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Greves de massa: um 
passo adiante

Em janeiro a juventude deu o sinal, depois os metalúrgicos da Volks e da GM entraram em greve. 
No Paraná explode a greve dos professores. A Frente da Esquerda Unida é uma necessidade.  Pág 03

 Internet

Em assembleia na cidade de Guarapuava 10 mil professores decretaram a  sua greve. É necessário unir todo o funcionalismo

Greve dos professores (PÁG 02)

A extraordinária greve 
dos professores do Paraná en-
tra hoje em seu décimo sexto 
dia. Eles estão mobilizados 
na frente da sede do gover-
no. Tomarão ali importantes 
decisões. Os militantes, pro-
fessores e jovens, agrupados 
na Esquerda Marxista cha-
mam a unidade de todos na 
defesa da independência dos 
sindicatos e no combate às 
tendências burocráticas e co-

laboracionistas. 
Unifi car as ações, as mo-

bilizações e as negociações 
no Fórum de Entidades dos 
Servidores do Paraná. Orga-
nizar a Greve Geral de todos 
os Servidores do Estado. A 
crise do capitalismo deve ser 
paga pelos próprios capita-
listas. Não devemos aceitar 
nenhum direito a menos, lu-
tamos pela imediata readmis-
são de todos os demitidos.  

Grécia 
em uma 

encruzilhada
PÁG 04

PÁG 03

Mais uma vez a direi-
ta, apoiada pelo im-
perialismo dos EUA, 
lançou contra a revo-
lução uma tentativa 
de golpe. A Esquerda 
Marxista, que impul-
siona a Campanha 
Tirem as Mãos da Ve-
nezuela declara sua 
solidariedade à Revo-
lução e repudia a ten-
tativa de golpe.

Tirem as 
Mãos da 

Venezuela

O povo grego, depois 
de dezenas de gre-
ves gerais e grandes 
mobilizações, foi às 
urnas, entregou o 
governo nas mãos 
do SYRIZA, para que 
rompesse com a 
TROIKA e a austeri-
dade. Contrariando 
tudo isso a direção 
do SYRIZA acaba de 
entregar o governo 
grego nas mãos da 
TROIKA.
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contestada nas ruas. Também 
têm demasiadas preocupações 
com a estrutura sindical e com 
seus cargos e salários. 

Os militantes, professores e 
jovens, agrupados na Esquerda 
Marxista chamam todos para 
se unir em torno da defesa da 
independência dos sindicatos e 
no combate às tendências bu-
rocráticas e colaboracionistas. 
Unifi car as ações, as mobiliza-
ções e as negociações no Fórum 
de Entidades dos Servidores do 
Paraná. Organizar a Greve Ge-
ral de todos os Servidores do 
Estado. Leia mais sobre a greve 
em: http://www.marxismo.org.br/
content/greve-de-massas-no-para-
na-classe-trabalhadora-entra-em-
-cena.

A crise do capitalismo deve 
ser paga pelos próprios capi-
talistas. Não devemos aceitar 
nenhum direito a menos, luta-
mos pela imediata readmissão 
de todos os demitidos. Tirem 
as mãos de nossa previdência! 

Construamos juntos uma Fren-
te da Esquerda Unida! Juntem-
-se à Esquerda Marxista! 

a não demissão de 800 operá-
rios, paralisando todos os 13 
mil trabalhadores da fábrica 
por 11 dias, arrastou para a Ro-
dovia Anchieta mais de 20 mil 
pessoas (quando realizaram ali 
uma marcha), teve enorme im-
pacto em todo o ABC e só não 
se generalizou porque a dire-
ção cutista-petista do sindicato 
tratou de inviabilizar a unidade 
com os trabalhadores da Merce-
des Benz, o que amplifi caria em 
muito a força da mobilização e 
certamente contaminaria os tra-
balhadores em toda a região.

