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Derrotar Marina e Aécio 
nas urnas e nas ruas!

Virar à esquerda e reatar com o socialismo. Não basta vestir vermelho, 
é preciso ter o coração vermelho e batendo do lado esquerdo.

Internet

Comício da Central do Brasil, 1964, a luta continua hoje

Ruptura com os partidos burgueses. Fora com todos os políticos deste sistema podre. Por um governo socialista 
dos trabalhadores com uma plataforma de classe. Junte-se a nós!
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“Forças centrípetas e centrífugas 
em funcionamento no Estado-na-
ção”

“Aqui começa o nosso conto: 
O império estando muito dividido, 
deve ser unido; estando muito tem-
po unido, deve ser dividido. Sempre 
foi assim”. Esta é a abertura do 
“Romance dos Três Reinos”, 
clássico romance de guerra 
e estratégia da China”. As-
sim escreve o analista para a 
Ásia, Zhixing Zhang, da revis-
ta Stratfor Global Intelligence 
(23/09/14), discorrendo sobre 
a fragmentação das nações. 

O que ele pensa ser um tra-
ço inerente dos povos é uma 
contradição irresolvível do ca-
pitalismo. Este sistema nasce 
dos Estados-Nações e se de-
senvolve em disputa no mer-

cado mundial. Então as forças 
produtivas se chocam com os 
limites nacionais e tencionam 
para a explosão (Tratados de Li-
vre Comércio, etc.) e se trans-
formam em forças destrutivas 
(guerras, pilhagem, dominação 
“civilizada” ou bárbara). E eles 
não tem outro caminho.

O artigo pula da China para 
Escócia, Catalunha, Turquia, 

Curdos, e chega no Tibet. Diz 
que meio século após a onda 
“de nacionalismo pós-colonial 
que mudou o mapa do mun-
do”, outra vez o nacionalismo 
está “desafi ando a ideia moder-
na da unidade inviolável do Es-
tado-nação”. O futuro que vê é 
a fragmentação das nações.

Como eles poderiam ter es-
peranças no futuro?

Quem Somos
A Esquerda Marxista 

(EM) é uma organização 
de luta pelo socialismo. 
Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI), lutamos 
em todo o mundo para 
ajudar os trabalhadores e 
jovens a se organizarem 
na luta por sua emancipa-
ção.

Lutamos contra a cola-
boração de classes e con-
tra a defesa do capitalis-
mo e sua maquiagem feita 
pelos reformistas. Nada 
temos a ver com as or-
ganizações e agrupamen-
tos ultraesquerdistas que, 
incapazes de se relacio-
narem com a classe tra-
balhadora, dedicam-se ao 
divisionismo e ao denun-
cismo inócuo e impoten-

te. Nós lutamos nas or-
ganizações de massa para 
construir uma corrente 
revolucionária de massas. 
Nesse sentido atuamos 
na luta de classes e nas 
entidades historicamente 
construídas pelos traba-
lhadores e pela juventude. 

A EM dirigiu as ocupa-
ções de fábricas lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalha-
dores, luta por educação 
pública e gratuita para to-
dos, pela reestatização de 
tudo o que foi privatizado, 
contra a criminalização 
dos movimentos e organi-
zações dos trabalhadores, 
em defesa das conquistas 
e reivindicações da classe 
trabalhadora e da juven-
tude, contra o capitalismo. 

O que pensa o 
imperialismo essa semana?

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

quando na verdade são expres-
sões acabadas da barbárie e da 
destruição das forças produti-
vas.

Mas nada, nenhuma nor-
ma da União Europeia poderá 
mascarar os altíssimos índices 
de desemprego e de miserabili-
dade. Impossível que a vida dos 
trabalhadores e da juventude 
melhore com o tráfi co de dro-
gas, com a prostituição e o con-
trabando. Inserir estes dados no 
cálculo do PIB é a maneira tácita 
que os capitalistas têm para di-
zer às massas: somos incapa-
zes de elevar vossos padrões de 
vida, pelo contrário, desejamos 
arrancar toda e cada uma de 
suas conquistas e nos salvarmos 
da crise.

