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Lições concretas de 
capitalismo em ação

Henry Milléo

Fabiano Stoiev, da Esquerda Marxista, em plena luta de classes em Curitiba

Que fazer
depois do
1º de Maio

PÁG 03

PÁG 04

Romper com
o PT para 
avançar 

Os professores, do Pa-
raná e outros estados, têm 
protagonizado combates de 
massa que enchem de entu-
siasmo a classe trabalhadora 
em todo país. 

No PR, a greve dos pro-
fessores, de 9/2/2015, ter-
minou com a ocupação da 
Assembleia Legislativa e 
a conquista da retirada do 

pacote de ataques aos servi-
dores. A greve foi retomada, 
em 25/04, contra a transfe-
rência de 33 mil servidores 
aposentados do Tesouro es-
tadual para o Fundo de Pre-
vidência. 

Em 29/4/2015 a lei foi 
aprovada. A repressão aos 
milhares de manifestantes 
foi brutal com mais de 200 

feridos. A solidariedade es-
palhou-se pelo país. Em 
jogos de futebol, teatros, 
manifestações, é entoada a 
palavra de ordem “Fora Beto 
Richa”. No dia 5/5/2015 
ocorre uma manifestação de 
20 mil em Curitiba contra a 
repressão e em defesa dos 
servidores. Uma assembleia 
de professores num estádio 

decide continuar a greve.
São lições concretas do 

que é a luta de classes e o 
capitalismo. As lutas eco-
nômicas viram lutas políti-
cas contra esse sistema. É a 
unidade, a organização e a 
luta independente pelo so-
cialismo que pode abrir uma 
saída para a classe trabalha-
dora contra o capitalismo.

É preciso mobilizar 
os trabalhadores nas 
fábricas, locais de 
trabalho, nas ruas. 
Isso exige explicar a 
situação e quem é o 
inimigo. Participar 
ativamente das 
lutas contra as MPs 
e o PL 4330.  E com 
toda força no dia 
nacional de lutas, 
em 29/05,com 
assembleias, 
manifestações e 
greves. Mas, qual é a 
saída?

A juventude 
abandonou o PT 
há tempos e a 
vanguarda dos 
trabalhadores está 
fazendo isso. O 
PT caminha para 
sua liquidação 
política. Para os 
revolucionários não 
há mais terreno para 
a construção das 
ideias do socialismo 
dentro do PT.

2ª Tiragem 
atualizada
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manifestações contra todos os 
projetos que estão tramitan-
do no parlamento, seja, o PL-
4330 como as MPs-664 e 665. 
Estamos fi rmes na resistência 
para derrotar o capitalismo e 
construir uma sociedade justa 
e igualitária sem explorador e 
explorado, uma sociedade so-
cialista. 

Por isso é preciso ter uma 
direção nos sindicatos com-
prometida com a luta e contra 
a política de colaboração de 
classe.

O papel das direções das 
entidades dos trabalhadores 
não pode ser de criar ilusões 
dizendo que é possível huma-
nizar o capitalismo ou colabo-
rar com os patrões e o gover-
no.

Isso é o que pensa e diz 
a Chapa 1 no seu programa. 
Venceremos!

Contatos: Faustão (81) 
9194.1093 e Wendeu (81) 
9194.1031

O órgão imperialista The 
Wall Street Journal publicou 
em seu editorial de 8/05 uma 
análise com esperanças de 
uma recuperação econômica 
nos EUA. Explicam: “Os nú-
meros do emprego em abril 
são um passo importante para 
restaurar a confi ança do Fed 
[Banco Central dos EUA] de 
que a expansão da economia 
está no caminho certo depois 
de um primeiro trimestre de 
queda. Isso mantém o Fed no 
rumo de elevar as taxas de 
juro de curto prazo no fi nal 
deste ano.”

Ora, em março houve uma 
queda brutal no emprego nos 
EUA e em abril o que hou-
ve foi um saldo positivo na 
criação de postos de trabalho 

igual ao que há em todo mês 
de abril desde 2012. Ou seja, 
nada a comemorar. Por isso o 
Fed não toma nenhuma ini-
ciativa agora, mas continua 
com a intenção de fazê-lo só 
no fi nal do ano.

