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Acampamento
Revolucionário na Flaskô.
Todo lugar à juventude!
Mídia Ninja

Secundaristas tomam as ruas de São Paulo

O Acampamento Revolucionário (de 28 a 31 de
janeiro de 2016) na Fábrica
Ocupada Flaskô vai reunir
jovens do Brasil que apoiam
o manifesto da campanha
“Público, Gratuito e Para Todos: Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!”.
Um dos objetivos é fundar

uma nova organização revolucionária de jovens. Convidados de diversos países
estarão presentes.
Nas plenárias preparatórias, que ocorrerão em outubro e novembro, jovens
debaterão a atual situação
política, quais as tarefas e o
nome da nova organização.

No primeiro dia do acampamento, uma abertura com
convidados internacionais
e de diversos movimentos
sociais debaterá a situação
política no Brasil.
No dia seguinte, os convidados internacionais abordarão o panorama das lutas
da juventude no mundo.

Em seguida os participantes
discutirão qual o programa
da revolução no Brasil.
No terceiro dia, Grupos
de Trabalho sobre Movimentos Sociais e Movimento Estudantil (secundarista
e universitário) preencherão toda a parte da manhã.
A tarde, terá lugar um deba-

te sobre “Capitalismo e a luta
pela emancipação da mulher”.
No último dia, será o dia
da fundação de uma nova
organização de juventude.
Tudo isso entrecortado
por apresentações culturais
diversas. Inscreva-se: face
book.com/PublicoGratuito
ParaTodos
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Quem Somos

PM: Braço do Estado para matar a
juventude
Em maio deste ano foi publicado o Mapa da Violência
2015, que constata que todos
os anos morrem 285% mais
pessoas entre 15 e 29 anos do
que em outras faixas etárias.
O estudo aponta que estas
mortes estão ligadas a armas
de fogo.
A projeção para o ano de
2015 é de 3.816 casos de homicídio de jovens. O país ocupa o terceiro lugar no ranking
de 85 países que mais matam jovens. São 54,9 mortes
a cada 100 mil jovens. Não é
possível desassociar a PM truculenta do Brasil das mortes
da nossa juventude.
Na chamada ‘‘guerra às
drogas’’, a PM invade as periferias, executa a juventude
e forja as provas que a incriminam. Não é segredo para
ninguém que os jovens da
periferia são alvos das armas
sanguinárias da polícia, que
se utiliza dos termos de “auto
de resistência” ou “homicídio
em decorrência da intervenção policial” para justificar as
mortes.
Qual o sentido dessa violência com a juventude das
periferias?
O Estado é o comitê de
negócios da burguesia, já dizia Engels, e ela não quer perder o controle sobre o povo.
O intuito disso é amedrontar
a classe trabalhadora e, principalmente, a juventude das
periferias, para que ela não se
organize para lutar e resistir
contra a repressão e contra o

Internet

sistema que arquiteta todo o
caos em que vivemos hoje.‘‘O
Brasil é o país onde mais se
mata no mundo, superando
muitos países em situação
de guerra. Em 2012, 56 mil
pessoas foram assassinadas.
Destas, 30 mil são jovens entre 15 a 29 anos e, desse total,
77% são negros. A maioria
dos homicídios é praticado
por armas de fogo, e menos
de 8% dos casos chegam a ser
julgados’’, aponta a Anistia
Internacional.
Um país que se ajoelha
ao capital financeiro internacional e que cumpre todos
os ditames da burguesia não
poderia apresentar outra situação, senão a de ser a nação
que mais mata sua própria juventude.
O capitalismo não apresenta uma saída positiva para
os anseios da juventude, que
quer lazer, cultura, educação

saúde, transporte, de qualidade e para todos. Esse sistema
não pode oferecer nada aos
jovens.
A burguesia sabe que a juventude é a primeira corda a
vibrar na luta de classes. Assim foi nas Jornadas de Junho,
abrindo a situação política
para as greves do setor público em 2014 e desaguando nas
greves do setor privado neste
ano. Por isso, a PM está armada até os dentes para matar a
juventude combativa, proletarizada, que sofre todos os dias
com as mazelas do capital.
‘‘Chega de chacina! Eu digo:
Chega de PM!’’
Internet

