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Greves de massa 
anunciam grandes lutas
O ânimo de luta nas atuais greves dos professores de SP, PR e SC, dos metalúrgicos da Volks, mostra a 

temperatura política subindo. É questão de tempo que isto se transforme em ação política
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Professores de SP em greve enfrentam tucano
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A direção do 
Postalis, o Fundo de 
aposentadoria dos 
Correios, controlado 
pela ECT, decidiu 
aumentar de 3,94% 
para 25,98% do 
valor do Benefício 
a “Contribuição 
Extraordinária” 
para todo um setor 
dos participantes 
do Postalis. A causa 
é capitalismo e 
corrupção e está 
no DNA de todos os 
fundos de pensão.

Dilma acusou Aécio de 
privatizador. Mas, Lula 
e Dilma privatizaram 
e não mexeram na 
privataria tucana.
Agora estão vendendo 
a Petrobras por partes. 
E vão privatizar a 
ponte Rio-Niterói, 
4 rodovias, portos, 
hidrovias, ferrovias 
e os aeroportos 
de Salvador, 
Florianópolis e Porto 
Alegre.

Para gerir os negócios da 
burguesia o PT está quei-
mando as pontes com sua 
própria base social históri-
ca. 

E as massas cada vez mais 
odeiam “tudo o que está aí”, 
as instituições do capital, 
seus partidos e serviçais. 
Está sendo assim na Grécia, 
na Espanha, em Portugal, na 

Itália e, também, no Brasil.
O PT está nas cordas. Bo-

necos de Dilma e Lula são 
enforcados nas ruas, em São 
Paulo o PT teve uma sede 
atacada com uma bomba e 
outra incendiada, dirigentes 
são chamados de corruptos 
e são incapazes de reagir. 

É preciso outros métodos 
para enfrentar uma direita 

cada dia mais raivosa. Só a 
ruptura com o capital, com 
a política de austeridade, e 
portanto, das alianças com 
os partidos burgueses pode 
trazer uma saída para os 
trabalhadores. E isso a dire-
ção do PT não quer fazer. A 
classe trabalhadora não vai 
perdoar.

Viveremos no Brasil uma 

intensa luta de classes onde 
revolução e contrarrevolu-
ção vão mostrar a cara. A 
classe trabalhadora terá que 
forjar os dirigentes e as or-
ganizações de que necessita 
nesta luta em plena tempes-
tade.  Essa é a tarefa dos mi-
litantes que continuam fiéis 
à luta de classes. Junte-se a 
nós nesta batalha!
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Desde 31 de março de 1964 eles estão impunes!
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hipóteses. Disse que pode fun-
dar um novo partido ou que 
pode se fi liar ao PDT ou PSB. 
Na verdade, o mal estar de Paim 
tem também outras origens. 
Nas últimas eleições, a direção 
do PT do RS não permitiu que 
o senador discursasse em um 
comício em sua própria cidade, 
Canoas. E se diz que pode ne-
gar-lhe a legenda para o senado 
nas próximas eleições.

A perda de base eleitoral do 
PT e do governo Dilma começa 
a molestar muita gente no par-
tido. Mas, uma ruptura com o 
PT sem questionar a aliança do 
partido e do governo com a bur-
guesia só pode ser uma ruptura 
oportunista e à direita. O Paim, 
ex-metalúrgico, deveria votar 
contra as medidas e combater a 
aliança de classes. E não pensar 
em ir para alguns dos partidos 
do capital. Mas, Paim é apenas 
um sinal da crise do PT. 

A revista The Ecconomist, 
em artigo sob título Juntando 
os cacos indica que Israel e 
E.U.A vivem a maior crise em 
suas relações diplomáticas. 
Desde a aquisição de armas, 
até um encontro entre chefes 
de Estado, agora demora no 
mínimo o dobro do tempo 
que costumava levar.

Há um desacordo entre 
ambos sobre a questão pa-
lestina: enquanto Obama de-
fende a criação de um estado 
palestino, tipo bantustão, ale-
gando as fajutas negociações 
de paz, Netanyahu já deixa 
claro que tal hipótese encon-
tra-se completamente fora de 
cogitação em seu governo. 