Novas greves de massa en-
tram em cena. Professores no 
Paraná e metalúrgicos da GM 
em São José dos Campos anun-
ciam um salto adiante naquilo 
que defi nimos como a busca 
da auto-organização em torno 
de um novo eixo, o de sua or-
ganização independente. Os 
choques entre e base e direção 
tendem a aumentar. Uma Fren-
te da Esquerda Unida sobre a 
base de uma plataforma clara 
de reivindicações e de luta pelo 
socialismo, tal qual a Esquerda 
Marxista está discutindo com 
várias organizações de esquer-
da, ganhará força neste processo 
e poderá ser uma alavanca para a 
recomposição da classe em tor-
no de sua independência frente 
à burguesia e seus partidos.

Com a desaceleração chi-
nesa, a recessão russa e a esta-
gfl ação (redução da atividade 
econômica somada à infl ação) 
brasileira, a aposta do impe-
rialismo passa a ser a Índia. A 
edição do “The Economist” de 
21/02/2015 diz que o país tem 
a oportunidade de tornar-se a 
economia mais dinâmica do 
mundo.

A verdadeira razão para a 
esperança é a perspectiva de 
mais (contra) reformas, com o 
remanejamento de boa parte da 
população do campo a outros 
empregos e cortes de direitos 
para ampliar a participação do 
país no mercado global na in-
dústria e serviços, gerando su-
bempregos mal remunerados, 
com muita rotatividade.

A ilustração da matéria do 
The Economist mostrando um 
elefante com turbina propulsora 
e asa de avião tentando decolar 
no deserto, revela muito bem 
a contradição nos fatos, com a 
aposta no desenvolvimento de 
uma economia atrasada que 
chegou tarde na partilha de ri-
quezas mundiais do capitalis-
mo. 

A Índia reduz a fi scalização 
nos confl itos trabalhistas, “sim-
plifi ca” as leis trabalhistas 
e aumenta o período de 
aprendizagem visando 
atrair investidores estran-
geiros. Agrava a precariza-
ção em curso na indústria 
provocando o acirramen-
to na luta de classes, o 
que levou a greves como 

a ocorrida na montadora Maru-
ti-Suzuki em 2011 e 2012, onde 
a mobilização continuou, apesar 
da dura repressão.

A aposta no mercado india-
no, aplicando a lógica da máxi-
ma exploração fará acirrar a luta 
de classes. Neste cenário será 
forjada uma jovem direção revo-
lucionária, a verdadeira solução 
para os problemas do país. O ca-
pitalismo está em um beco sem 
saída, mas não cairá por si só!

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

O governo do Paraná, dian-
te da grandiosa e massiva gre-
ve dos professores, retirou as 
mensagens para o legislativo 
e acenou com o atendimento 
de alguns itens da pauta, em 
especial, dos educadores. Ao 
mesmo tempo, estuda reto-
mar a ofensiva, reapresentando 
o projeto de lei em partes. O 
reitor da UNICENTRO, Aldo 
Nelson Bona anunciou que o 
governador pretende fechar 4 
das 7 Universidades Públicas 
do Paraná. 

Diante desta situação o 
movimento sindical começa a 
apresentar seus limites. Seu 
programa, seus métodos, seus 
instrumentos e sua infraestru-
tura permitiram uma luta vito-
riosa da classe trabalhadora no 
Paraná, onde muitos espera-
vam uma derrota acachapante. 
Por outro lado, continuam sen-
do sindicatos. Quando a luta 
extrapola as suas margens e se 
torna política, a ação das lide-
ranças sindicais tende a querer 
devolver o movimento ao seu 
leito natural (e seguro) da luta 
econômica e por estarem pre-
sas ao pacto pela governabilida-
de do governo Dilma que aplica 
as medidas de austeridade em 
colaboração com a burguesia, 
por estarem presas ao confor-
tável espaço dos corredores 
dos gabinetes e se distanciado 
da base, acabam por retroagir 
ao reconhecimento do governo 
Richa, cuja autoridade e legiti-
midade estão sendo duramente 

Greve Geral 
dos Professores

As jornadas de junho de 
2013 e a greve na Volks em janei-
ro de 2015 demonstraram que 
é possível vencer e que a chave 
da vitória está na organização 
e unidade das mobilizações da 
classe trabalhadora. Estas lutas 
repercutiram na consciência de 
setores inteiros, no coração do 
proletariado industrial que co-
meça a realizar greves de massa 
e se erguer com vigor redobra-
do, apesar das direções. 

