mas que
se apresenta como representante da “nova política” para
combater a política tradicional. Inclusive abraçando uma
reivindicação histórica do
movimento estudantil, o pas-

NACIONAL

Nas disputas estaduais, perspectiva de amargas derrotas
alexminoru.sp@gmail.com
Se na disputa presidencial
as perspectivas não estão boas
para o PT, o que se desenha
para as disputas estaduais não
é nada melhor.
O PT está em segundo lugar
nas pesquisas na Bahia (15%),
no Distrito Federal (19%) e no
Rio Grande do Sul (31%). Sendo estes, Estados atualmente
governados pelo PT.
Em São Paulo, Alexandre
Padilha conseguiu uma espetacular arrancada, passou de
5% para 7%! No Paraná, Gleisi
Hoﬀmann está com 14%; no
Rio de Janeiro, Lindberg Farias está com 11% e em Santa
Catarina, Claudio Vignatti está
com 7%.
Ou seja, no centro político

e econômico do país, os candidatos petistas podem ser
derrotados de forma tão vergonhosa quanto um 7 a 1 na
Copa do Mundo.
O único Estado da região
sul e sudeste em que o PT está
à frente na disputa é em Minas
Gerais, com 32%. De resto, o
PT lidera apenas no Acre, onde
tenta a reeleição, no Mato
Grosso do Sul e no Piaui. Ou
seja, Estados com reduzida
presença da classe operária.
Além das possíveis derrotas, existem os casos em que o
PT já entra derrotado por optar pela coligação com a burguesia, como em Pernambuco,
onde está apoiando Armando
Monteiro do PTB, ou no Maranhão, junto com Lobão Filho
do PMDB.
Como temos explicado há

se livre para estudantes.
Os trabalhadores e os jovens não encontraram um
partido de esquerda que servisse como desaguadouro dos
votos de descontentamento
com a ordem vigente, como
foi o Podemos na Espanha, a
Frente de Esquerda na França
ou o Syriza na Grécia. Assim,
de uma maneira deformada,
Marina se beneﬁcia da insatisfação que as jornadas de
junho de 2013 colocaram à
tona.
Virar à Esquerda
Se o PT quer salvar alguma coisa ainda nessa eleição,
deve virar à esquerda e reatar

com o socialismo. Uma mudança de rumo desse tipo,
conectaria imediatamente o
partido com os anseios das
massas que foram às ruas em
2013 e com milhões de militantes que se distanciaram do
PT por conta da política de
colaboração de classes.
A luta por um governo
socialista dos trabalhadores
é levada nessas eleições pela
Esquerda Marxista e os candidatos que lançamos. Convidamos todos os trabalhadores
e jovens a discutirem a nossa
plataforma política para estas
eleições e as propostas dos
marxistas para a crise que se
avizinha.

Aprofunda-se
a crise na Ucrânia

PT nos Estados

Alex Minoru

Internet

Internet

Padilha, 7% em SP. O PT nanico?

muito tempo, a política de colaboração de classes está destruindo o partido. Não é um
processo acabado, mas é isso
que se acelera, junto com a
chegada da crise econômica.

Desde abril, os confrontos na Ucrânia causaram
mais de 2,6 mil mortes e
mais de 400 mil desabrigados.
A disputa entre países capitalistas joga com a
vida do povo ucraniano. O
governo
pró-imperialista
de Kiev acusa a Rússia de
operar com tropas dentro
do país, o que é negado por
Putin. Parece ser uma tentativa de justiﬁcar o insucesso em conseguir retomar o
controle em Lugansk e Donetsk, ao leste, e legitimar
um ataque da OTAN contra
os rebeldes.
Governos europeus e
dos EUA, condenam a invasão russa e ameaçam com
sanções, mas não saem do
discurso. A realidade é que

a UE, em especial a Alemanha, é dependente do
gás russo, e um corte desse
fornecimento poderia aprofundar a crise econômica. Já
os EUA precisam lidar com
seus próprios problemas,
incluindo a forte rejeição
popular a uma nova intervenção militar no exterior.
O governo de Kiev
apoia-se em elementos de
extrema-direita e reprime a
oposição. Tenta colocar na
ilegalidade o PC ucraniano. A solução para o povo
da Ucrânia não está nem na
UE, nem na Rússia. Apenas
a tomada do poder pelos
trabalhadores, uniﬁcando
todo o território em bases
socialistas e internacionalistas, pode abrir uma perspectiva.
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Proposta da EM agora é Projeto de Lei
PL 7951/2014: contra a criminalização dos movimentos sociais!

Alexandre Mandl

alexandremandl@yahoo.com.br
Nesta última semana, os deputados federais Renato Simões
(PT/SP), Erika Kokay (PT/
DF), Fernando Ferro (PT/PE) e
Amauri Teixeira (PT/BA) apresentaram formalmente o Projeto de Lei (PL) proposto pela
Esquerda Marxista que anistia
os lutadores sociais.
O PL nº 7951/2014 “concede anistia às pessoas e lideranças dos movimentos sociais,
sindicais e estudantis que participaram de greves, ocupações de
fábricas, terras e imóveis, instituições de ensino, manifestações e atividades públicas, bem
como revoga a Lei de Segurança
Nacional (LSN)”. Acompanhe a
tramitação em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=622270.
A luta da classe trabalhadora arrancou importantes conquistas da burguesia e de seu