Em fevereiro deste ano 
Israel confi scou 375 hectares 

de terras palestinas, reclassi-
fi cando-as como “terrenos de 
estado”, um primeiro passo 
para promover novos as-
sentamentos israelenses 
em território palestino. 
Desde 1967, quando 
territórios foram ocupa-
dos com a guerra, mais 
de meio milhão de isra-
elenses vivem em 120 
assentamentos constru-
ídos em terrenos usur-
pados do povo palesti-
no.

A paz no oriente 
médio não poderá ser 
obra do estado sionis-
ta ou do imperialismo 
americano. Apenas a 
constituição de um 
único estado laico e 

democrático, controlado pelos 
trabalhadores palestinos e ju-
deus trará paz para a região.

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 senador Paulo Paim de-
clarou estar contra as medidas 
provisórias do pacote Levy-Dil-
ma que ataca direitos dos traba-
lhadores e declarou: “Não tenho 
mais como votar contra o traba-
lhador”. Disse o que ninguém 
mais consegue esconder: que o 
governo Dilma é um governo de 
ataques aos direitos dos traba-
lhadores.

Depois de anunciar que pode 
sair do PT, apresentou algumas 

Dia 24, mais de 2 mil 
professores do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
de SC (Sinte) entraram em 
greve. A decisão teve apoio 
da categoria organizada nas 
31 regionais do sindicato. A 
greve entretanto teve que en-
frentar problemas políticos, 
como a recusa da Articulação 
Sindical de mobilizar e entrar 
em greve e o PSTU/Conlutas 
propondo mobilizar dando 
aulas de 30 minutos!!!

Na assembleia anterior, 
com cerca de 5 mil professo-
res, a greve foi defendida pela 
Esquerda Marxista e pelo 
Polo Comunista Luis Carlos 
Prestes. A direção teve que 
recontar os votos para anun-
ciar a decisão de não entrar 
em greve. 

A mobilização é contra 
as medidas do governo Co-
lombo (PSD) que rebaixa a 
remuneração básica dos con-
tratados em regime temporá-
rio. Os professores querem 
remuneração digna e enqua-

Greve em 
Santa Catarina

O que busca o 
senador Paim?

A greve dos professores da 
rede estadual do estado de São 
Paulo, iniciada em 13 de mar-
ço, refl ete o avanço na consci-
ência da classe trabalhadora, 
em particular dos professores. 
Diante dos ataques de Alckmin 
e da política de austeridade de 
Dilma eles sabem que é preci-
so se mobilizar e lutar por seus 
direitos. 

O ano de 2014 foi marca-
do pelo acirramento da luta de 
classes e durante as eleições a 
classe trabalhadora e a juven-
tude, no segundo turno, vota-
ram em Dilma demonstrando 
um profundo sentimento de 
classe, mas deixaram seu reca-
do: estão abandonando o PT e 
o governo, que seguem aliados 
à burguesia e aplicam uma po-
lítica para salvar os negócios 
dos capitalistas.

As escolas públicas no Esta-
do de São Paulo estão em es-

SP: 139 mil em 
greve!

CONSELHO DE REDAÇÃO
 Serge Goulart , Wanderci Bue-
no, Alex Minoru, Caio Dezorzi, 

Mário Comte. 

EDITOR
Serge Goulart  

 
 JORNALISTA RESPONSÁVEL

Rafael Prata MTB nº 40040/SP

DIAGRAMADOR
Evandro José Colzani 

jornal@marxismo.org.br 
www.marxismo.org.br

Rua Tabatinguera, 318, Centro
São Paulo/SP - CEP: 01020-000 

 Fone: (11) 3101-8810

tado deplorável, somando-se a 
isso a condição precária de tra-
balho, a violência, os salários 
defasados e a falta de água. O 
caos está se instalando mais e 
mais na educação. Os profes-
sores, transbordando os limi-
tes impostos pela direção da 
APEOESP, estão impondo sua 
unidade. Radicalizados buscam 
trilhar o caminho da mobiliza-
ção da categoria no Paraná. 