Diante de um crescimento 
negativo do PIB, da alta da infl a-
ção e aprofundamento da crise, 
com a entrada da recessão no 
país, o governo golpeará mais e 
mais, ameaçando os salários, os 
empregos, a previdência. Nesta 
situação, todos os acordos, to-
dos os compromissos e cartas 
de intenções realizadas entre os 
dirigentes sindicais e os empre-
sários tenderão a ser jogados na 
lata de lixo e o proletariado esta-
rá obrigado a realizar a sua mais 
ampla unidade para derrotar o 
capital e se defender. 

A greve dos metalúrgicos 
da Volks, que passou por cima 
da direção do sindicato e impôs 

Greves dos 
metalúrgicos

 Internet

Assembleia na Volks ABC
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Assembleia na GM de São José 

 Internet

Professores tomam o Legislativo

Indecisão e 
vacilação na direção

No momento em que 
fechamos esta edição, o co-
mando da APP está reuni-
do para verifi car se aceita 
ou não a resposta dada pe-
los secretários do governo 
Richa. O líder do governo 
Richa anunciou o fi m da 
greve. Na verdade a cate-
goria segue mobilizada e o 
governo não disse se voltará 
atrás na questão do confi sco 
de milhões da previdência 
dos servidores. A catego-
ria segue mobilizada, mas 
a direção da APP vacila. As 
reivindicações não foram 
atendidas.
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Lula quer refundar o PT pela direita. É hora de 
construir uma Frente da Esquerda Unida

O primeiro editorial da Es-
querda Marxista em 2015 apre-
sentava o título “Um ano quen-
te se inicia”. Dois meses após o 
ano se abrir, os acontecimentos 
da luta de classes não deixam 
dúvida sobre a confi rmação de 
nossas análises. A nova situa-
ção política aberta no Brasil em 
junho de 2013 segue se desen-
volvendo e a luta de classes es-
quenta.

Em janeiro, a greve na Volks 
do ABC conquistou a reversão 
das 800 demissões anunciadas 
pela empresa. No começo de fe-
vereiro, servidores do Paraná de-
fl agraram uma greve de massa e 
no dia 10 ocuparam a Assem-
bleia Legislativa para impedir a 
votação do “pacotaço” contra di-
reitos do funcionalismo público 
estadual, obrigando o governo 
de Beto Richa (PSDB) a retirar 
o projeto da pauta de votação. 
Logo após o carnaval, mais de 5 
mil operários da GM de São José 
dos Campos decretaram uma 
greve por tempo indeterminado 
contra a ameaça de demissões. 
Internacionalmente, na Grécia, 
o Syriza venceu as eleições. Na 
Espanha, uma maré humana 
tomou as ruas do país contra 
a austeridade e o PODEMOS 
cresce vertiginosamente nas 
pesquisas eleitorais.

O que vivenciamos é uma 
época de intensos choques en-
tre as classes, marcada pela ex-
traordinária disposição de luta 
da classe trabalhadora para de-
fender suas conquistas e abrir 
uma saída diante da crise do 

capitalismo que só destrói a hu-
manidade. 

 
Dilma, Lula e o PT

Dilma, após eleita, coloca 
em prática todo o contrário do 
que prometeu durante a cam-
panha. O “novo” governo ataca 
direitos trabalhistas e curva-se 
ainda mais ao capital. A classe 
trabalhadora, que já tinha dado 
uma séria advertência ao partido 
na última eleição, segue distan-
ciando-se do PT. A aprovação 
do governo (avaliação de ótimo 
e bom) despenca, passando de 
42% em dezembro para 23% 
em fevereiro. Por outro lado, a 
rejeição (ruim e péssimo) sobe, 
passando de 24% para 44% no 
mesmo período.

