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O problema é o sistema,
“OXI” ao capitalismo!
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Após o referendo, as massas comemoram a vitória contra a austeridade em frente ao parlamento
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contra o PPE

Na Grécia, a vitória do 
“não” (“OXI” em grego), no 
referendo de 5 de julho sobre 
a aceitação das novas medidas 
de austeridade exigidas pela 
Troika (FMI, Banco Central 
Europeu e Comissão Euro-
peia), com 61,3% dos votos, 
foi um acontecimento revolu-
cionário. 

Uma grande votação, em 
um contexto de pressão e in-
timidação sobre o povo para 
a aceitação das exigências dos 
organismos internacionais. A 
Troika e seus aliados patroci-
naram uma campanha histéri-
ca na mídia pelo “sim”, fazen-

do todo tipo de chantagens 
e ameaças. O BCE obrigou 
os bancos a fecharem duran-
te a campanha do referendo, 
trabalhadores e pensionistas 
fi caram sem acesso aos seus 
salários. Patrões gregos pres-
sionaram seus funcionários a 
votar pelo “sim” com ameaças 
de demissão. Mas o povo está 
farto de tantos ataques, da 
chantagem, e está disposto a 
soluções radicais, de esquer-
da, para abrir uma saída. 

Trabalhadores e jovens gre-
gos deram um mandato ao go-
verno do Syriza para que não 
se negocie nenhum programa 

de austeridade com a Troika e 
que sejam tomadas as medi-
das necessárias para conduzir 
de maneira vitoriosa a guerra 
de classes contra a burguesia. 

É impossível atender, ao 
mesmo tempo, os interesses 
da classe dominante e dos tra-
balhadores. Não há margem 
para manobras. O Syriza e seu 
governo agora gozam de gran-
de popularidade entre o povo, 
um chamado para o combate 
seria atendido prontamente 
pelas massas. O único cami-
nho possível para o governo 
não romper com os interesses 
da classe trabalhadora é se 

retirar das negociações com 
a Troika, não pagar a dívida, 
romper com o capitalismo, 
estatizar os bancos e grandes 
empresas, abrindo caminho 
para a reorganização da socie-
dade sobre bases socialistas.

Esta vitória no referendo, 
a disposição revolucionária 
do povo grego, enchem de es-
perança os trabalhadores ao 
redor do mundo, que estão 
sendo massacrados pela aus-
teridade e que buscam uma 
saída de classe diante da crise 
do capitalismo. Por isso, no 
Brasil, também dizemos: OXI 
ao ajuste de Dilma! 
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Durante o mês de junho, a 
Esquerda Marxista (EM) reali-
zou uma série de debates pelo 
país sobre a falência do PT e a 
luta por uma frente de esquerda 
com o camarada Serge Goulart, 
fundador do PT e dirigente da 
Corrente Marxista Internacio-
nal. Centenas de pessoas parti-
ciparam do conjunto das ativi-
dades, todas marcadas por um 
clima de entusiasmo para cons-
truir uma saída política para a 
atual situação.

Joinville-SC
No dia 11 de junho, ocorreu 

o debate em Joinville, cidade em 
que a EM tem uma importante 
implantação e um mandato de 
vereador, com o camarada Adil-
son Mariano. Participaram mais 
de 100 pessoas.

Após a atividade, o jornalis-
ta Altamir Andrade registrou: 
“acredito que, pela primeira 
vez, encontrei uma parcela da 
sociedade brasileira politizada 
que faz oposição com inteligên-
cia. Aconselho, inclusive, aos 
oposicionistas disseminadores 
do ódio que participem dos en-
contros deste grupo. Há muito 
o que aprender com eles”.

Novas atividades estão sen-
do realizadas nos bairros da ci-
dade, difundindo o “Manifesto 
por uma Frente de Esquerda”, 
e plenárias centrais mensais fo-
ram agendadas. 

Curitiba-PR
Em 12 de junho o debate foi 

em Curitiba, na sede do núcleo 
sindical da APP-Sindicato. Ser-

ge iniciou sua fala saudando os 
trabalhadores em educação do 
Paraná pela extraordinária luta 
travada no último período.

A atividade contou com a 
participação de professores, es-
tudantes e militantes dos movi-
mentos sociais. Esteve presente 
o candidato a governador pelo 
PSOL na última eleição, Bernar-
do Pilotto, e a ex-presidente do 
PSOL de Curitiba, Renata Mo-
raes, que elogiaram o debate e 
a atuação da Esquerda Marxista 
na greve dos educadores.