Já o jornal The New York 
Times, no dia anterior, publi-
cou um edito- rial que mos-
tra que a ci-
dade de Nova 
York atingiu 
um novo re-
corde de mo-
radores de 
rua: mais de 
60 mil!

É este o 
modelo de 
s o c i e d a d e 
capital ista 

que querem nos vender?
O aumento de morado-

res de rua nas grandes cida-
des americanas tem relação 
direta com o aumento do 
desemprego, e não será um 
pequeno crescimento no mês 
de abril que reverterá a cur-
va descendente da economia 
norte-americana.

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

Em greve há mais de 50 dias 
os professores de SP enfrentam 
duramente o governo Alckmin. 
Ao contrário de Beto Richa no 
PR, em São Paulo a tática tuca-
na é tentar tornar o movimento 
invisível ou difamá-lo por meio 
da mídia burguesa. 

Depois de assembleias com 
mais de 60 mil professores, 
cortes de rodovias (9 rodovias 
fechadas em um único dia) 
e ocupação do Plenário e da 
ALESP, a categoria conseguiu 
furar o bloqueio midiático tu-
cano. 

A CNTE tem e responsa-
bilidade de unifi car nacional-
mente as mais de 15 greves 
da educação pública no Brasil 
e obrigar a burguesia recuar e 
atendendo as reivindicações.

O 30 º Congresso decidiu 
criar uma Comissão de Traba-
lho entre as Mulheres no intuito 
de coesionar, instruir, discutir e 
desenvolver uma linha política 
marxista no que diz respeito à 
luta pela emancipação da mu-
lher e pelo socialismo. Esse 
organismo visa sistematizar e 
elaborar uma plataforma com 
base nas reivindicações concre-
tas e mais sentidas das traba-
lhadoras, bem como organizar 
atividades que ajudam na nossa 
própria formação assim ganhar 
nossos contatos para a linha 
marxista. Essa plataforma com 
todas as questões relevantes 
está em discussão e formação 
e tem previsão de ser fi nalizado 
até junho deste ano. 

Essa Comissão foi constitu-

Sobre a Comissão de Mulheres 
da Esquerda Marxista

Greve dos 
professores/SP 

Nos dias 15,16 e 17/06/15, 
haverá eleição do Sindicato 
dos Químicos de Pernambuco. 
Estão inscritas duas chapas, 
Chapa 1 composta com os mi-
litantes da Corrente Sindical 
Esquerda Marxista, junto com 
um setor da Articulação Sin-
dical. A chapa 2 é também da 
Articulação Sindical.

A conjuntura atual exige 
unidade dos trabalhadores e 
de suas organizações para en-
frentar os ataques desferidos 
pelo governo de coalizão do 
PT com a burguesia.

E enganam-se aqueles que 
acham que os trabalhadores 
estão derrotados. A classe 
resiste e vai resistir contra a 
política de austeridade e de 
defesa do capital contra os 
trabalhadores.

Nós, da chapa 1, estamos 
ao lado dos trabalhadores e 
sabemos da capacidade extra-
ordinária de luta, que os ope-
rários têm demonstrado nas 

Eleição do Sindiquímica/PE
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Faustão, dirigente da EM e da chapa 1 discute com os trabalhadores

Ricardo Morais

ída a partir da necessidade de 
dialogar com a classe trabalha-
dora e a juventude, de acordo 
com suas demandas e necessi-
dades. Várias atividades foram 
formuladas com esse intuito. 
São atividades abertas de for-
mação onde se discute como 
surgiu o machismo na socieda-
de de classes, a origem histórica 
e o signifi cado do 8 de março. 

A Comissão vai fechar uma 
proposta de calendário de ati-
vidades e discussões com to-
dos os militantes da EM e seus 
contatos. Sempre com a pers-
pectiva de que o marxismo é a 
única corrente de pensamento 
que proporciona uma base ma-
terialista científi ca para libertar 
a mulher das amarras da opres-
são e da exploração.