O governo Dilma e o PT es-
tão sangrando. Os ditos “alia-
dos”, em especial o PMDB, to-
mam distancia e contrariam as 
orientações do governo nas vo-
tações no Congresso. O partido 
é atacado e não reage às denún-
cias de corrupção na Petrobrás.

Lula lê um discurso na me-
lancólica comemoração dos 35 
anos do PT e começa relem-
brando trechos do Manifesto de 
Fundação do partido, de 1980, e 
em um malabarismo que afron-
ta a mais elementar lógica diz 
que os últimos 12 anos de go-
verno são os princípios do ma-
nifesto postos em prática. Mas 
alguma dose de realismo é pre-
ciso ter, então Lula aponta que 
“o verdadeiro problema do PT 
é que ele se tornou um partido 
igual aos outros” e que “deixou 
de ser um partido das bases para 
se tornar um partido de gabine-
tes”. Constatação correta, mas 

parcial, que encobre o problema 
fundamental, o de que PT se 
igualou aos outros por passar a 
defender e aplicar uma política 
de submissão aos interesses dos 
capitalistas nacionais e imperia-
listas, uma política de colabora-
ção de classes construída e de-
fendida pelo próprio Lula. 

No fi nal do discurso, a gran-
de conclusão: “Temos a oportu-
nidade histórica de elaborar um 
novo Manifesto do PT”. Certa-
mente, se depender dos atuais 
dirigentes, o novo manifesto 
servirá para apagar todos os tra-
ços de independência de classe e 
de luta pelo socialismo presen-
tes no documento original de 
fundação do partido.

A resolução política da últi-
ma reunião do Diretório Nacio-
nal do PT joga todo o problema 
para o golpismo das elites e 
conclama a solidariedade e de-
fesa ao governo Dilma contra os 
ataques da oposição de direita. 
Dessa forma, encobre o fato da 
direita estar na composição e na 
política desse governo.

A burguesia e o imperialis-
mo são mais inteligentes do que 
os reacionários raivosos que cla-
mam por impeachment ou gol-
pe, sabem que a época é de crise 
e de medidas impopulares, e 
que o melhor caminho, nesse 
momento, é deixar para Dilma 
o trabalho sujo, e que este go-
verno se afogue, de preferência 
com o PT abraçado a ele.

Mas a direção do PT e Lula 
também fazem seus cálculos, 
sabendo qual é o cenário que 
se avizinha iniciam uma tímida 
diferenciação em relação ao pla-
nalto, com “vazamentos” bem 

selecionados à imprensa de su-
postos descontentamentos de 
Lula com medidas de Dilma, o 
que não passa de jogo de cena 
com o objetivo de preservar 
Lula para a disputa de 2018. 

A classe busca uma saída
As manobras têm os seus li-

mites. O PT segue o mesmo ca-
minho trilhado pelo PASOK na 
Grécia e pelo PSOE na Espanha, 
de partidos majoritários entre 
a classe trabalhadora, foram 
perdendo a credibilidade pelas 
sucessivas traições e passaram 
para uma posição marginal. A 
política não tolera o vazio. Em 
situações excepcionais, e vive-
mos um período excepcional, a 
classe descarta suas antigas fer-
ramentas e busca novas ferra-
mentas para sua luta, é isso que 
expressa o crescimento do Syri-
za na Grécia e do PODEMOS na 

Espanha, com todas as defi ciên-
cias desses partidos.

No Brasil, este é o cenário 
que se avizinha. Novos enfren-
tamentos de massa irão emer-
gir, junho de 2013 foi apenas 
uma amostra do que está por 
vir. Os revolucionários devem 
estar preparados e bem posi-
cionados para ajudar a classe a 
encontrar uma saída diante da 
crise do capital e de direção.