Mas as grandiosas lutas dos 
trabalhadores seguirão seu cur-
so e se elevarão por sobre a de-
generação imperialista que in-
corpora todo tipo de economia 
ilegal como sua unha e carne.

A Esquerda Marxista está 
iniciando à sua campanha 
fi nanceira do segundo se-
mestre. Vamos utilizar para 
a arrecadação fi nanceira dois 
instrumentos. O primeiro 
deles é a maravilhosa edição, 
única traduzida para o por-
tuguês, das Atas do Segundo 
Congresso do Partido Operá-
rio Social Democrata da Rús-
sia, realizado em 1903. O se-
gundo, será a revista América 
Socialista que foi fusionada 
ao Jornal Luta de Classes que 
deu lugar ao semanário Foi-
ce&Martelo.

Estamos realizando ainda 
uma campanha de assinaturas 
do semanário Foice&Martelo.

O livro, a revista e as assi-
naturas podem sem adquiri-
dos com nossos militantes ou 
diretamente na Livraria Mar-
xista com cartão de crédito e 
parcelados.

Ajude a manter a indepen-
dência da imprensa e a organi-
zação operária.

Campanha 
Financeira

Notícia divulgada em El Pais 
em 8 de junho deste ano dava 
conta que o Eurostat, instituto 
estatístico europeu, estava tra-
balhando para inserir no calcu-
lo do PIB parte das atividades 
econômicas ilegais, dentre elas 
a prostituição, o tráfi co de dro-
gas e o contrabando de cigarros 
e álcool. A Estônia, a Áustria, 
Eslovênia, Finlândia e Noruega 
já fazem isso há mais tempo e 
agora a UE está cobrando que 
vários outros países, dentre eles 
a Itália faça o mesmo.

No Reino Unido os cálculos 
estão prontos e estima-se que a 
prostituição, o tráfi co de drogas 
e o contrabando movimentam 
cerca de 10 bilhões de libras, 
valor que equivale a 6% do PIB.

Na Espanha o governo in-
formou que a mudança contábil 
terá um impacto de 1 a 2% no 
PIB.

Informações de: http://brasil.
elpais.com/brasil/2014/06/07/eco-
nomia/1402168523_576633.html

O PIB representa a soma, em 
valores monetários, de todos os 
bens e serviços fi nais produzi-
dos numa determinada região, 
durante um período determina-
do.

Com a crise e as sucessivas 
baixas dos PIBs europeus as 
pressões para infl ar os cálcu-
los levam a acelerar a aplicação 
da decisão adotada desde 1999 
para que fossem incorpora-
das nos cálculos as atividades 
ilegais, como bens e serviços, 
como se produzissem riquezas 

Imperialismo 
mafi oso

Companhias aéreas estão 
suspendendo viagens para 
África e entre os países afe-
tados, e as fronteiras com os 
países com Ebola foram fecha-
das. As multinacionais estão 
repatriando funcionários nos 
países afetados.

A classe trabalhadora é 
atingida pela desaceleração 
ou paralisação da produção 
das multinacionais. O resulta-
do é mais sofrimento para os 
trabalhadores, a juventude e a 
população pobre.

O absurdo é que frente à 
inexistência ou falência dos 
serviços de saúde quem aca-
ba tendo a melhor estrutu-
ra para combater o Ebola é a 
ONG Médicos Sem Fronteiras 
(MSF).

A abnegação e o despren-
dimento pessoal dos médicos 
que vão à África através do 
MSF difi cilmente pode ser ne-
gado ou contestado. Entretan-
to nenhuma atitude individu-
al, por mais corajosa que seja, 
vai resolver um problema que 
é coletivo e que só se agrava 
com a substituição regular 
dos serviços médicos públicos 
e gratuitos por organizações 
espetacularmente fi nanciadas 
pelos próprios países imperia-
listas que conduziram a África 
a esta situação terrível.