A Esquerda Marxista (EM)
é uma organização revolucionária de luta pelo socialismo.
Como seção brasileira da
Corrente Marxista Internacional (CMI), participamos
da luta em todo o mundo
da luta pela abolição do capitalismo e pela República
Socialista Universal dos Conselhos.
Lutamos contra a colaboração de classes dos reformistas. Mas, nada temos a
ver com os ultraesquerdistas
que se dedicam ao divisionismo e ao denuncismo impotente.
Nós lutamos pela unidade e pela independência política da classe trabalhadora.
Nosso objetivo é ajudar os

trabalhadores e a juventude
revolucionária a construir um
partido operário revolucionário e socialista de massas.
A Esquerda Marxista dirigiu as ocupações de fábricas no Brasil lutando por sua
estatização sob controle dos
trabalhadores. Lutamos por
Transporte, Saúde e Educação Públicos e gratuitos para
todos. Pela reestatização
de tudo o que foi privatizado, contra a criminalização
dos movimentos e organizações dos trabalhadores,
em defesa das conquistas e
reivindicações da classe trabalhadora e da juventude. O
capitalismo e seus partidos
são nossos inimigos. Lutamos pela revolução e pelo
socialismo.

Quanto mata a PM!
A cada 10 minutos uma
pessoa é assassinada no Brasil.
São 144 mortes por dia, sendo
seis praticados por policiais. A
situação é tão violenta que nos
EUA seriam necessários 30
anos para alcançar o número
de assassinatos praticados por
policiais no Brasil entre 2009 e
2013.
A diferença entre as PMs
do Reino Unido e dos EUA em
relação à brasileira é brutal. A
cada 100 mil habitantes, 26,9
são assassinados por ano no
Brasil. Nos EUA são 4,7 a cada
100 mil, seis vezes menos. No
Japão e Reino Unido, não foi
registrada nem uma morte por
policiais em 2013.
A PM, criada pela ditadura militar, é inimiga do povo
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e serve aos interesses da burguesia. Enquanto a população
não expulsar a PM e os traficantes, Amarildos continuarão desaparecendo na favela.
Combatemos pela dissolução
da PM.

Pelo ﬁm da Polícia Militar
Internet

Tiro no ato de Recife

No dia 2 de outubro, durante uma manifestação em
Recife (PE), um policial mi-

litar atirou uma bala de borracha em direção à cabeça de
um manifestante do movimento “Ocupe Estelita”. Os
manifestantes protestavam
contra o projeto do consórcio
Novo Recife, que tenta construir prédios de luxo no histórico Cais José Estelita.
Um vídeo divulgado no
Facebook do movimento
mostra o momento exato em
que ocorre o disparo que acabou atingindo o manifestante
no ombro. Em comunicado, a
polícia alegava que “as imagens

mostram que a ação é isolada, e
a presença da PM no local tinha
por objetivo garantir a segurança
de todas as pessoas que participavam, como também daquelas que
transitavam pelo local”. Nenhuma das duas afirmações são
verdadeiras.
O real problema é a existência da própria Polícia Militar. O Movimento Ocupe
Estelita divulgou uma nota,
apesar de confusa, após o
ato condenando a prática do
policial e acertadamente, em
seguida, publicou uma posta-

gem pedindo o fim da Polícia
Militar.
Alguns movimentos e organizações pedem a desmilitarização das PMs, o que para
os marxistas é insuficiente.
O centro da questão é que
a PM foi criada para reprimir
a população e suas manifestações. A questão da segurança só pode encontrar solução
no armamento geral do povo
organizado. E isso trará também as condições para sobre
novas bases surgir uma nova
sociedade.
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EDITORIAL