Bauru-SP
Em Bauru, cidade que con-

ta com o mandato de vereador 
do camarada Roque Ferreira, o 
debate contou com a presença 
de cerca de 30 pessoas de várias 
idades e segmentos profi ssio-
nais.

A fala de Plínio, diretor do 

Sindicato dos Ferroviários de 
Bauru e Mato Grosso do Sul, 
expressa o sentimento de uma 
grande parte dos trabalhadores: 
“A situação de desmoralização do PT 
e do Governo Dilma é muito grande 
entre os ferroviários. Quando Lula 
assumiu a presidência muitos ali-
mentavam a ilusão que as ferrovias 
pudessem deixar de ser privatizadas 
(...).  Nada disso aconteceu, ao con-
trário, foi o Lula que enterrou de vez 
a RFFSA (...). Hoje, a categoria quer 
distância do PT e do governo Dilma 
(...). Acredito que o PT para defender 
os interesses dos trabalhadores aca-
bou. Temos que construir outra ferra-
menta. Sei que é difícil, e a Frente de 
Esquerda pode ser um bom começo”.

Campinas-SP
Estudantes, professores da 

rede estadual e municipal, mi-
litantes do PSOL, bancários, 
atuais e ex-dirigentes sindicais 
participaram do debate na sede 
do Sindicato dos Bancários de 
Campinas, na noite do dia 19 de 
junho.

Foram levantadas importan-
tes questões relacionadas à luta 
sindical, da juventude, as conse-
quências negativas provocadas 
pela falência do PT, mas tam-
bém as possibilidades de cres-
cimento e construção de uma 
alternativa à esquerda. 

São Paulo-SP
Mais de 60 pessoas reuni-

ram-se em São Paulo, no audi-
tório da Apeoesp.

Participaram estudantes 
secundaristas, universitários, 
jovens do PSOL, ex-petistas, 
professores da rede estadual 
que tinham acabado de encerrar 
a mais longa greve da história 
da categoria, artistas, operários 
vidreiros e dirigentes sindicais.

Um rico debate se deu com 
diversas intervenções do plená-
rio. Diogo Baeder, representan-

do a Auditoria Cidadã, colocou 
a urgência em pautar a questão 
da dívida pública como o roubo 
permanente que o sistema fi -
nanceiro organiza sobre os co-
fres públicos.

Ex-militantes petistas fala-
ram da crise do PT e de como o 
partido queimou as pontes que 
o conectavam com sua base so-
cial, num caminho sem volta.

Professores da rede estadual 
de SP explicaram que a greve, 
embora não tenha conquistado 
sua pauta, foi vitoriosa, pois os 
professores não se dobraram 
aos ataques e estão mais pre-
parados para os próximos em-
bates.

Nova plenária por uma fren-
te de esquerda foi marcada para 
agosto.

Rio de Janeiro-RJ
No Rio, o debate reuniu 25 

pessoas na noite de 23 de ju-
nho, no auditório do Sindicato 
dos Petroleiros. 

Após o informe, diversas 
pessoas debateram as análises 
e propostas. O companheiro 
Mauro explicou como é fun-
damental a construção de uma 
Frente de Esquerda com o vá-
cuo da crise do PT, e demons-
trou acordo de que essa Frente 
não pode funcionar a partir de 
acordos nas direções das organi-
zações, mas buscando se dirigir 
às bases.

O companheiro Eduardo 
Serra, candidato ao senado pelo 
PCB na última eleição, ressaltou 
as iniciativas conjuntas entre 
PCB e EM nos últimos anos.

Houve várias adesões ao ma-
nifesto e muitos levaram cópias 
para multiplicar a iniciativa. 
Nova reunião fi cou agendada 
para 18 de agosto.

Recife-PE
Na capital de Pernambuco, 

jovens e trabalhadores se reuni-
ram no dia 27 de junho. 

Um destaque para a partici-
pação dos companheiros Jesual-
do e Jesualdo Jr., companheiros 
do PSOL, David Capistrano, 
militante marxista, e o compa-
nheiro Diogo, bancário. Todos 
demonstraram grande interes-
se na construção da frente e da 
EM.