Estado, mas a dura realidade
cotidiana é que o capitalismo
continua provocando exploração, pobreza e desigualdade.
Inúmeros são os conﬂitos
envolvendo a luta pela reforma
agrária e urbana, com ocupações de áreas e prédios públicos
ou privados; ocupações de fábricas, na luta pelos empregos;
num contexto de restrições ao
direito constitucional do direito
de greve; perseguições políticas;
ameaças às lideranças dos movimentos sociais; repressões nas
manifestações públicas, etc.
O Estado tem praticado
inúmeros atos arbitrários, em
especial por parte da Polícia. O
Poder Judiciário e o Ministério
Público vêm cumprindo um
papel de intensiﬁcação do processo de criminalização da luta
política.
Esta criminalização de lideranças, militantes e movimentos sociais envolvidos com as
reivindicações populares, cria
um ambiente de exceção que

Internet

demonstra a limitação e a fragilidade da democracia capitalista.
O aparato repressivo do regime militar continua vivo e
leis, como a Lei de Segurança
Nacional, ainda vigoram. O suposto fundamento da Constituição de 88, de soberania popular
e liberdade política, são cotidianamente pisoteados.
Por tudo isso, a concessão da
anistia aos que legitimamente
se insurgiram a ﬁm de efetivar
direitos e garantias sociais para
si ou para toda a sociedade e
cujos atos foram injustamente
tipiﬁcados penalmente como

crimes, é um passo fundamental para construção de uma sociedade justa, livre e solidária.
A Esquerda Marxista, o Partido Comunista Brasileiro, os
deputados que apresentaram
o projeto e os movimentos sociais, realizarão uma série de
atividades para debater o PL da
Anistia e as diferentes táticas
para enfrentar o novo patamar
de repressão às lutas sociais.
Participem!
Conheça o PL: www.marxismo.org.br/content/projeto-de-lei-de-anistia-em-defesa-das-liberdades-democraticas
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#Governador
EuQuero
As escolas estaduais
de Santa Catarina sofrem
com o descaso de anos de
governos de direita, onde
a qualidade do ensino e a
infraestrutura escolar caíram a níveis alarmantes.
Em Joinville, a situação
não é diferente. Nos últimos anos várias escolas
foram interditadas pela
vigilância sanitária, algumas não possuem livros,
computadores, e diversas
escolas foram fechadas
pelo governo estadual.
Em resposta, a UJES
(União Joinvilense de
Estudantes Secundaristas) lança a campanha
#GovernadorEuQuero!,
buscando mobilizar os estudantes na busca das reivindicações mais sentidas
dos estudantes: melhores escolas, mais livros e
computadores nas escolas, entre outras tantas
reivindicações, exigindo
educação pública, gratuita e de qualidade para todos.

NACIONAL

Campanhas marxistas em SC

Francine Hellmann

fran_hellmanns@yahoo.com.br
A campanha eleitoral que
a Esquerda Marxista tem desenvolvido em Joinville, é
um grande exemplo de como
as campanhas dos marxistas
diferenciam-se das demais.
Mesmo com um orçamento
muito menor do que a grande maioria dos concorrentes,
a plataforma política das candidaturas marxistas chegará a
cada casa da cidade até 5 de
outubro. Graças ao esforço
militante, de ﬁnanciamento e
engajamento geral.
A principal forma de diálogo com a comunidade tem
sido uma intensa agenda de
visitas, feitas pelos camaradas
Adilson Mariano, candidato
a deputado federal, e Moacir
Nazário, que concorre a estadual. Em todas as regiões
de Joinville também estão
sendo organizadas atividades
para apresentação e discussão
da plataforma política e dos
métodos de campanha dos
marxistas. Nestes encontros,
são distribuídos materiais, o
ﬁnanciamento militante é explicado, a EM é apresentada
e o boletim Foice e Martelo é

difundido.
Além disso, até o ﬁm da
campanha eleitoral, serão realizadas sete plenárias organizadas pelos setores da EM,
voltadas aos contatos jovens,
sindicais e de diferentes regiões da cidade.
Na discussão com os jovens e trabalhadores, ﬁca evidente o desânimo geral com
as eleições. Esse sentimento
é fruto direto da decepção
sofrida com os governos que
se sucedem, dos partidos que
tudo prometem e nada cumprem. O PT foi uma grande
desilusão, mostrando não
agir diferente da direita. Em
Joinville, isso é sentido não
apenas pela questão nacional,
mas também pela vergonhosa
administração petista no último governo municipal, que
abriu as portas da Prefeitura
novamente ao PMDB.
Os marxistas utilizam as
eleições para difundir o programa e organizar as lutas dos
oprimidos pelo capitalismo.
Explicamos que não será o
voto em 5 de outubro, nem
as instituições burguesas, que
irão resolver as coisas, mas
a organização de classe pela
construção do socialismo. É

Esquerda Marxista

Ânimo militante em campanha

dessa forma que o ânimo dos
militantes com a campanha é
construído, contrastando com
os cabos eleitorais pagos das
demais candidaturas.
Os candidatos da EM tem
apresentado uma plataforma
marxista e revolucionária. Ex-

plicando que é preciso varrer
a burguesia e seu sistema, o
capitalismo. Colocando claramente a necessidade de um
Governo Socialista dos Trabalhadores. Onde explicado,
este objetivo é compreendido
e abraçado.

Neste contexto também não dá para esquecer
a situação dos professores estaduais, que assim
como os estudantes sofrem com a falta de estrutura, não fosse já os salários que beiram a miséria.
Assim, a UJES engrossa a campanha nacional
“Público, Gratuito e Para
Todos: Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a
Repressão!”, trabalhando
o legado das jornadas de
junho de 2013, explicando e esclarecendo sempre
que somente governos
socialistas é que poderão
atender as reivindicações
do povo trabalhador e da
juventude brasileira e do
mundo inteiro.