Os professores da Corren-
te Sindical Esquerda Marxista 
estão batalhando para que a 
organização pela base da cate-
goria tenha sua expressão no 
comando de greve. Isso pode 
determinar o sucesso da mobi-
lização. Em Itaquera, professo-
res, pais e alunos estão divul-
gando as reivindicações pelas 
ruas do bairro. A juventude da 
Esquerda Marxista tem ido às 
Assembleias em apoio à greve, 
que se fortalece a cada dia. Jun-
tos, alunos, professores e todo 
o funcionalismo podem derro-
tar a austeridade dos governos 
do estado e federal. 

Internet

Assembleia com 10 mil decide greve contra Alckmin

dramento decente no novo 
plano de carreira.

A luta está se iniciando 
e a exemplo dos professores 
do PR e de SP, ela tem tudo 
para ir adiante. Em especial 
se o Sintespe, dos servido-
res estaduais, que está sendo 
atacado, entrasse na mobi-
lização. Com unidade, com 
democracia, unifi cando as 
reivindicações, se unindo a 
outras categorias é possível 
massifi car a greve, é possível 
vencer. 

Internet

Assembleia do Sinte/SC

Internet

O ex-metalúrgico Paim
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Assalto nos Correios. 
Mercado e corruptos lesam aposentadorias

O Conselho Deliberativo 
do Postalis, o Fundo de Pensão 
dos trabalhadores dos Cor-
reios controlado pela ECT, de-
cidiu aumentar de 3,94% para 
25,98% do valor do Benefício a 
“Contribuição Extraordinária” 
para todo um setor dos parti-
cipantes do Postalis.

Isto signifi ca que uma 
enorme massa de trabalhado-
res, além do desconto normal 
de 9% para o PostalPrev, ainda 
terá essa “extra” o que eleva o 
desconto mensal para 34,98% 
do Benefício. O motivo noti-
ciado: Perdas bilionárias dos 
Fundos no mercado.

O jornal Estado de SP já 
aponta que os culpados são os 
“políticos que o PT e PMDB 
nomearam para dirigir os Fun-
dos e a corrupção”. Ou seja, a 
culpa é do PT e do PMDB. O 
que, se também é verdade, é só 
um pedacinho dela. 

A questão central é que os 
Fundos de Pensão são meca-
nismos capitalistas de acumu-
lação e são obrigados por lei a 
operar no mercado de capitais 
para alavancar negócios dos 
capitalistas e sustentar opera-
ções fi nanceiras.

Os dirigentes do Fundo de 

Pensão Petrus, da Petrobras, 
explicam o motivo:

“a Petros explica que o surgi-
mento do défi cit no ano passado 
ocorreu por vários fatores, entre 
eles o mau desempenho da bolsa 
de valores e dos títulos de renda 
fi xa, “o que afetou todo o segmen-
to de previdência complementar”. 
(http://previlivre.com.br/estatais-
-provocam-50-do-deficit-dos-fun-
dos/) 

Ou seja, tudo depende, em 
última análise, do “mercado”.  
Mas, o tal mercado é como um 
cassino cheio de ladrões e vi-
garistas. Os valores das ações 
da Vale e da Petrobras afunda-
ram. Corrupção dirão alguns. 
Também. Mas, é evidente que 
a queda do preço internacio-
nal do ferro e do petróleo tem 
muito mais a ver com os preju-
ízos dos Fundos do que a cor-
rupção.

O prejuízo dos Fundos de 
Pensão que investiram em pe-
trolíferas nos EUA é de 500 
bilhões de dólares no ano de 
2014, quando o preço do pe-
tróleo despencou de uma mé-
dia de 120 dólares para menos 
de 60 dólares o barril.

O preço da tonelada de 
minério de ferro caiu de 140 
dólares para 70 dólares e deve 
chegar a menos de 50 dólares a 
tonelada este ano. 

E por que desabaram os 
preços? Antes de tudo porque 
o capitalismo é o único siste-
ma que a humanidade conhece 
que sofre de um mal de cres-
cimento: produz muito mais 
que o sistema pode consumir. 
O excesso de produção leva à 
crise. 

A atual começou em 2008 e 
continua. Segundo alguns ana-
listas burgueses mais otimis-
tas esta crise vai durar entre 
20 e 50 anos!

O resultado: falências, 
quebras, desemprego, etc. E a 
burguesia quer jogar toda esta 
conta nas costas dos trabalha-
dores. A corrupção, o roubo 
direto de patrimônio dos tra-
balhadores investidos em Fun-
dos de Pensão é apenas mais 
uma faceta disso. 