A Esquerda Marxista lançou, 
logo após as eleições, o chama-
do por uma Frente da Esquer-
da Unida, uma frente de luta 
contra os ataques dos governos 
e dos patrões, pelas reivindica-
ções, em defesa da independên-
cia de classe e pela construção 
do socialismo. Este é um instru-
mento urgente e necessário.

Junte-se a nós na batalha 
pelo fi m do capitalismo, pela 
construção do socialismo!

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

INTERNACIONAL

 Internet

Na festa de 35 anos do PT a ordem foi girar mais à direita

EDITORIAL

No dia 12 de fevereiro, na 
Venezuela, foi desarticulada 
uma tentativa de Golpe de 
Estado. Desta vez, sete ofi -
ciais da Força Aérea e mais 
um punhado de golpistas li-
gados ao arquirreacionário e 
golpista de 2002, Carmona 
Estanga, dentre eles, Maria 
Corina Machado, Leopoldo 
López y Antonio Ledezma, 
também estes participantes 
do golpe de 2002 contra o 
presidente Chávez, estavam 

à frente de uma articulação 
para derrubar Nicolas Madu-
ro.

A Esquerda Marxista, que 
no Brasil impulsiona a Cam-
panha Tirem as Mãos da Ve-
nezuela, denuncia esta ten-
tativa de golpe e declara sua 
plena concordância com a 
declaração da CMI venezue-
lana quando afi rmam que: 
“Temos que passar à ofensiva e 
completar a revolução socialista 
na Venezuela. Para isso é neces-
sário realizar de modo urgente 
as seguintes tarefas: 1- Naciona-
lizar sem indenizações todos os 

bens das pessoas envolvidas em 
atos de sabotagem econômica e/
ou política. 2- Julgamento e pu-
nição de todos os envolvidos no 
Carmonazo e outras tentativas 
de golpes e sabotagem ocorridos 
desde 2002. 3) Nacionalização 
das principais alavancas da eco-
nomia: fazendas, monopólios na-
cionais e multinacionais, e todos 
os bancos privados. Estabelecer a 
propriedade estatal sob o controle 
democrático da classe operária e 
dos camponeses com a implanta-
ção de uma economia planifi cada, 
que permita dar fi m à escassez e à 
infl ação. 4) Estabelecer o contro-

le dos trabalhadores em todos os 
níveis dentro das organizações, 
empresas e outros órgãos do Esta-
do para combater a burocracia e a 
corrupção. 5) Consolidar as mi-
lícias dos trabalhadores, dos pro-
dutores em todas as comunidades 
e estender a mais ampla agitação 

revolucionária dentro das Forças 
Armadas, dando aos soldados o 
poder de eleger seus líderes para 
combater o golpe militar.”

Apelamos para que no 
Brasil todos cerrem fi leiras 
em apoio e defesa à revolu-
ção socialista na Venezuela!

Tirem as Mãos da Venezuela 
Wanderci Bueno
wanderci.bueno@gmail.com

 Internet

Só a força da revolução pode derrotar a contrarrevolução
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Este artigo está sendo 
escrito em 25 de fevereiro, 
exatamente 1 mês após as 
eleições de 25 de janeiro na 
Grécia, que levaram ao poder 
o SYRIZA, partido jovem que 
ganhou a confi ança da classe 
trabalhadora e da juventude 
por seu discurso fi rme contra 
as medidas de austeridade 
extrema às quais o povo gre-
go está submetido há 4 anos.

A vitória do SYRIZA em 
25 de janeiro teve um impac-
to importante no ânimo da 
classe trabalhadora em toda 
a Europa. A burguesia euro-
peia estava apavorada! Um 
artigo publicado no Financial 
Times trazia o título: “Tsi-
pras: um novo Lula ou um 
novo Chávez?”.