Brasília-DF
Debate com o mesmo tema 

foi realizado no Distrito Federal, 
em 5 de julho, com o informe 
do camarada Luiz Bicalho, reu-
nindo jovens, estudantes, pro-
fessores e servidores.

Seguir o combate
O conjunto dos debates de-

monstrou que jovens e velhos 
militantes estão olhando para 
a atual situação e buscando por 
uma saída. A iniciativa da frente 
de esquerda busca reagrupar os 
elementos mais conscientes de 
nossa classe para uma iniciativa 
unitária na luta pelo socialismo. 

Ao combate!
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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. 

Exitoso giro de debates sobre a falência do PT e 
a luta por uma Frente de Esquerda

 Altamir Andrade

Plenário lotado no debate em Joinville

Luana Jóia Chrispim 

Debate em São Paulo-SP
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O aprofundamento da crise e dos ataques

Em um ano, o setor privado 
fechou 708 mil posto de traba-
lho. Somente em maio, 115.999 
empregos formais deixaram de 
existir, desses, 60.989 na indús-
tria. São números que represen-
tam a tragédia do desemprego 
atingindo fortemente a classe 
trabalhadora.

Diversas montadoras de au-
tomóveis estão partindo para 
férias coletivas, Lay Off s e, in-
clusive, demissões em massa.  
No ABC paulista, a Volks demi-
tiu 800 trabalhadores em maio, 
via Programa de Demissão Vo-
luntária (PDV), a Mercedes de-
mitiu 500 operários também no 
mês passado. Mas, a empresa 
insiste que ainda existe um ex-
cedente de 2 mil trabalhadores.

A infl ação acumulada nos 
últimos 12 meses deve chegar a 
8,8%, maior índice desde 1996! 
O Banco Central estima a in-
fl ação para 9% em 2015 e uma 
retração da economia de 1,1% 
no ano.

A crise no governo e no PT
A crise instalada no governo 

e no PT é o preço que se paga 
por administrar o Estado dos 
capitalistas. Segundo o IBOPE, 
a aprovação do governo caiu 
para 9%, e a reprovação subiu 
para 68%. Lula revelou que en-
comendou uma pesquisa e que 
em São Bernardo e em Santo 
André a reprovação chega a 
75%.

Lula, com as críticas recen-
tes à Dilma e ao partido, busca 

se salvar, tentando se diferen-
ciar e se afastar da falência polí-
tica do PT e do governo, que ele 
próprio ajudou a preparar. Este 
é o sentido também da supos-
ta “Frende de Esquerda” que 
ele quer unindo o PT, PCdoB, 
PSOL, PSTU, PCO, etc., para 
“depois” aliar-se com o PMDB, 
etc.

Ele, que se recusou a defen-
der os dirigentes petistas con-
denados na farsa do julgamen-
to do “mensalão”, calando-se 
para respeitar as instituições 
burguesas, agora também entra 
na mira, pois deixou de ser útil 
para os capitalistas, assim como 
o PT, diante da incapacidade de 
controlar as massas e garantir 
a paz dos negócios. A covardia 
dos dirigentes, a submissão e 
destruição do partido, deixam a 
direita mais à vontade para ata-
car e desmoralizar o PT, buscan-
do com isso desmoralizar e cri-
minalizar o conjunto das lutas e 
organizações dos trabalhadores. 

Haverá um golpe?
Apesar de toda a submissão 

do governo e do partido, a bur-
guesia não perdoa a origem de 
classe do PT. Por isso, diante de 
toda essa situação, intensifi ca 
os ataques para sangrar o go-
verno e retomar o controle do 
aparelho de Estado.

No entanto, a burguesia está 
muito dividida sobre como agir. 
Há frações golpistas, muito mi-
noritárias, mas barulhentas, há 
frações que preferem continuar 
a colaboração, mas aumentan-
do a pressão, há frações que 
buscam diretamente e imedia-

tamente a criminalização de to-
das as organizações operárias, 
outras que desejariam apenas 
reequilibrar o controle da eco-
nomia e do aparato de Estado 
sem grandes choques.

Neste momento a opinião 
que conforma a maioria da ten-
dência burguesa é aquela que 
busca uma ampliação dos ata-
ques “legais”, da pressão sobre 
o governo para que ele adote 
todas as medidas amargas ne-
cessárias ao Capital e uma am-
pliada desmoralização do PT e 
do governo com objetivo de li-
quidar a fatura nas eleições de 
2016 e 2018. Esta também é a 
opção da ala do imperialismo 
representada por Obama, por 
isso Dilma foi recebida de bra-
ços abertos nos EUA.

