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

É preciso uma Frente
da Esquerda Unida
Construir uma Frente política de luta junto com militantes, organizações e agrupamentos
que intervêm na luta de classes. Pág 03
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A vitória de Dilma foi uma última advertência ao PT. Só a unidade na luta pode arrancar as reivindicações e preparar uma saída para o futuro

Carta aberta

Ao companheiro Lula, à Presidenta Dilma Rousseff, ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
Companheiros e companheiras,
Vencemos a batalha eleitoral pela reeleição da presidência da república, mas é evidente
que as massas trabalhadoras e
a juventude sancionaram severamente nosso partido nas
urnas.
No 1º turno tivemos 4,3
milhões de votos a menos do
que no pleito de 2010. Tivemos nossa bancada na Câmara Federal reduzida em 18
deputados (mais de 20%) e
nas assembleias legislativas
de todo o país caímos de 149
para 108 deputados estaduais.
Mas os votos que perdemos
não foram para o PSDB. Uma
pequena parte foi para Marina
e outra para o PSOL, entretan-

to a maior parte engrossou as
abstenções, os votos nulos e
brancos, que bateram recordes
nessas eleições.
Não conseguimos reeleger
importantes governos estaduais, com destaque para o DF
onde Agnelo sequer chegou ao
2º turno e no RS, onde Tarso ﬁcou muito atrás. E no 2º turno
da corrida presidencial, apesar
da vitória, tivemos 1,2 milhões
de votos a menos do que no
pleito de 2010, mesmo com 7
milhões de eleitores a mais em
2014! E isso sem comparar com
a votação de Lula, em 2006 ou
2002, pois aí a queda proporcional é ainda mais acentuada.
Como se isso ainda não bastasse, nas regiões sul e sudeste,
Dilma perdeu para Aécio em

SP, ES, PR, SC e RS de forma
vergonhosa. Aos que pretendem creditar a esses estados
um suposto conservadorismo
tradicional, vale lembrar que
em 2002 Lula ganhou nesses
e em todos os outros estados
do país. Aquela sim foi uma
verdadeira onda vermelha, que
infelizmente só se dissolveu
pela opção política de colaboração de classes e alianças com
os partidos inimigos históricos
da classe trabalhadora, como o
PMDB, PP, etc.
Assim como no 1º turno, na
região do ABC paulista, importante polo industrial, berço do
PT e da CUT, Dilma só ganhou
em Diadema e ainda assim
com apenas 7,7% de vantagem
sobre Aécio. No restante do

bastião do proletariado brasileiro, ABC e inclusive na cidade
de São Paulo, Dilma teve cerca
de 30% dos votos válidos, enquanto Aécio fez cerca de 70%!
Um absurdo e uma vergonha
para os dirigentes históricos do
proletariado de SP.
Esta é uma séria advertência
da classe trabalhadora ao PT!
As jornadas de junho do ano
passado já haviam demonstrado o afastamento da juventude
em relação ao governo e nosso
partido.
Não será estendendo a
mão à oposição de direita que
o Governo e a direção do partido poderão reatar os laços
com as massas trabalhadoras e
a juventude. Além do mais, já
está mais do que claro que nem