O PASOK (partido tradi-
cional da classe trabalhadora 
grega, que num governo em 
coalizão com a Nova Demo-
cracia aceitou aplicar o que 
fi cou conhecido como “Me-
morandum” – programa de 
austeridade extrema) caiu 
dos seus tradicionais 42% 
para apenas 4,7% dos votos, 
fi cando atrás do KKE (Parti-

do Comunista Grego), que 
obteve 5,5% dos votos.

O que os trabalhadores e 
jovens da Grécia esperavam, 
era uma aliança com o KKE. 
Isso daria ao novo governo 
grego um caráter fortemente 
de esquerda com uma maio-
ria confortável para tomar to-
das as medidas necessárias, 
que os 2 partidos defendem 
(parar de pagar a dívida e re-
vogar a austeridade extrema e 
medidas do “Memorandum”, 
o que inclui recuperar o valor 
do salário mínimo que foi re-
baixado de 700 para 400 eu-
ros, restabelecer os serviços 
públicos, seguridade e pre-
vidência social, legalizar as 
negociações coletivas para os 
sindicatos, etc.). Mas o sec-
tarismo da direção do KKE 
impediu esta aliança e deu 
a confortável desculpa à di-
reção reformista do SYRIZA 
para buscar um aliado mais 
“moderado”, afi nal, “fi caram 
sem opção”.

Assim, o SYRIZA forma 
um governo com o ANEL 
(Gregos Independentes), 
partido burguês formado em 
2012 a partir da saída de al-
guns deputados da Nova De-
mocracia que não aceitaram 

votar a favor do “Memoran-
dum”, e que obteve 4,8% dos 
votos.

Mesmo assim, logo após 
vencer as eleições e formar 
o governo SYRIZA-ANEL, 
Tsipras declarou várias vezes 
no Parlamento Europeu que 
a Grécia não reconhecia mais 
a TROIKA (grupo formado 
pelo FMI, o BCE e a Comis-
são Europeia) e que o Memo-
randum imposto por ela ao 
povo Grego estava acabado.

Por outro lado, a TROIKA 
começa a fazer chantagem, 
ameaçando expulsar a Gré-
cia da Zona do Euro, cortar 
todas as linhas de crédito, 
etc. Tsipras não consegue 
sustentar suas palavras por 
nem um dia sequer. Imedia-
tamente começa a dar vários 
passos atrás. Anuncia que a 
primeira medida (recuperar 
o patamar anterior do salário 
mínimo de 700 euros) preci-
sará esperar mais um pouco. 
Decide dar o apoio do SYRI-
ZA a um candidato da Nova 
Democracia a presidente 
no Parlamento. Se esquece 
de suspender o pagamento 
da dívida unilateralmente, 
como havia dito. Engaveta 
o projeto que extinguiria o 

Fundo de Desenvolvimento 
de Ativos da República Helê-
nica, órgão de privatizações 
da Grécia, criado para geren-
ciar a venda dos bens do Es-
tado, o que sugere que cer-
tas privatizações possam ser 
“aceitáveis”.

Para responder aos an-
seios das massas, Tsipras ao 
mesmo tempo envia um pro-
grama de governo ao Parla-
mento, que é aprovado com 
algumas medidas que contra-
dizem o Memorandum.

A resposta da TROIKA é 
imediata e faz um ultimato 
ao Governo Grego: “Damos 
2 dias para que revoguem o 
programa de governo votado 
pelo novo Parlamento e soli-
citem uma extensão do pro-
grama de austeridade extre-
ma e, portanto, a aplicação 
do Memorandum, além de 
qualquer medida adicional 
de austeridade que se faça 
necessária!”.

Diante do ultimato da 
TROIKA, o novo governo 
grego responde pedindo uma 
“negociação”. Mas avisamos 
que seus agiotas não cede-
riam em nada. Foi justamen-
te o que aconteceu. Era im-
possível qualquer negociação 

com o Capital europeu sem 
romper unilateralmente com 
o capitalismo.