Uma enorme responsabili-
dade tem Lula, Dilma e os di-
rigentes do PT que aceitaram 
o jogo, mantiveram as regras 
estabelecidas que “dividem” 
o prejuízo dos fundos entre os 
participantes e patrocinado-
res (embora sejam os patroci-
nadores os responsáveis pela 
gerência) e que aprofundaram 
as Reformas na Previdência na 
lógica do capital. E colocaram 
os “seus homens” dirigindo os 
Fundos para continuar o jogo 
de expropriação do dinheiro 

dos trabalhadores pelos capi-
talistas. 

Os trabalhadores podem 
mudar isso. Para isso é preci-
so revogar todas as Reformas 
da Previdência de FHC, Lula e 
Dilma. É preciso estatizar to-
dos os Fundos de Pensão das 
estatais e de todo o serviço pú-
blico federal, estadual e muni-
cipal. Constituindo assim uma 
Previdência Única, Pública e 
Universal, baseada na solida-
riedade entre gerações e não 
no atual método de poupança 
privada submetida ao mercado 
capitalista. Difícil?!

Mais difícil ainda é ter 25% 
de salário cortado por res-
ponsabilidade da apropriação 
indébita que os capitalistas 

fazem da Previdência dos tra-
balhadores com esse método 
fraudulento de investimento 
privado dos Fundos de Pensão. 
Mais duro ainda é trabalhar a 
vida toda e na hora de se apo-
sentar escutar um engravatado 
dizer que “o mercado está mal 
e seu Fundo quebrou”, como 
já aconteceu na Inglaterra e 
nos EUA.

Só a luta pela Previdência 
pública e solidária pode impe-
dir isso. E isso só se conquista 
com mobilização e organização 
contra o capital e seus gover-
nantes de plantão. E não apos-
tando só em ações judiciais 
como está fazendo a direção 
da Fentect. É preciso superar a 
divisão e mobilizar. 

Cassar o PT?

Getúlio Vargas disse: 
“Aos amigos, tudo. Aos ini-
migos, a lei!” É assim que 
funciona esta sociedade.  
Aécio Neves, paladino da 
moral e dos bons costumes, 

vai apresentar um PL que 
prevê a cassação do registro 
de partido que receber di-
nheiro de corrupção. 

Aécio quer preparar uma 
arma para, em outra con-
juntura, cortar cabeças. A 
burguesia se prepara para a 
guerra contra a classe traba-
lhadora.

Seu PL é antidemocrá-
tico e absurdo. Quem deve 
pagar é o criminoso e não 
sua família inteira. Ou 2 mi-
lhões de membros deveriam 
perder seu partido porque 
dirigentes praticaram cor-
rupção?! É aplicação de uma 
pena coletiva por crimes in-
dividuais.

O alvo de Aécio pare-
ce ser o PT mas, como no 
caso do mensalão, isso é só 
a aparência. Seu alvo é toda 
e qualquer organização dos 
trabalhadores. 

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Nos debates presidenciais 
de 2014, para se diferenciar de 
Aécio, Dilma acusava ele, seu 
partido e o governo tucano de 
FHC de “privatizadores”. Justo! 
Mas, omitia que seu governo, 
assim como os governos an-
teriores de Lula, não só nunca 
anulou nenhuma das priva-
tizações feitas pelos tucanos, 
como continuou privatizando.

Agora está vendendo por 
partes a Petrobras e abriu o 
capital da CEF. No dia 12 de 
março, durante um discurso 
nas obras do “Porto do Futu-
ro” no Rio de Janeiro, anun-
ciou mais “concessões à iniciativa 
privada”, leia-se: privatizações.

O próprio evento se deu 

sobre a base da privatização 
completa do Porto do Rio de 
Janeiro, que agora terá prorro-
gado o tempo de concessão às 
empresas. Dilma anunciou a 
privatização da Ponte Rio-Ni-
terói e mais 4 rodovias, além 

de outros portos, hidrovias 
e ferrovias. O destaque fi cou 
para os aeroportos. Depois de 
se gabar de já ter privatizado 
6 aeroportos em seu último 
mandato, anunciou agora a 
privatização dos aeroportos de 
Porto Alegre, Salvador e Flo-
rianópolis.