mesmo os partidos da chamada “base aliada” podem servir
de qualquer ponto de apoio,
como já demonstra o PMDB.
Também não será possível isso,
colocando um agente do capital
ﬁnanceiro internacional como
Ministro da Fazenda.
A defesa das instituições, a
recusa de combater a burguesia, leva a que os setores mais
reacionários da sociedade se
sintam à vontade para sair às
ruas falando em fuzilamento
da presidente Dilma!
Conclamamos o conjunto
do partido a se mobilizar contra
estes reacionários e barrá-los
nas ruas e em todas as frentes
A paralisia, enquanto a reação ergue a cabeça nas ruas e
(continua na página 2)
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conspira abertamente nos
quartéis, é o melhor caminho
para permitir uma tentativa de
deposição de Dilma, seja por
meios “legais” (impeachment)
seja pela força pura e simples.
Argumentos “legais” não faltarão à burguesia com o beneplácito do reacionário STF.
Apesar de todos os erros do
nosso partido e do Governo, a
classe trabalhadora deu mais
uma chance ao PT. Mas, um
partido que ganha a eleição e
perde nos centros políticos e
econômicos do país está fadado
ao fracasso. Para reverter este
processo é preciso parar com
a agitação sobre uma suposta
constituinte e reforma política,
que é uma forma de contornar
os problemas concretos atuais
e remeter sua resolução para
um futuro nebuloso, e ﬁnalmente não levará a nada. Sem
esperar mais, já, imediatamente, é preciso retomar a iniciativa política governando para as
massas e atendendo às suas reivindicações mais sentidas:
Enviar ao Congresso Nacional um Orçamento para 2015
que rompa com o pagamento
das Dívidas interna e externa
que alimentam vampiros especuladores e coloque todo o
dinheiro para Transporte, Saúde e Educação, públicos e gratuitos para todos, uma política
para elevar o Salário Mínimo ao
piso constitucional (DIEESE),
reduzir a jornada para 40 horas
sem redução de salários.
Demitir os ministros capitalistas, romper com os partidos do capital. Constituir um
governo apoiado nas organizações populares, na CUT, no
MST, entre outras. Exigir publicamente e combater pelo
impeachment dos ministros do
STF que votaram na farsa da
AP 470, a liberdade imediata e
anulação da sentença dos dirigentes do PT.
Revogar o Fator Previdenciário e as Reformas da Previdência, restabelecer o valor das
aposentadorias. Cancelar todas
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Quem Somos

O PT nasceu contra os patrões e pelo socialismo

as desonerações ﬁscais e taxar
as grandes fortunas. Aposentadoria integral Pública e Solidária com 35 anos de trabalho!
Fim imediato do ﬁnanciamento público a toda a imprensa burguesa (jornais e revistas)
feitos através dos anúncios de
publicidade estatais. Como
jornais políticos que são que
vivam do ﬁnanciamento que
receberem de seus apoiadores.
Nenhum recurso público para a
imprensa burguesa!
Estatizar a Rede Globo, que
é concessão pública e abri-la
para os movimentos sociais! É
público e notório que a Globo
se construiu sob o manto da
ditadura e com dinheiro público, sonega impostos e deve
mais de R$ 1 bilhão aos cofres
públicos. Estatizar todas as redes, TVs e rádios religiosas, de
qualquer conﬁssão. O Estado é
laico e os serviços públicos devem ser laicos e democráticos.
Basta com um serviço público,
as concessões, sendo utilizadas
permanentemente para tentar
fraudar eleições e manipular a
população!
Fim das privatizações dos
portos, aeroportos e rodovias!
Cancelamento dos leilões de
petróleo e do Campo de Libra!
Todo petróleo (do poço ao pos-

Assine o
Estamos oferecendo aos
nossos leitores assinaturas
do semanário Foice & Martelo. Para nós, a sustentação
ﬁnanceira da imprensa operária, deve ser independente da
burguesia e de seus partidos.
*40 edições: R$ 80,00
*20 edições: R$ 40,00
*10 edições: R$ 20,00
Faça a sua com um de
nossos militantes ou acesse
www.marxismo.org.br

to) para uma Petrobras 100%
estatal! Reestatização das empresas e serviços públicos privatizados!
Para acabar com a corrupção, prática burguesa inseparável do apodrecimento do capitalismo, e que se desenvolve
sem parar em todas as áreas do
Estado capitalista, estabelecer
o controle dos trabalhadores
sobre a gestão de todas as estatais e serviços públicos, com
representantes eleitos pelos
próprios trabalhadores, com
direito de veto e ampla publicidade.
Cessar imediatamente qualquer perseguição policial, judicial, repressão e criminalização
dos movimentos sociais. Colocar o governo a apoiar política
e materialmente a luta contra
todas as perseguições aos movimentos sociais. Anistiar por
decreto presidencial todos os
perseguidos e condenados políticos. Apoiar o PL de Anistia
Nº 7951/2014, em tramitação
no Congresso Nacional.
Para fazer isso, companheiros, será preciso convocar as
massas para defender essas posições, para dobrar ou derrotar
o Congresso Nacional e todas
as instituições reacionárias. Se
vocês o ﬁzerem terão um apoio