O resultado da negociação 
foi a capitulação completa do 
SYRIZA. Aceitaram manter 
o Memorandum por pelo 
menos mais 4 meses, só que 
com outro nome: “Acordo”. 
E aceitaram passar todas as 
medidas do governo grego 
pela avaliação da TROIKA, 
só que com outro nome: 
“Instituições”. Só o que as 
“instituições” aprovarem o 
governo grego poderá fazer. 
Ou seja: o povo grego, depois 
de dezenas de greves gerais e 
grandes mobilizações, foi às 
urnas e entregou o governo 
nas mãos do SYRIZA, para 
que rompesse com a TROI-
KA e a austeridade, e a di-
reção do SYRIZA acaba de 
entregar o governo grego nas 
mãos da TROIKA de novo.

Isso terá consequências 
dramáticas na Grécia e em 
toda a Europa. Ou Tsipras e 
a direção do SYRIZA voltam 
atrás e desfazem esta capitu-
lação, ou correrão sério risco 
de serem dizimados politi-
camente, de maneira ainda 
mais veloz e vertiginosa do 
que acenderam ao poder.

A luta contra os aumentos nas tarifas: como 
prosseguir a batalha?

Em 09 de Janeiro, a ma-
nifestação realizada contra o 
aumento da passagem anun-
ciava a elevação da tempera-
tura no ano. Apesar das fé-
rias e da manobra do prefeito 
ao conceder passe livre para 
jovens estudantes (até então 
não explicado quem e quan-
tos seriam os benefi ciados), 
reuniram-se na cidade de São 
Paulo cerca de vinte mil ma-
nifestantes. Um bom início. 

A repressão adicionou à 
receita um efetivo militar 
desproporcional e fortemen-
te armado, mostrando-se 
ostensivamente, visando as-
sustar e dispersar os jovens 
não organizados. Temperou a 
receita com spray de pimenta 
e gás lacrimogêneo, disper-

sando os atos em diversos 
momentos, contando com o 
esvaziamento pelo medo.

O MPL instituiu assem-
bleias como mera formali-
dade para votar o trajeto e 
tirar da direção do ato a res-
ponsabilidade por este. Uma 
medida inócua com o esva-
ziamento, quando o efetivo 
da PM podia canalizar o ato 
e guiá-lo para onde bem en-
tendesse. O MPL não usou 
esse momento para explicar 
a tática da intimidação, a ne-
cessidade de união e coesão 
dos manifestantes em blo-
co, com retirada organizada. 
Passou a convocar dois atos 
por semana ao invés de orga-
nizar um ato mais massivo. 
Isso gerou cansaço e desmo-
tivação nos jovens.

Uma das lições que fi cou 
para muitos jovens foi a ve-

rifi cação da inefi ciência dos 
métodos horizontais, nada 
democráticos e que impe-
dem a impulsão do movi-
mento adiante na direção de 
sua unidade com as lutas dos 
trabalhadores, tarefa esta 
ainda mais difi cultada pela 
maioria das direções sindi-
cais que se omitem. A outra 
lição é que muitos passaram 
a entender que os atos de 
rua, as passeatas, são formas 
de luta e não um objetivo 
sem si, e que sem a constru-
ção de uma forte organização 
democrática e independente 
da juventude, tudo pode se 
perder.

As jornadas de janeiro se 
encerraram, mas não o movi-
mento de massas - que ante 
o acúmulo de contradições, 
como a crise hídrica no su-
deste, as tarifas e preços que 

aumentam, o fantasma do 
desemprego voltando a ron-
dar – que buscará seguir lu-
tando e poderá saltar adian-
te e superar os limites dos 
governos de colaboração de 
classe ou abertamente bur-
gueses.

A Esquerda Marxista se-
gue impulsionando a Cam-

panha Público, Gratuito e 
Para Todos, Abaixo a Repres-
são. Após o vitorioso Acam-
pamento Revolucionário da 
Juventude daremos prosse-
guimento na construção dos 
Comitês de Luta em todo o 
Brasil, impulsionando as lu-
tas e preparando um novo 
Acampamento para 2016. 
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