Em seu discurso, Dilma 
justifi ca a onda de privatiza-
ções dizendo: “estou obcecada 
por empregos”. Como assim?! 
Toda a esquerda, inclusive os 
dirigentes do PT disseram no 
passado que privatização gera-
va desemprego. O que é óbvio. 
As empresas privadas buscam 
maximizar seus lucros e di-
minuir o custo do trabalho. 
Isso gera arrocho e demissão. 
Foi assim que se lutou contra 
Collor, Itamar e FHC!

Dilma privatizadora 
versão 2.015

NACIONAL

Caio Dezorzi
caiodezorzi@gmail.com

Internet

É preciso mobilizar e defender as aposentadorias

EDITORIAL

Internet

A vaca tossiu de novo!

Internet

O caçador da esquerda
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O Likud, partido naciona-
lista de extrema-direita, do 
atual primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, 
teve a maioria dos votos na 
eleição ocorrida em 17/03. 
A disputa foi acirrada com 
a coligação União Sionista, 
composta pelo Partido Tra-
balhista, que conseguiu 24 
cadeiras no parlamento, en-
quanto o Likud levou 30, de 
um total de 120.

A coligação dos traba-
lhistas, como o nome revela, 
defende o estado sionista e 
a preservação da ordem ca-
pitalista. A vitória da União 
Sionista era a preferência de 
Obama. Netanyahu, que é 
apoiado pelos republicanos 

norte-americanos, fez uma 
campanha contra os árabes 
israelense, defendendo a 
ocupação israelense de ter-
ritórios árabes e o aprofun-
damento da política de segu-
rança, a política de guerra, 
contrapondo-se à criação de 
um estado palestino. 

A União Sionista certa-
mente recebeu votos de con-
traposição ao reacionário Li-
kud, mas a polarização social 
se expressou no crescimen-
to dos votos na Lista Árabe 
Conjunta, que foi a terceira 
força mais votada. Esta coali-
zão, constituída por palesti-

nos de 1948, com um discur-
so de esquerda, tem atraído 
setores de jovens e trabalha-
dores.

A instabilidade política 
mundial está presente em 
Israel. Não podemos esque-
cer as grandes manifestações 
populares que ocorreram em 
2011 no país. A crise econô-
mica atinge o nível de vida da 
maioria da população, este é 
o caldo para novas mobiliza-
ções contra o novo governo 
de Netanyahu. A unidade 
entre trabalhadores palesti-
nos e israelenses, a luta de 
classes, é que pode abrir uma 
saída positiva para o drama 
cotidiano do povo palestino, 
com o fi m do estado sionista 
de Israel e a criação de um 
estado em que todos vivam 
em igualdade.

As trabalhadoras vidreiras, a questão 
da mulher e a luta de classes

Nos dias 21 e 22 de março, o 
Sindicato dos Vidreiros de São 
Paulo realizou o 23º Encontro 
das Mulheres Vidreiras na Co-
lônia de Férias na Praia Grande, 
SP. Participaram mais de 150 
operárias das várias fábricas.

O tema do Encontro foi “As 
lutas e conquistas da mulher 
trabalhadora”.

O sábado, 21/03, foi o de-
dicado ao debate político. De 
manhã uma representante da 
CNQ - Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Químicos 
apresentou a história das mu-
lheres e suas lutas. A tarde uma 
diretora do sindicato dos meta-
lúrgicos do ABC fez uma inter-
venção de saudação ao encon-
tro em nome da CUT. Após, a 
camarada Lucy Dias, da Comis-
são de Mulheres da Esquerda 
Marxista, deu um informe “A 
luta pela emancipação das mu-
lheres é a luta pela emancipa-
ção da classe trabalhadora” e se 
realizou um excelente debate.

A camarada iniciou ex-
plicando que a opressão das 
mulheres nasceu junto com a 
sociedade de classes. Lucy ex-
plicou que “Não existe uma 
classe de mulheres e outra clas-
se de homens, existem a classe 
dos que têm os meios de pro-
dução e os que tem apenas sua 

força para vender-se no merca-
do em troca de salário. Sendo 
assim, existem mulheres que 
são burguesas e mulheres que 
são trabalhadoras, e cada uma 
defende os interesses de sua 
classe.” 