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 impotenmajoritário entre as massas, do
sul ao nordeste, e se estenderia
massivamente por todo o país.
Venezuela, Equador e Bolívia já
mostraram que os trabalhadores e a juventude respondem
positivamente quando seus
dirigentes convocam as lutas
contra as oligarquias dominantes.
Essa é a sua responsabilidade. O que vão fazer determinará o futuro do governo e do PT.
Nós, que ajudamos a fundar
e construir este partido, que
combatemos pela vitória do PT
em todas as eleições, contra os
partidos burgueses, continuamos o combate pelo socialismo, pelo ﬁm do regime da propriedade privada dos grandes
meios de produção.
Mais que nunca, nesta situação convulsiva internacional e
nacional, os trabalhadores e a
juventude necessitam de unidade para combater e vencer.
A política de colaboração de
classes divide os trabalhadores e a juventude, enquanto a
independência de classe os uni-

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.
ﬁca, na luta e nas perspectivas.
Só uma política clara, ﬁrme e
decidida de ruptura completa
com o capitalismo e suas instituições pode nos levar à vitória
tão necessária contra o capitalismo.
A continuidade da política anterior, “paz”, “diálogo”
união” e “mão estendida” aos
capitalistas e seus partidos vai
ser entendido, com razão, por
todos aqueles que se reagruparam e mobilizaram de vermelho para vencer o PSDB, Aécio
e Armínio Fraga, como um verdadeiro estelionato pós-eleitoral. Isso vai provocar revolta e
ampliar a ruptura das massas
mais conscientes com o PT.
A classe trabalhadora e a
juventude, seguramente, estão
observando em que direção o
PT vai governar após esta última advertência. Ainda há tempo, mas é preciso começar já!
Saudações socialistas,
Esquerda Marxista

Rua Tabatinguera, 318, Centro
São Paulo/SP - CEP: 01020-000
Fone: (11) 3101-8810
www.marxismo.org.br
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O povo pediu saúde,
transporte e educação

E a resposta foi “Reforma Política”, “Constituinte”, mais privatização, rearmamento geral das polícias e
muita, muita repressão. Afinal, para que serve a Reforma Política? Pág 03
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EDITORIAL

O combate por uma Frente da Esquerda Unida

Esquerda Marxista

jornal@marxismo.org.br
A direção da Esquerda Marxista decidiu nos dias 1 e 2 de
novembro lançar um chamado
aberto pela formação de uma
Frente política e de intervenção na luta de classes com militantes, organizações e agrupamentos com os quais temos
mantido relações na luta de
classes. Abrimos a perspectiva
para construir uma Frente política que permita o contato e a
discussão programática, nacional e internacional, com todos
aqueles que estão em ruptura
com a burguesia e que não desejam nenhuma perspectiva
das organizações ultra-esquerdistas e auto proclamatórias
existentes.
Essa Frente de intervenção
na luta de classes deve ser uma
das formas transitórias na luta
pela construção de um partido
dos trabalhadores independente, que levando em conta a história do que foi o PT nas suas
origens, um partido operário
independente, se constitua e
se construa num patamar superior com um programa anticapitalista e anti-imperialista,
com um programa transitório
em direção ao socialismo, com
plena consciência de classe e
internacionalista, com o objetivo explícito de derrotar o capital e seu Estado e construir o

socialismo, no Brasil e em todo
o mundo.
A pedra de toque desta
Frente de classe deve ser a defesa das conquistas e reivindicações dos trabalhadores e da
juventude, da ruptura e combate a todos os partidos burgueses, lutando pela constituição
de um verdadeiro governo socialista dos trabalhadores e o
internacionalismo proletário.
O PT se constituiu a partir
das maiores lutas de classe já
travadas no Brasil pela classe
trabalhadora, as lutas contra a
ditadura militar, os patrões e
seus agentes, durante os anos
70 e 80. A evolução desta Frente se dará no interior de novas
e ainda mais gigantescas mobilizações. Nenhum decreto ou
acordo organizativo pode contornar isto e “economizar” história ou luta de classes, aprendizados, derrotas e vitórias do
movimento de massas.
Por isso a Frente da Esquerda Unida proposta (qualquer
que seja o nome deﬁnitivo que
adote) deve ser considerada
como uma necessidade política
para a aproximação e unidade daqueles que têm origens
e histórias diferentes, como
um instrumento de trabalho
e preparação do próximo período da luta de classes onde
haverá grandes lutas, revoltas,
derrotas e vitórias, desilusões
e confusão, e que é quando