Bruna dos Reis

Acampamento da Juventude debate a questão da mulher



NÚMERO 72 / 11 DE MAIO DE 2015 3

Depois do 1º de Maio

A PME do IBGE, pesquisa 
mensal (regiões metropolitanas 
de Recife, Belo Horizonte, São 
Paulo, Salvador, Rio de Janeiro 
e Porto Alegre) aponta um de-
semprego de 6,2%, a maior taxa 
desde 2011.

A PNUD, pesquisa também 
feita pelo IBGE, em 3.500 mu-
nicípios, aponta para um de-
semprego de 7,9%. São cerca de 
8 milhões de gente sem traba-
lho.

Nas fábricas, os patrões es-
tão agindo. Depois da tentativa 
fracassada de demissão na Volks 
e na Mercedes, a Volks contra-a-
taca colocando 8.000 trabalha-
dores em férias coletivas. 

A alta dos juros desnuda 
exatamente para que serve o 
“ajuste fi scal”. O Brasil tem os 
juros mais altos do mundo. Nos 
últimos 12 meses, a média de 
pagamentos de juros subiu de 
240 bilhões por ano para 330 
bilhões ao ano, quase 50%. Ou 
seja, o “ajuste” é uma forma de, 
na crise que se abre, fazer os 
trabalhadores pagarem os juros 
da dívida pública que sobem es-
candalosamente.

No Congresso, a política de 
austeridade que Dilma abriu 
com as Medidas Provisórias 664 
e 665 (já aprovada pela Câmara) 
prosseguiu com a votação do PL 

4330, da terceirização, e com a 
abertura de discussão da dimi-
nuição da maioridade penal. 

Nas ruas e nas fábricas ex-
plodem greves de professores, 
de operários, lutando por salá-
rio, previdência e contra demis-
sões. O massacre dos professo-
res do Paraná abriu uma crise 
no governo e manifestações de 
solidariedade no país inteiro. A 
repressão é intensifi cada e ve-
mos mais demissões de profes-
sores e garis no Rio. A solução 
é a unidade e a massifi cação das 
lutas. Não para isso que a CUT 
existe?

Nesta situação, porque os 
atos do primeiro de maio não 
foram massivos, dada a gravida-
de da situação?

O fato é que depois de anos 
de atos “shows” pagos por 
grandes empresas e estrelas 
musicais eram o “chamativo” 
a mudança no “costume” está 
pesando. Mas, o que pesou 
mesmo foi a dubiedade da CUT 
centrando o ato na luta contra o 
PL da terceirização e esquecen-
do as MP que seriam votadas na 
semana seguinte.

Os atos, na sua maioria, pri-
mavam por uma defesa aberta 
ou envergonhada do governo 
Dilma, responsável pelos ata-
ques aos trabalhadores. E claro, 
muito discurso contra um fan-
tasmagórico golpe de direita! 

E, onde se conseguiu uma 

unidade de toda a “esquerda”, 
como foi o caso do ato do Rio, 
trabalhadores demitidos e or-
ganizados contra o peleguismo 
sindical, como foi o caso dos 
garis, não tiveram direito à pa-
lavra.

Os trabalhadores descon-
fi am, com razão, da seriedade 
dos dirigentes em levar a luta 
em defesa dos direitos.

E o PT segue impávido no 
caminho de sua própria destrui-
ção. A bancada do PT domesti-
cada pelo governo e na presença 
de 4 ministros ex-sindicalistas, 
decide apoiar as MPs que reti-
ram direitos e se líder anuncia 
um “fechamento de questão”, 
que em tese obrigaria todos os 
deputados a votar a favor das 
MPs. Um deputado do PT vota 
contra e 9 fogem do Plenário 
para “não votar contra o gover-
no”. Lula defende as MPs e o 
ajuste em todos os lugares. 

A CUT está contra as MPs 
e o PL 4330, denuncia o cará-
ter conservador do congresso, 
denuncia os parlamentares que 
votaram contra os trabalhado-
res, mas cala-se sobre o papel da 
Presidente e aceita participar do 
“fórum de discussão” proposto 
por Dilma para discutir limites 
da aposentadoria e mudanças 
no fator previdenciário. 