Estes médicos voluntá-
rios vindos da Europa e das 
Américas durante anos foram 
objetivamente um entrave ao 

Ebola, ONGs e 
imperalismo

desenvolvimento e à luta 
por verdadeiros serviços pú-
blicos de saúde porque subs-
tituíam ou tomavam o lugar 
do serviço público e muitas 
vezes com grande vantagem 
por ter financiamento in-
ternacional e profissionais 
altamente qualificados. Eles 
sempre deram o peixe, nun-
ca ensinaram a pescar. Seu 
objetivo político é ajudar a 
impedir as explosões sociais 
e não resolver o problema 
de base.

Os médicos do MSF 
quando infectados, são leva-
dos para casa e tratados em 
hospitais decentes. Vários já 
foram salvos assim. Mas, os 
africanos não têm essa op-
ção. Devem ficar para mor-
rer.

Enquanto a França aju-
da a financiar o MSF fazen-
do marketing humanitário, 
despeja por dia 2,5 milhões 
de Euros em homens, bom-
bas e balas no Mali. Essa é 
a realidade em quase toda a 
África. A nua e crua barbá-
rie.

Esquerda Marxista

Capa do livro Atas do POSDR
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O que nos espera após as eleições

Os dados econômicos 
mostram um Brasil muito dis-
tante daquele que os candida-
tos traçam. Enquanto Marina 
e Aécio procuram centrar suas 
críticas na “corrupção”, Dilma 
mostra suas “realizações” e 
reafi rma que manteve o nível 
de emprego. Mas a verdade é 
que a indústria está colocan-
do vários trabalhadores em 
férias coletivas, o lay-off  (pa-
rada das máquinas mantendo 
o pagamento do salário) se 
generaliza e o presidente da 
FIESP, Benjamin Steinbruch, 
prevê demissões em massa 
ainda este ano e no ano que 
vem (http://oglobo.globo.
com/economia/fiesp-pre-
ve-100-mil-demissoes-es-
te-ano-na-industria-paulis-
ta-14051560)

O IBGE, em sua ultima 
pesquisa, mostra que a popu-
lação empregada se manteve 
estável desde o ano passado. 
Também não houve modifi -
cações signifi cativas tanto no 
rendimento mensal médio 
quanto na massa salarial. Em 
outros termos, o que isso sig-
nifi ca? Signifi ca que enquanto 
a população cresce, não au-
menta signifi cativamente o 
número de empregos.

Os dados que interessam 
nesta equação estão fora do 
Brasil. O mercado que há mui-
to tempo se tornou mundial e 
as modifi cações na produção 
refl etem-se, de uma forma ou 
outra, no Brasil. Já faz alguns 
anos que a China se transfor-
mou no “chão de fábrica” do 
mundo tendo como base os 
salários baixíssimos, uma di-
tadura violenta e a proibição 
de organização sindical. Mas 
as coisas começaram a mudar. 
As revoltas operárias aconte-
ceram de forma violenta e os 
patrões foram obrigados a ce-
der. E justamente quando co-
meçam a ceder, todo o esque-
ma de crédito e vendas chegou 
ao seu limite: a crise de 2008 
abateu-se sobre o mundo. Na 
China, como no Brasil, o go-
verno reagiu aumentando o 
crédito disponível e mantendo 
os altos índices de crescimen-
to anterior (entre 7% e 10%). 
Mas parece que agora, tal qual 
no Brasil, os limites que che-
garam em 2008, atingiram 
também a China. O resulta-
do? Queda na compra de soja 
e de minério de ferro, dois se-
tores que afetam diretamente 
o Brasil.

A soja caiu este ano mais 
de 30% em termos de valor. E 
o minério de ferro, que atingiu 
por volta de 2010 um valor de 

180 dólares, caiu para menos 
de 80 dólares a tonelada. O 
problema, para o Brasil, é que 
a sua exportação é baseada em 
produtos não industrializados 
– Petróleo, café, soja e minério 
de ferro. Quando dois destes 
itens caem de preço, caindo 
muito, o valor da moeda bra-
sileira cai independente das 
manobras de mercado feitas 
pelo BC (leilões de dólares 
ou de promessas de venda de 
dólar futuro a um preço baixo 
– apelidada pelo mercado de 
swap inversa). Não por aca-
so, por baixo da especulação 
que ronda o mercado, neste 
momento pré-eleitoral, todo 
mundo sabe que o dólar vai 
aumentar. As repercussões 
deste fato ainda são difíceis 
de prever exatamente, mas 
o mais claro é que a infl ação 
voltará a subir (uma boa parte 
dos produtos de consumo, in-
clusive alimentos, é hoje im-
portada).