será ainda mais necessário
haver um polo, uma bandeira, um marco capaz de atrair a
vanguarda mais consciente, os
quadros ativistas e organizadores da classe trabalhadora e da
juventude para poder ajudar as
massas a encontrar o caminho
da vitória.
Os marxistas há muito
tempo compreenderam que se
é absolutamente verdadeiro e
inquestionável que só sobre a
base do programa marxista e
as conquistas do bolchevismo
que um partido operário revolucionário de massas pode ser
constituído, entretanto, não
está deﬁnido antecipadamente
que é na forma atual de organização dos marxistas que ele
se constituirá. Por isto tem a
maior importância a discussão
de uma plataforma política que
combine as reivindicações mais
sentidas dos trabalhadores
com as reivindicações políticas
e programáticas gerais, com a
luta pelo socialismo e por seu
caráter internacional.
A Esquerda Marxista propõe a todos os seus aliados, aos
militantes do PT que resistem
à deriva direitista de sua direção porque desejam continuar
ﬁéis à sua própria classe e ao
socialismo, aos que romperam
com o PT para continuar seu
combate contra o capital, aos
que se reclamam do socialismo, do comunismo e da revo-
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A unidade nas lutas forjou o partido operário independente

lução socialista, a constituição
de uma Frente da Esquerda
Unida para combater em defesa da classe trabalhadora e da
juventude, pelas reivindicações
e pelo socialismo.
Uma Frente da Esquerda
Unida só poderá se desenvolver se todos seus participantes sentirem que ela é “seu”
instrumento de discussão e
de combate. Isto exige a mais
ampla democracia e respeito
a todos no seu interior. Esta
Frente deve intervir em todas
as manifestações importantes
da luta de classes e expressar
toda a raiva acumulada e o desejo de luta da juventude e da

classe trabalhadora.
Participa desse processo a
luta pelo sucesso da campanha
Público e Gratuito para Todos,
Transporte, Saúde, Educação, Abaixo a Repressão”, do
Acampamento Revolucionário
da Juventude marcado para janeiro de 2015, na Flaskô, SP, do
desenvolvimento da campanha
contra a repressão apoiada no
PL 7951/14, o PL da Anistia.
A Esquerda Marxista convida todos seus militantes,
apoiadores e simpatizantes a
abrir esta discussão para avançar, subjetiva e objetivamente
na constituição desta Frente da
Esquerda Unida.

NACIONAL

Alex Minoru

Quem dita o rumo do governo?

alexminoru.sp@gmail.com
Logo após a vitória nas urnas, Lula e Dilma trocaram as
camisas vermelhas da campanha e um discurso com traços
de classe, por camisas brancas e
a ênfase na “paz”, no “diálogo”
e na “unidade” com os perdedores. Isso, na realidade, foi um
recado aos capitalistas de que,
apesar da polarização durante a
campanha, estava assegurada a
velha colaboração de classes. O
fantasma de Michel Temer ao
fundo, não deixava esquecer o
caráter desse governo.
Mas se para manobrar com
o povo, eles usam de imagens e
palavras, para a burguesia precisam ir até o ﬁm. Precisam ir
para a prática.
Três dias após a vitória, o
Banco Central anuncia a elevação da taxa de juros para

11,25% ao ano, o que tem implicações diretas no emprego e
na carestia de vida. Essa medida, por outro lado, beneﬁcia os
investidores e especuladores. É
por isso que, em um primeiro
momento, a bolsa voltou a subir.
Guido Mantega, o futuro
ex-ministro da fazenda, e Arno
Augustin, secretário do Tesouro Nacional, pressionados pelo
fato do governo estar com déﬁcit ﬁscal há 5 meses (os gastos superam a arrecadação)
anunciam que o governo vai
apresentar um plano de recuperação ﬁscal das contas públicas.
Defendem uma combinação de
medidas de contenção de despesas e aumento das receitas.
Mas com o aumento da taxa
de juros, que rege os juros da
dívida pública, e o compromisso de uma meta de superávit
primário de 2% a 2,5% do PIB,