Esta situação, em que quer 
“defender o governo” e ao mes-
mo tempo “defender os traba-

lhadores” é que cria confusão 
na base, já que o governo é que 
organiza o ataque aos trabalha-
dores. 

A saída é política
É preciso mobilizar os traba-

lhadores em todas as fábricas, 
locais de trabalho, nas ruas. E 
isso exige explicar a situação 
e quem é o inimigo. É preci-
so preparar o dia nacional de 
29/05 com assembleias, mani-
festações e greves. O congresso 
da CUT tem que dar uma res-
posta unifi cada contra a políti-
ca de austeridade do governo 
Dilma.

O governo atual não nos 
representa e nós temos uma 
pauta a exigir do governo e dos 
patrões: estabilidade no em-
prego, reajuste de acordo com 
a infl ação, redução da jornada 
de trabalho sem redução sala-
rial, reestatização de tudo que 
foi privatizado, fi m do fator 
previdenciário, revogação das 
reformas da previdência, não 
pagamento das Dívidas. Ruptu-
ra da política de Tripartismo e 
colaboração com os capitalistas. 
A saída é política e socialista.

Esta é a pauta que os traba-
lhadores precisam para se mo-
bilizar. 

A crise está chegando, as taxas de desemprego sobem, a burguesia quer ajustes. Qual a saída?
Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

A situação política ge-
ral pode ser sintetizada pelo 
apoio do PT e do PCdoB aos 
ataques do governo contra 
os trabalhadores ao mesmo 
tempo em que a CUT chama 
os deputados de traidores e 
convoca o 29 de maio com 
“greves e mobilizações rumo 
à greve geral”. 

Para encobrir sua política 
de ataques e tentar se salvar 
frente à indignação da base a 
direção do PT e da CUT ma-
nobram. Cada um a seu modo, 
mas com o mesmo centro po-
lítico, a defesa do governo.

Por isso agitam a fantas-
magórica “luta contra o golpe 
de direita” e a luta por uma 
“Reforma Política”. 

Não há nenhum “golpe de 

direita” em curso. Cães lou-
cos como Bolsonaro e alguns 
deputados não falam pela bur-
guesia e nem pelo imperialis-
mo. E os principais homens 
do capital e do imperialismo 
já se pronunciaram contra 
tentativas de impeachment ou 

outras formas para derrubar o 
governo “agora”. FHC disse 
várias vezes que “Perdemos e 
vamos fazer oposição e ganhar 
em 2018”. O jornal Estadão 
já escreveu editoriais contra 
impeachment agora, além de 
outras imprensas reacioná-

rias. Até o reacionário Cunha, 
presidente da Câmara já disse 
que é contra. Aécio se recusou 
a avançar a proposta de depu-
tados do PSDB de pedir impe-
achment. Há uma lista. 

Lista encabeçada por Ba-
rack Obama que para dar um 
sinal do que pensa sobre isso 
adiantou a visita de vassala-
gem que Dilma vai fazer aos 
EUA.

Além disso, a política de-
pende da relação de forças en-
tre as classes. Para um “golpe 
de direita” é preciso antes de 
tudo derrotar a classe traba-
lhadora nas ruas e nas fábri-
cas, escolas, etc. E quem vai 
tentar fazer isso hoje?! Não há 
candidatos críveis para tanto.

A política da oposição de 
direita, a que importa, não 
esse lixo de Bolsonaro, etc., é 
sangrar o governo, e o PT, até 

2018. E ganhar as eleições. 
Eles temem, e com razão, a 
ruptura da legalidade (um im-
peachment político) que po-
deria resultar em guerra civil. 
O imperialismo e os burgue-
ses nativos querem é paz para 
seus negócios. Ainda mais 
numa situação de crise como 
a atual e tendo um governo 
que se dispõe a aplicar toda 
a política exigida pelo capital 
internacional.