Existirá sem dúvida uma 
forte pressão infl acionária e o 
consumo tenderá a diminuir.

Assim, os trabalhadores 
encontrarão pela frente uma 
grande resistência para obter 
reajustes salariais. Não é ca-
sual que os bancos não quei-
ram ceder um reajuste maior 
e uma greve de bancários 
está marcada para a véspera 

das eleições. A única grande 
empresa que cedeu economi-
camente foi a Petrobras, pre-
mida pelas eleições e também 
pelas denuncias que atingem 
a cúpula da empresa (3% de 
aumento acima da infl ação 
para todos os trabalhadores, 
10% para os aposentados que 
estavam com ação judicial 
contra a empresa).

Enquanto escrevemos este 
artigo, não sabemos ainda 
quais serão os resultados do 
primeiro turno das eleições. 
Se tivermos segundo turno (o 
mais provável), qualquer que 

seja o governo a ser eleito, ele 
terá que sustentar esta situa-
ção que tende a ser cada vez 
mais insustentável. Os preços 
administrados – energia elé-
trica, gasolina – continuarão 
represados. Diante deste qua-
dro cabe aos trabalhadores 
desde já se prepararem para 
os tempos difíceis que virão.

A Esquerda Marxista con-
vida a todos a examinarem as 
suas propostas e a juntar-se a 
ela para os combates futuros 
que serão duros e difíceis, 
quaisquer que sejam os resul-
tados das eleições. 

Classe contra classe, este é o único modo de ajudar os trabalhadores nas eleições e depois delas
Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Junto com a crise econô-
mica, ganha força na Europa 
posições nacionalistas e se-
paratistas. Isso fi cou evidente 
na vitória apertada do “não” à 
separação da Escócia do Reino 
Unido. 55,3% dos escoceses 
votaram contra a separação e 
44,7% a favor. 

Na Catalunha, região do 
Estado Espanhol, gigantescas 
manifestações reivindicam a 
separação. O governo da Ca-
talunha convocou um plebis-
cito sobre a questão para 9 de 
novembro. Cresce também o 
movimento pela independên-
cia do País Basco

Tanto nos casos da Espa-
nha, quanto no caso da Escó-
cia, o que está por trás é que 
os diferentes governos estão 
aplicando a austeridade sobre 

os direitos dos trabalhadores 
e dos jovens, estão destruindo 
o sistema de ensino, de saú-
de, de direitos sociais. Assim, 
velhas reivindicações – ensino 
do idioma, publicação de li-
vros, liberdade de pesquisa so-
bre a história, etc – se juntam 
aos problemas mais sentidos 
do povo e são explorados por 
uma parcela da burguesia ávi-
da em colher os despojos que 
uma separação poderá gerar, 
tanto em termos de um con-
trole estatal, como de maior 
exploração, eliminação de ri-
vais, indústria armamentista, 
etc. 

A maioria das nações mo-
dernas nasceu com o capitalis-
mo. Foi o desenvolvimento do 
capitalismo que construiu os 
laços entre as diferentes cida-
des que cresciam, entre as di-
ferentes burguesias que então 
dominavam estas cidades em 

oposição aos senhores feudais 
e que levou no fi nal à “unifi ca-
ção” das nações, unifi cando e 
controlando um determinado 
mercado em comum acordo 
(ainda que este “acordo” tenha 
sido obtido através de uma 
série de guerras e revoluções 

que marcaram a ascensão da 
burguesia e a derrocada fi nal 
do feudalismo).  Para pode-
rem desenvolver este merca-
do, impuseram a unifi cação do 
idioma, do sistema de escrita, 
de medidas, etc.. Sem isso, as 
difi culdades das transações 
comerciais continuariam. 