Depois fez um breve relato 
do papel fundamental jogado 
pelas mulheres em vários mo-
mentos das lutas dos oprimidos 
e explicou as diferenças de salá-
rios e direitos entre homens e 
mulheres no Brasil e em vários 
países do mundo.

No Brasil a diferença é de 
quase 30% segundo o DIEESE 
e 38% segundo a Fundação Wa-
geIndicator. Nos EUA são 26%, 
na Federação Russa 29%, Mé-
xico 30%, França 21% e Itália 
24%, na Suécia há 6% de dife-
rença e no Peru 42%. No Brasil 
o setor industrial registra maior 
desigualdade em Porto Alegre 
(65,0%), São Paulo (67,9%), 
Fortaleza (70,0%) e Salvador 
(73,9%). Já nos Serviços foi o 
setor com maior desigualdade 
de rendimentos entre os sexos 
no Distrito Federal (67,9%), 
em Belo Horizonte (72,8%) 
e Recife (77,9%)”. (DIEESE 
2012).

A camarada Lucy defendeu 
uma visão marxista de luta de 
classes contra um feminismo 
estéril e pequeno-burguês: 
“Lutar por nós e por nossa 
classe! De fato, ainda não con-

seguimos emancipação. Ainda 
existe muita desigualdade entre 
os gêneros, etnias, raças, reli-
giões e classes. Mas, enxergar 
essa emancipação pela ótica do 
gênero, ou de qualquer divisão 
que o capitalismo tenha cria-
do para fragmentar a unidade 
da classe trabalhadora, é cair 
numa ilusão.” 

As camaradas da Comis-
são de Mulheres da Esquerda 
Marxista saíram desta ativida-
de muito entusiasmadas para 

continuar um trabalho com as 
operárias que também estavam 
animadas com a discussão.

Esta atividade mantém 
uma tradição de mais de duas 
décadas na luta contra a opres-
são e exploração das mulheres 
desenvolvida pelo sindicato e 
pela Comissão de Mulheres 
do Sindicato dos Vidreiros de 
São Paulo. E que agora podem 
contar com a colaboração da 
Comissão de Mulheres da Es-
querda Marxista. 

Escola de 
Quadros 

A formação política e 
teórica dos militantes é 
fundamental para a cons-
trução da organização re-
volucionária. Como dizia 
Lenin, “Sem teoria revo-
lucionária não há prática 
revolucionária”. A apro-
priação dos ensinamentos 
da história, da teoria e 
do método marxista, são 
elementos fundamentais 
para iluminar a ação dos 
militantes que lutam pelo 
socialismo. 

Um militante bolche-
vique deve lutar ombro a 
ombro com a classe traba-
lhadora, nas greves, ocu-
pações, manifestações, 
etc. Mas, deve ser o fator 
mais consciente do movi-
mento, aquele que ajuda 
no seu melhor desenvol-
vimento e no avanço da 
consciência de classe. Para 
isso, o militante revolu-
cionário deve também se 
dedicar aos estudos, à te-
oria, conquistar a capaci-
dade de elaborar tendo a 
clareza de uma concepção 
marxista da história e da 
realidade.

Nesse sentido, entre 
os dias 17 e 19 de abril, 
a Esquerda Marxista rea-
lizará sua Escola de Qua-
dros Nacional. Esta será 
uma etapa extremamente 
importante na dedicação 
permanente da organiza-
ção pela elevação do nível 
político e teórico dos mi-
litantes. 

Neste ano, a Escola de 
Quadros tratará de dife-
rentes e interessantes te-
mas: 

- A História do Parti-
do Bolchevique (1903 a 
1924);

- Literatura e Revolu-
ção;

- História da Coluna 
Prestes;

- A Ditadura militar de 
1964 (situação, origem e 
consequências. A política 
das organizações de es-
querda); 

- O Imperialismo hoje 
e a teoria da Revolução 
Permanente.

Esta atividade tem a 
missão de proporcionar o 
avanço na formação polí-
tica e teórica da organiza-
ção para que estejamos à 
altura das tarefas que nos 
cabem nas crescentes ba-
talhas da classe trabalha-
dora. Aos estudos!
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