Deixamos claro que frente 
a qualquer tentativa séria de 
golpe de direita para derrubar 
o governo Dilma, do PT, os 
marxistas não hesitarão. Sem 
nenhuma ilusão neste gover-
no e sem apoiar sua política, a 
Esquerda Marxista está pronta 
para o combate nas ruas, fá-
bricas e escolas contra os gol-
pistas. Nós diremos que este 
governo não merece nenhuma 
confi ança, não tem e não terá 
nenhum apoio nosso, mas que 
enfrentaremos e derrotaremos 
os golpistas de direita porque 
eles querem é o pescoço do pro-
letariado, e que depois continu-
aremos enfrentando o governo.

Mas, a realidade hoje é que 
o governo agita o perigo de 
um golpe, tentando agrupar a 
esquerda em sua defesa, en-
quanto aplica toda a política 

de ataques contra a classe tra-
balhadora. Nós denunciamos 
essa manobra. E afi rmamos que 
quem corta o galho no qual o 
governo está sentado, é o pró-
prio governo.   

A crise é do sistema e 
a saída é pela esquerda

A crise é do sistema capita-
lista. A ausência de meios para 
superar a crise faz com que os 
próprios analistas burgueses 
coloquem como perspectiva 
décadas de estagnação da eco-
nomia mundial, alguns falando 
inclusive em “estagnação secu-
lar”.

Do outro lado, o proletaria-
do em todo o mundo busca uma 
saída de classe, pela esquerda. É 
o vimos nitidamente na Grécia. 
A votação massiva no “não” às 
exigências da Troika expressa 

um ânimo revolucionário dos 
jovens e trabalhadores gregos 
que contagia o mundo.  

No Brasil, a classe trabalha-
dora não se sente nem derro-
tada, nem acuada. Vimos nos 
últimos anos as seguidas de-
monstrações de disposição de 
luta do proletariado brasileiro. 

A Esquerda Marxista con-
vida todos a se engajarem na 
construção de uma frente da 
esquerda unida, que retome os 
princípios de independência de 
classe e de luta contra o capi-
talismo, que ajude a abrir uma 
saída para a atual situação, para 
organizarmos a continuidade da 
luta pelas reivindicações, contra 
os ataques, por um novo mun-
do.

Todos juntos contra as polí-
ticas de austeridade e pelo so-
cialismo!

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

A presidente da Repúbli-
ca editou a Medida Provisória 
680, que institui o Progra-
ma de Proteção do Emprego 
(PPE), permitindo às empre-
sas reduzir a jornada de tra-
balho e o salário em troca de 
uma estabilidade provisória 
(máximo de um ano).

O plano é copiado do mo-
delo alemão, organizado pela 
Social Democracia alemã em 
conjunto com a Central Sin-
dical (DGB). O resultado é 
que os salários na Alemanha 
estão comprimidos e isto está 
garantindo os lucros das em-
presas. 

 No Brasil, a situação será 
muito mais complexa que lá. 
Primeiramente porque as em-
presas já demitiram milhares 
de trabalhadores e não vão re-
admiti-los. Depois, enquanto 

a infl ação aumenta, falar em 
reduzir salário vai signifi car 
um arrocho duplo: aumenta 
a energia elétrica, aumenta o 
preço do transporte, aumenta 
tudo e reduz o salário? 

Um exemplo prático: um 
trabalhador com salário de 
R$ 2,5 mil que tiver a jornada 
reduzida em 30%. A empre-
sa paga só 70% do salário, o 
que dá R$ 1.750. O governo 
paga a metade do que faltar: 
R$ 375. E o empregado recebe 
R$ 2.125 reais, 85% do salário 
original.

É uma vergonha a CUT 
juntar-se à Força Sindical e 
apoiar essa medida, esquecen-
do a bandeira histórica de “re-
dução da jornada, sem redu-
ção de salários”. Com o PPE, 
os trabalhadores “contribui-
rão” com no mínimo 15% do 
seu salário para salvar o lucro 
dos patrões.

Como o empresário tem 

que provar que está em um 
setor em crise antes de ado-
tar o programa, qual a melhor 
forma de fazer isso do que 
demitindo uma boa parte de 
sua força de trabalho antes de 
assumir o programa? As de-
missões servem também para 
intimidar os trabalhadores 
que permanecem a aceitar a 
redução de salários com medo 
do desemprego.