Entretanto, essa unifi cação 
forçada manteve em determi-
nados países uma opressão 
a grupos nacionais minoritá-
rios. A crise do capitalismo faz 
o povo buscar por alternativas. 
O separatismo e o nacionalis-
mo são falsas saídas apresen-
tadas para iludir os trabalha-
dores.

No referendo da Escócia, 
os marxistas se posicionaram 
pelo voto “não”. Como a se-
ção britânica da CMI explicou 
“uma Escócia separada levaria 
a uma divisão da classe tra-
balhadora e colocaria os tra-

balhadores em concorrência 
direta. A Escócia “amiga dos 
negócios” proposta pelo SNP 
buscaria assegurar os negócios 
da Inglaterra e a concorrência 
entre os trabalhadores levaria 
a uma degradação dos salários 
em ambos os lados da frontei-
ra”. 

Nós, como Lenin, repe-
timos: defendemos o direito 
de cada povo, de cada nação, 
à sua autodeterminação. Mas 
analisamos cada caso concre-
to, lembrando sempre que os 
interesses do proletariado são 
muito distintos dos interesses 
da burguesia, quaisquer que 
sejam suas frações. Em todos 
estes movimentos, lembramos 
que uma vida melhor e mais 
digna, neste momento de crise 
econômica e social, só pode ser 
conquistada com a unidade da 
classe trabalhadora mundial, a 
revolução e o socialismo. 

Crise e nacionalismo
NACIONAL

Riobaldo Tartarana
jornal@marxismo.org.br

Internet

O desemprego já se faz sentir com mais intensidade entre os jovens

EDITORIAL

Internet

55,3% votaram pelo não 



NÚMERO 59 / 30 DE SETEMBRO DE 2014 4

Sem dúvida, a atual situ-
ação política é marcada pela 
instabilidade. Ataques que 
em outros momentos po-
deriam passar sem maiores 
consequências, transforma-
ram-se em gotas d’água que 
transbordam o copo. Isso 
ocorreu, para fi car em apenas 
dois exemplos, na Revolução 
Árabe de 2011 e nas jornadas 
de junho de 2013, no Brasil.

Nas últimas semanas, a 
juventude no México foi às 
ruas e demonstrou sua sin-
tonia com a situação política 
mundial.

A administração do Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN), seguindo as ordens 
do governo de direita do pre-
sidente Peña Nieto, do PRI, 
submisso às ordens do Banco 
Mundial e do FMI, ou seja, do 
imperialismo norte-america-
no, tem desferido uma série 
de golpes contra a educação 
pública.

Com uma reforma no 
currículo, o Instituto está 
rebaixando a qualidade do 
ensino. Na Escola Superior 
de Engenharia e Arquitetura 
(ESIA), retiraram a disciplina 
de matemática e reduziram 
o número de aulas. Querem 
formar meros técnicos, ope-
radores de máquinas, ao in-
vés de jovens que refl etem 
e elaboram sobre sua área 
de conhecimento e a relação 
com a sociedade.

O Conselho Geral do IPN 
aprovou também um novo 

Regulamento Interno, que 
inclui ataques a direitos tra-
balhistas de professores e 
funcionários e restrições às 
liberdades democráticas de 
organização e manifestação.

Contra estes ataques e de-
monstrando o mal estar geral 
da juventude mexicana com 
a  falta de perspectiva apre-
sentada pelo capitalismo, 25 
mil estudantes tomaram as 
ruas em uma manifestação 
histórica no dia 25 de setem-
bro. Um dia de manifestação 
foi sufi ciente para a adminis-
tração recuar e postergar em 
um ano a implantação das 
mudanças no currículo. São 
manobras para desviar a luta, 
mas também demonstram a 
força da mobilização.