em 2015. Fica claro que os cortes não serão nas bondades ao
mercado.
Mantega esclarece quem
apertará os cintos: “a União
terá de reduzir despesas que
estão crescendo, como seguro-desemprego, abono, auxílio-doença. Essas três despesas
representam gastos de cerca
de R$ 70 bilhões ao ano. A
pensão por morte também
deve ser reformatada, uma desInternet

pesa de R$ 90 bilhões.”
Ou seja, o que se prepara
são ataques a direitos sociais
conquistados pela luta da classe trabalhadora! A crise econômica se aprofunda e, mais uma
vez, os trabalhadores estão sendo presenteados com a conta a
ser paga.
Dilma, por sua vez, distancia-se do PT e declara aos
principais jornais: “Eu não represento o PT. Eu represento
a Presidência da República. A
opinião do PT é a opinião de
um partido. Não me inﬂuencia,
eu represento o país. Sou presidente dos brasileiros. Acho que
o PT, como qualquer partido,
tem posições de parte e não do
todo, é deles, é típico.”
Essa declaração é um completo absurdo. Ela não apenas
repete o já conhecido “eu governo para todos os brasileiros”, na defesa da colaboração

de classes, mas aprofunda ao
dizer que “(o PT) não me inﬂuencia”. Ela, na verdade, quer
se diferenciar dos militantes,
daqueles que usaram vermelho
e foram às ruas para derrotar o
PSDB e a direita.
A responsabilidade do rumo
do partido está nas mãos de
Dilma, Lula e da direção do
PT, é isso que expressa a nossa
Carta Aberta (ver capa e pág. 2
desta edição). As ações após a
vitória, infelizmente, mostram
que escolheram manter a rota
de colisão com os interesses
das massas. Aos jovens e trabalhadores, após terem barrado o
PSDB, restará a luta nas ruas,
nas fábricas, nas escolas, para
arrancar as reivindicações e preparar uma saída política para o
futuro. Nós estaremos lá, para
apontar o caminho da Frente
Única e da independência de
classe, na luta pelo socialismo.

NÚMERO 63 / 11 DE NOVEMBRO DE 2014

4

INTERNACIONAL

Seguem as mobilizações no México
O governo vai sendo acuado diante da combatividade da juventude

Wanderci Bueno

wanderci.bueno@gmail.com
A Procuradoria Geral do
México conﬁrmou na sexta-feira, dia 7, que os 43 estudantes desaparecidos desde o
dia 26 de setembro no estado
de Guerrero foram assassinados por membros do cartel
Guerreros Unidos. Jesús Murillo Karam, procurador geral,
anunciou a detenção de Patrício Reyes, Jonatan Osorio e
Agustín García que confessaram o crime.
Em 26 de setembro, um
grupo de estudantes da Escola
Rural de Ayotzinapa foi detido
pela polícia quando viajavam
de ônibus para Iguala, onde
arrecadariam fundos para participar de uma Marcha alusiva
ao assassinato de estudantes
em 1968. A polícia de Iguala
entregou os estudantes sequestrados aos pistoleiros do
narcotráﬁco.
Há relatos de que os estudantes foram jogados em uma
caçamba de lixo e depois tiveram seus corpos queimados
sob uma pilha de pneus.
As conﬁssões obtidas in-

dicam que na região ocorreu
um grande número de mortes
nas cercanias de Cocula. Este
horrendo crime vem revelar
a podridão das instituições e
envolvimento das autoridades
com os cartéis criminosos.
Os estudantes do Instituto Politécnico convocaram e
realizaram grandes manifestações e 2 greves gerais, impulsionando manifestações de
apoio em vários países. As lutas estão crescendo e também
a solidariedade. A situação
ameaça inaugurar um período
revolucionário no México.
O presidente Enrique Peña
Nieto, aﬁrmou que se compromete a fazer justiça sobre o
caso. “Aos pais dos jovens desaparecidos e à sociedade, asseguro a vocês que não vamos
descansar até que a justiça seja
feita”.
A pressão das lutas dos
estudantes, dos trabalhadores
e do povo mexicano empurrou as autoridades, muitas
delas amigas e apadrinhadas
dos narcotraﬁcantes. Melhor
entregar os anéis para não
entregar os dedos. No início
ﬁzeram corpo mole, procu-

Internet

Abre-se uma nova etapa na luta de classes

rando escamotear e esconder
os criminosos. Mas agora o
mundo inteiro está sabendo a
verdade.
O prefeito de Iguala, José
Luiz Abarca e sua mulher foram presos, pois as denuncias
e provas levam à conclusão
que eles foram os mentores
intelectuais dos crimes e que
são amigos e fazem negócios
com os bandidos.