Nossas palavras de ordem 
são: Abaixo o PPE! Estabili-
dade no emprego! Redução 
da jornada de trabalho sem 
redução salarial! Estatização 
de toda empresa que demitir 
em massa!

Esta é a única posição pos-
sível capaz de levar à vitória.

Por que somos contra o PPE
NACIONAL

Riobaldo Tartarana
jornal@marxismo.org.br

Internet

EDITORIAL

Internet

Dilma assina a MP que cria o PPE

Acampamento em frente à Mercedes pela readmissão
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Acampamento Revolucionário 2016: 
“Para ajudar um mundo novo a nascer...”

Convocatória do Acampamento 
Revolucionário 2016 da campanha 
nacional “Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, Educação! 
Abaixo a Repressão!” que ocorrerá 
de 28 à 31 de janeiro na Flaskô, uma 
fábrica ocupada e controlada pelos 
trabalhadores, em Sumaré-SP (re-
gião de Campinas).

“Para ajudar um mundo 
novo a nascer...”

Nos últimos anos, em todo o 
mundo a juventude sai às ruas, 
ocupa praças, vai à luta pelo di-
reito a ter um futuro digno. As 
revoluções árabes na Tunísia e 
Egito, o Movimento dos Indig-
nados na Espanha, o Movimen-
to Occupy nos EUA, centenas 
de milhares de jovens no Ca-
nadá, Chile, Inglaterra, México! 
Na Grécia, as lutas desemboca-
ram na construção de um novo 
governo para o país, encabeçado 
pelo SYRIZA. Na Espanha um 
processo similar está em curso 
com a ascensão do terremoto 

chamado PODEMOS. Em ju-
nho de 2013, milhões de jovens 
saíram às ruas por todo o Brasil 
contra o aumento das tarifas e 
contra a repressão, abrindo uma 
nova situação e novas perspec-
tivas.

Após termos conseguido 
derrubar os 20 centavos, querí-
amos que todo o dinheiro pú-
blico fosse usado para garantir 
transporte, saúde e educação 
públicos, gratuitos e para todos. 
Mas a resposta do governo foi 
mais repressão, criminalização 
generalizada dos que lutam e a 
continuidade do desvio de mais 
de R$ 1 trilhão por ano através 
da fraude chamada “Dívida Pú-
blica”.

Grandes lutas da classe tra-
balhadora entraram em cena a 
partir de 2014, greves de garis, 
condutores, educadores, ban-
cários, metroviários, etc., algu-
mas delas passando por cima 
das direções dos sindicatos que 
buscavam conter o movimento. 
O ano de 2015 começou com 

greves de metalúrgicos e de pro-
fessores em diferentes estados. 
No Paraná, a greve e a mobiliza-
ção dos servidores, que contou 
com a ocupação da Assembleia 
Legislativa do estado, colocou o 
governo Beto Richa (PSDB) na 
parede, impondo a retirada do 
pacote de maldades contra os 
direitos dos funcionários públi-
cos. Em uma nova ofensiva do 
governo paranaense, a resistên-
cia dos educadores foi brutal-
mente reprimida pela polícia, 
mas isso não calou a luta e espa-
lhou uma onda de solidariedade 
pelo país.

Dilma foi reeleita em 2014 
não porque o povo apoiava a sua 
política, mas porque não queria 
a volta da direita mais reacioná-
ria representada por Aécio Ne-
ves, do PSDB. Entretanto, após 
a reeleição, Dilma aplica a mes-
ma política dos tucanos, dando 
um golpe nos trabalhadores e 
jovens que a reelegeram. Um 
verdadeiro estelionato eleitoral 
que só fez crescer ainda mais o 
rechaço a este governo do PT 
em coalizão com a burguesia, 
cada vez mais submisso aos in-
teresses do capital.

Desde 2013, não nos le-
vantamos só pelos 20 centavos 
e não vamos parar de lutar só 
porque aumenta a repressão. 
Pelo contrário! Cada vez mais 
jovens chegam à conclusão de 
que só com luta é possível mu-
dar o país, mudar o mundo. Mas 
sabemos que a luta precisa ser 
organizada e ter um programa 
claramente revolucionário. Por 
isso organizamos a campanha 
nacional “Público, Gratuito e 
Para Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!”, construindo Comitês de 
Luta em cada escola, cada uni-

versidade, contra o capitalismo 
e pelo socialismo!