O trágico é o PT fazer o 
papel que faz e sendo o aríete 
do capital contra a classe tra-
balhadora, sua base histórica. 
Vai pagar por isso e muito 
caro. 

O centro hoje para os tra-
balhadores é a unidade para 
barrar a política de austeri-
dade. Todos juntos no dia 29 
contra o PL 4330 e as MPs de 
Dilma, a que tosse!

Há a possibilidade de um golpe de direita?
NACIONAL

Serge Goulart
serge@marxismo.org.br

Internet

Chuva de “petrodólares sobre os deputados que aprovam as MPs

EDITORIAL

Internet

O fantasma do golpe para encobrir a política de direita do governo
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Esquerda Marxista rompe com o PT e 
luta por uma Frente da Esquerda Unida

A Esquerda Marxista rea-
lizou nos dias 20 e 21 de abril 
uma Conferência Nacional 
junto com uma exitosa Esco-
la de Quadros Nacional. Veja 
aqui http://www.marxismo.
org.br/content/escola-de-
-quadros-da-esquerda-mar-
xista-e-um-sucesso

A Conferência contou 
com a participação de repre-
sentantes do Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB), do 
Movimento Esquerda Socia-
lista (MES) – tendência do 
PSOL, do Partido Comunista 
Revolucionário (PCR) e da 
CUT Pode Mais. A organi-
zação Espaço Socialista tam-
bém enviou uma saudação à 
Conferência.

O camarada Jorge Mar-
tin, do Secretariado Inter-
nacional da Corrente Mar-
xista Internacional (CMI), 
apresentou o informe sobre 
a situação política interna-
cional. Enfatizou a profunda 
crise que atravessa o capi-
talismo, combinada com a 
disposição de luta de jovens 
e trabalhadores ao redor do 
mundo, exemplifi cada com 
as grandes mobilizações que 
explodiram a partir de 2011: 
Primavera Árabe, Movimen-
to Occupy e manifestações 
contra o racismo e a violên-
cia policial nos EUA, o mo-

vimento na Praça Taksim 
na Turquia, Movimento dos 
Indignados na Espanha, ma-
nifestações, greves e greves 
gerais na Grécia, Espanha, 
França, Portugal, Itália, etc.

Jorge Martin apresentou 
também a constatação de 
que estas grandes mobili-
zações não se expressaram 
através dos partidos tradi-
cionais da classe trabalha-
dora, que têm suas direções 
atreladas a uma política de 
defesa do capital. Ao mesmo 
tempo, o que surge é a busca 
do proletariado pela reorga-
nização sobre um novo eixo 
de independência de classe, 
que se expressa de forma 
evidente no crescimento e 
vitória do Syriza na Grécia, e 
no surgimento e ascensão do 
Podemos, na Espanha. 

Serge Goulart apresentou 
o informe do Comitê Cen-
tral sobre a situação políti-
ca nacional e nossas tarefas. 
Apontou a mudança na si-
tuação política a partir das 
jornadas de junho de 2013 e 
que seguiu com o início das 
greves de massa em 2014 
(garis, condutores, profes-
sores, construção civil, etc.) 
e em 2015 (metalúrgicos 
da Volks e Mercedes, pro-
fessores do Paraná e outros 
estados, etc.). Estas mobi-
lizações evidenciam que o 
proletariado brasileiro não 
se sente nem acuado e nem 

derrotado, mas forte e com 
muita disposição de lutar, 
apesar das direções presas à 
colaboração de classes.

A nova situação política 
também se expressou nas 
eleições de 2014, onde o PT 
foi duramente castigado nos 
principais centros operários 
do país. Logo após as elei-
ções a Esquerda Marxista 
publicou uma “Carta Aberta 
a Lula, Dilma e à direção do 
PT” afi rmando que a vitória 
apertada de Dilma tinha sido 
uma última advertência da 
classe ao partido.

O governo Dilma é um es-
telionato eleitoral submetido 
aos interesses capitalistas, 
com uma política de austeri-
dade de ataque a serviços pú-
blicos, direitos trabalhistas 
(MPs 664 e 665) e com mais 
privatizações. Além de ne-
gociar o PL 4330, da tercei-
rização, apenas para garantir 
a arrecadação dos impostos 
federais.