A Esquerda Marxista que
já se manifestou junto ao Consulado do México, reitera a
exigência de que os criminosos sejam punidos. A prisão
dos maﬁosos não basta. É
necessário desmantelar o conjunto do aparato repressivo,
fortalecer as milícias e os laços
de solidariedade, acabar com o
narcotráﬁco e o odiado regime
de exploração capitalista.

INTERNACIONAL

Novo atentado contra militante
no Paquistão
Realizar a Solidariedade Internacional em defesa dos marxistas

Francisco Lessa

chicolessa@terra.com.br
No último dia 6/11 o militante socialista paquistanês
Ghufran Ahad sofreu um ataque
terrorista na aldeia de Allah-

dand, distrito de Malakand.
Era madrugada do dia 6/11
(5h45min) quando desconhecidos jogaram uma granada na
residência de Ghufran, dirigente
da seção paquistanesa da Corrente Marxista Internacional
Internet

Ghufran Ahad, de pé à esquerda fala em ato público

(CMI).
Felizmente não houve feridos no atentado, que foi registrado junto às autoridades locais, que pouco ou nada fazem
na apuração do grave incidente.
Ghufran é presidente da associação local dos advogados,
ex-prefeito do distrito e um dos
líderes da Campanha de Defesa dos Sindicatos do Paquistão
(PTUDC).
A situação é grave e requer
uma resposta imediata de todos aqueles que se reivindicam
do socialismo, com moções ao
governo do Paquistão exigindo
a apuração dos fatos e punição
dos responsáveis.
No mês de setembro outro
militante da CMI, Riaz Lund,
foi atacado a sangue frio. Levou
três tiros e ainda se encontra em
recuperação. Há alguns anos, foi
baleado por homens armados
do grupo fascista MQM.

De acordo com relato dos
militantes paquistaneses, tudo
indica que a responsabilidade
pelos atentados seja de membros de grupos fundamentalistas que, em sua eterna confusão entre a religião e a política,
atacam de morte militantes socialistas que lutam por dias melhores para o povo trabalhador e
para a juventude do Paquistão.
Nós da Esquerda Marxista, seção brasileira da Corrente
Marxista Internacional, apresentamos nossa solidariedade
irrestrita aos militantes paquistaneses e solicitamos que, com a
urgência que o assunto merece,
todos os militantes e organizações, personalidades democráticas, sindicatos, entidades estudantis e de bairro, enviem ao
Paquistão moções de apoio aos
militantes e ao governo solicitando a imediata apuração dos
fatos e a punição dos culpados.

Já sabe o que vai fazer
nas férias de janeiro? Que
tal passar 4 dias acampado
na única fábrica ocupada
pelos trabalhadores em
funcionamento há mais de
11 anos lutando por sua
estatização sob controle
operário? E mais! Nesses
4 dias, conversar, debater
e conhecer centenas de
outros jovens de todos os
cantos do Brasil, que se
engajam na campanha nacional “Público, Gratuito
e Para Todos: Transporte,
Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!”, e ainda
aprender sobre a história
das lutas revolucionárias,
seus hinos e lições? Além
disso conhecer militantes
de outros países, discutir
a situação política em todo
o mundo, as perspectivas
para 2015 e como avançar na luta aqui no Brasil!
Tudo isso intercalado por
festas, saraus e apresentações teatrais e musicais! Inscreva-se já! Envie
e-mail para: publicogratuitoparatodos@gmail.com
Joinville-SC: As delegações estão organizando
festas para arrecadar dinheiro para o transporte.
Além disso, confeccionaram camisetas e botons e
estão vendendo para aumentar a arrecadação!
Em
Curitiba-PR,
Bauru-SP, Recife-PE, no
mês de novembro ocorrerão “pré-encontros” para
organizar a ida das delegações!