Em janeiro de 2015 nossa 
campanha realizou o primeiro 
acampamento revolucionário 
na fábrica ocupada Flaskô, com 
mais de 220 participantes de 
todo o Brasil, convidados de 
5 países, muita discussão e di-
versas atividades culturais. Em 
junho de 2015, participamos 
do 54º Congresso da UNE, com 
dezenas de delegados eleitos em 
diversas universidades, nos so-
mando à Oposição de Esquerda 
da UNE.

Agora convocamos todos os 
jovens que querem se dedicar 
à transformação revolucioná-
ria do mundo, que querem se 
organizar para lutar pela derru-
bada do capitalismo e todas as 
suas instituições podres, para 
o Acampamento Revolucioná-
rio 2016, que ocorrerá de 28 a 
31 de janeiro, na Flaskô – uma 
fábrica ocupada e controlada pe-
los trabalhadores, em Sumaré-

-SP (região de Campinas). Serão 
4 dias de troca de experiências, 
formação, ofi cinas, debates com 
jovens de todos os cantos do 
Brasil.

Junho de 2013 colocou o 
Brasil na esteira das mobiliza-
ções de massa que varrem o 
mundo. Nada permanecerá es-
tável. Tudo que era sólido está se 
desmanchando no ar. E o novo, 
o amanhã está se debatendo nas 
entranhas do presente, lutando 
para nascer. E nascerá! Para aju-
dar um mundo novo a nascer, 
um mundo livre, fraterno e igua-
litário, vamos criar uma nova 
organização revolucionária de 
juventude neste acampamento! 
Ainda não decidimos que nome 
terá, que formas de luta vai ad-
quirir, mas sabemos a que virá! 
Uma organização que combata 
a exploração e a opressão do ca-
pitalismo, que lute pela revolu-
ção, pelo socialismo! Junte-se a 
nós, participe do Acampamento 
Revolucionário 2016!

JUVENTUDE

Programação
28/01/2016  (Quinta-feira)
09:00-12:00 – Chegada das 
delegações de todo o Brasil
12:00-14:00 – Almoço
14:00-16:00 – Credencia-
mento, Montagem das barra-
cas e apresentações musicais
16:00-17:00 – Visita guiada 
por dentro da fábrica ocupada 
Flaskô
17:00-19:00 – Mesa de 
Abertura do Acampamento 
Revolucionário 2016 (com 
convidados)
19:00-21:00 – Jantar
21:00-24:00 – Festa Verme-

lha (com músicos convida-
dos)

29/01/2016  (Sexta-feira)
08:00-09:00 – Café da Manhã
09:00-12:00 – Debate: Pano-
rama das Lutas da Juventude 
no mundo (com convidados 
internacionais)
12:30-14:00 – Almoço
14:00-19:00 – Debate: O Pro-
grama da Revolução no Brasil
19:00-21:00 – Jantar
21:00-24:00 – Sarau Público, 
Gratuito e Para Todos (com 
poetas convidados)

30/01/2016 (Sábado)
08:00-09:00 – Café da Manhã
09:00-12:30 – GTs Movi-
mentos Sociais; Movimento 
Estudantil Universitário; ME 
Secundarista
12:30-14:00 – Almoço
14:00-17:00 – Debate: Capi-
talismo e Machismo - A luta 
pela emancipação da mulher
17:00-19:00 – Formação: Hi-
nos Revolucionários – Letras 
e Contextos
19:00-21:00 – Jantar
21:00-24:00 – Mostra Re-
volucionária (Apresentações 

Teatrais e Musicais de artistas 
convidados)

31/01/2016 (Domingo)
08:00-09:00 – Café da Manhã
09:00-12:30 – Plenária Final: 
Fundar uma nova organização 
revolucionária de juventude
12:30-14:00 – Almoço
14:00-16:00 – Levantar 

acampamento e partir

A taxa de inscrição dá direito a 
estadia e alimentação para os 4 

dias!

Até 31/08/2015: R$ 100
Até 30/11/2015: R$ 120
Até 15/01/2016: R$ 150

1º Acampamento Revolucionário realizado em janeiro de 2015

João Diego Leite

Entre em contato para se inscrever:

facebook.com/PublicoGratuitoParaTodos
publicogratuitoparatodos@gmail.com