O PT é atacado pela di-
reita e é incapaz de reagir. 
Atentados às sedes do par-
tido. Dirigentes condenados 
e presos na farsa do chama-
do “mensalão”. O partido e 
os próprios condenados se 
recusam a combater a con-
denação para “respeitar” as 
instituições burguesas. Bol-
sonaro defende o fuzilamen-
to da presidenta. O partido 
está inteiramente ossifi cado 

e submetido à burguesia. É 
incapaz de convocar militan-
tes porque sua política é con-
tra os interesses das massas 
e ainda tem medo das mobi-
lizações saírem de seu con-
trole. A verdade é que já não 
tem base militante.

É o PT rompendo com 
sua base histórica. A juven-
tude já abandonou o partido 
há tempos, os trabalhadores 
seguem o mesmo caminho. 
O PT vai no rumo do PASOK 
na Grécia, do PS na França, 
do PSOE na Espanha. Para os 
revolucionários, não há mais 
terreno para a construção 
das ideias do socialismo no 
interior do PT.

Diante disso, após os de-
bates, a Conferência tomou, 
por unanimidade, a decisão 
de sair do PT.

A Conferência aprovou 
um “Manifesto por uma 
Frente de Esquerda. Unir 
para vencer e fazer um mun-
do novo nascer!”, além de re-
afi rmar a luta pela campanha 
“Público, Gratuito e Para To-
dos: Transporte, Saúde, Edu-
cação! Abaixo a Repressão!”.

Ao fi nal, os camaradas 
cantaram “A Internacional”, 
hino da classe trabalhadora. 
Nitidamente os presentes 
saíram com disposição reno-
vada para seguir na luta pela 
revolução, pelo socialismo.

Junte-se a nós nesse com-
bate!

1º de maio 
e repressão

A Praça Taksim, em 
Istambul na Turquia, tor-
nou-se um símbolo para 
a esquerda desde o “Mas-
sacre do 1º de Maio” ou 
“Domingo Sangrento de 
1977”, quando 34 pesso-
as foram assassinadas e 
120 fi caram feridas.

A ditadura militar de 
1980 proibiu manifesta-
ções na praça, veto que só 
foi levantado pelo Gover-
no de Erdogan em 2009.

Nos quatro anos se-
guintes, centenas de mi-
lhares de pessoas feste-
jaram a data em Taksim, 
sem incidentes; mas em 
2013, após os protestos 
no parque Gezi em ju-
nho, o governo voltou a 
proibir as manifestações 
na praça.

Este ano mais de 20 
mil policiais e 70 veícu-
los armados impediam o 
acesso à Taksim em um 
raio de três quilômetros, 
com barreiras, inter-
rupções nos serviços de 
transporte e até mesmo 
fechamento do espaço 
aéreo. Policiais atacavam 
manifestantes com gás 
lacrimogêneo.

O chefe de polícia, 
Selami Altinok, admitiu 
203 detenções e 24 feri-
dos (58 segundo a agên-
cia EFE). Cerca de 30 
membros do PC turco 
foram detidos ao tentar 
chegar à praça através de 
um hotel. Eles resistiram 
à prisão formando uma 
corrente humana com 
seus braços e pernas.

Além de Istambul, 
ocorreram manifestações 
no 1º de Maio em Anka-
ra, Esmirna, Zonguldak 
ou Konya.

Segundo Efe Ebru, 
uma estudante e ativista 
presente na manifestação 
de Besiktas: “O governo 
teme que as pessoas pos-
sam recuperar o espírito 
de Gezi se marcham até 
Taksim e que talvez vol-
tem a ocupar a praça ou 
o parque” (...) “Querem 
que nos esqueçamos de 
Gezi”.

O que o governo e a 
burguesia turca temem é 
que esse espírito ressur-
ja tendo uma expressão 
organizada dos trabalha-
dores e estudantes, única 
forma de enterrar o feroz 
regime capitalista turco.
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