Os militantes de La Iz-
queirda Socialista (www.lai-
zquierdasocialista.org), seção 
mexicana da CMI, participa-
ram ativamente na convoca-
ção e realização dos protestos, 
apontando a necessidade da 
unidade, ampliação e organi-
zação da luta para a conquista 
das reivindicações. Além do 
combate contra o novo Regu-
lamento Interno e as mudan-
ças no currículo, os camara-
das pontuam a necessidade 
de lutar pelo impedimento 
da entrada da polícia no IPN, 
contra a repressão e por mais 
verbas para laboratórios e bi-
bliotecas, transporte gratuito 
para os estudantes, democra-
cia real e paridade nos órgãos 
de decisão, o respeito à orga-
nização estudantil e dos tra-
balhadores.

É interessante notar a si-

milaridade dos problemas 
enfrentados pelos estudantes 
mexicanos, com o que sofrem 
os estudantes no Brasil. É a 
demonstração do caráter glo-
bal do capitalismo e da ne-
cessidade da luta de jovens e 
trabalhadores em nível inter-
nacional para enfrentar a bur-
guesia e seu sistema.

No Brasil, a campanha 
“Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!” está solidária a essa 
luta que reafi rma a disposi-
ção revolucionária que corre 

o mundo. Convidamos todos 
a participar e a colaborar na 
realização do Acampamento 
Revolucionário em janeiro de 

2015 que tratará, entre ou-
tros temas, das perspectivas 
para a luta da juventude ao 
redor do mundo.

Matança: casos isolados ou norma da PM?

A letalidade dos PMs de 
São Paulo contra a popula-
ção civil cresceu em 2014. 
Enquanto a média de mor-
tos por PMs era de três pes-
soas a cada dois dias em 
2013, este ano subiu para 
cinco a cada  dois dias: a PM 
paulista mata 9,5 vezes mais 
do que todas as polícias dos 
EUA juntas, considerando 
apenas mortes contra civis 
durante o trabalho oficial. 
De 2008 a 2012, o índice 
por demografia revela que 
os EUA contabilizaram 0,63 
morte para cada grupo de 

100 mil habitantes e São 
Paulo 5,87.

A violência é a norma da 
PM, contrariando o prefeito 
Haddad ao afirmar que o as-
sassinato do ambulante por 
um PM foi “um caso isola-
do”. O comandante geral 
da PM, cel. Roberto Meira, 
alegou que “de todas as PMs 
do país, a que tem melhor e 
mais longa formação, é a de 
São Paulo” e ressaltou que o 
assassinato foi um erro in-
dividual em uma corporação 
com 88 mil membros. Não é 
o que demonstram os núme-
ros.

A viúva de Carlos, Clau-
dia Silva Lopes, confirmou 

que a violência da PM é nor-
ma, ao declarar que “não é 
a primeira vez nem a quinta 

que isso aconteceu. É o de 
sempre. Já me bateram até 
quando estava grávida”.

De quantos eventos iso-
lados se constitui uma roti-
na assassina da PM ?

A classe dominante gasta 
milhões para equipar e trei-
nar seus efetivos militares, 
para preparar-se para o ce-
nário de luta de classes agu-
dizado pela crise.

Nesse sentido, nós da EM, 
combatemos efetivamente 
através do PL 7951/2014 e 
impulsionamos a campanha 
“Público, Gratuito e para 
Todos”, contra a criminali-
zação dos que lutam, exigin-
do investimento público em 
serviços de qualidade e não 
em repressão à população, 
exigimos o fim das PMs.

Mario Conte
mariocontef@gmail.com

Estudantes mexicanos vão à luta 
Alex Minoru
alexminoru.sp@gmail.com
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A PM disparou na cabeça do ambulante
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Estudantes do Instituto Politécnico mobilizados na defesa de seus direitos

Acampamento Revolucionário
Mesmo antes de acabar 

as eleições gerais, os Co-
mitês de Luta da campanha 
“Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!” já iniciam com força 
a preparação do 1º Acam-

pamento Revolucionário 
2015, que se propõe a reu-
nir centenas de jovens na 
Flaskô (fábrica ocupada e 
sob controle dos trabalha-
dores) de 15 a 18 de janei-
ro. Informe-se, inscreva-se 
e participe!