A luta é pela abolição da ordem existente
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

As dívidas interna e externa
dispararam. A interna atingiu
R$ 3,7 trilhões e a externa bruta chegou a U$ 555 bilhões. O
capital internacional começa a
ter medo de não receber.
Aumentaram os juros, o
dólar disparou e a inflação chegou a 9,5%. O dinheiro dos especuladores está indo embora.
O governo endurece o ajuste
fiscal para garantir um superávit fiscal primário para pagar
os juros da dívida.
A “Pátria Educadora” sofre
cortes em todos os setores
do Orçamento, provocando
o maior movimento grevista
das universidades dos últimos
anos. No Rio Grande do Sul o
governador parcela o salário
dos servidores. As demissões
chegaram a 1 milhão e a política de arrocho continua nos
setores público e privado.
Isso se soma ao aumento
da repressão. Leis Antiterrorismo vão em regime de urgência ao Congresso etc.
Uma reforma política antidemocrática é sancionada para
tentar evitar que a voz das ruas
chegue ao Congresso.

Os governantes e os partidos e instituições burguesas
se preparam para uma guerra
civil contra os trabalhadores e
a juventude, bem como todas
as suas organizações. A revolta
dos secundaristas que iniciou
em São Paulo é mostra disso.
O governo Dilma é o mais
isolado politicamente desde
o governo Collor, derrubado
em 1992 com milhões nas
ruas. Nesta situação em que,
num regime verdadeiramente democrático, já teria caído
o governo e teriam sido convocadas novas eleições, não
se pode descartar que Dilma,
frente ao ódio popular e absoluta incapacidade de governar,
seja levada a renunciar à presidência.
As diversas camarilhas burguesas se dividem sobre o que
fazer com o governo. Alguns
falam em impeachment, outros em uma saída “legal” via
Judiciário ou renúncia.
No entanto, todos temem
uma queda do governo e a
criação de uma situação incontrolável.
A corrupção parece uma
manta sobre todo o país e suas
instituições, os partidos e políticos da ordem. O TCU hi-

pocritamente rejeita as contas
de Dilma, sendo que ela fez o
mesmo que todos os governos
anteriores. O relator da rejeição está acusado de receber
milhões de empresa que fraudou a Receita. O presidente
do Congresso, Cunha, é pego
com a mão na Suíça cheia de
dólares secretos.
O que se pode constatar
claramente é que “os de cima
não conseguem mais governar como
antes e os debaixo não querem mais
viver como antes”.
O aumento do número de
greves e grevistas, sua duração e combatividade, como a
greve geral dos funcionários
públicos gaúchos, as greves de
servidores públicos de todos
os níveis (34 universidades federais, 64 institutos técnicos),
greves operárias em diversas
categorias, metalúrgicos (GM,
Mercedes, Volks, Estaleiro
Jurong Aracruz – ES), petroleiros, rodoviários, bancários
do BC entre outras, além das
greves de estudantes universitários, e o recorde de 7% de
apoio a Dilma e seu governo,
mostram que “os de baixo não
querem mais viver como antes”.
Entretanto, essa combatividade está sendo dissipada pela
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Só a organização do povo trabalhador fará avançar na luta pela revolução

traição dos dirigentes sindicais
que estão assinando acordos
de redução de salário para salvar o lucro patronal. Este ano,
11 categorias já tiverem acordos abaixo da inflação.
Não é de estranhar que o
partido da maioria do povo,
hoje, seja o partido do “Fora
todos!”. É neste sentido que é
preciso encadear palavras de
ordem que permitam abrir a
perspectiva de “mudar tudo que
aí está”. Levantar, como o Manifesto Comunista, a perspectiva de abolição da ordem existente. O objetivo da luta pela
democracia para os marxistas
só tem sentido se significa
avançar na luta pela revolução
social.

Só a auto-organização do
povo trabalhador, só a sua mobilização independente é capaz
de constituir a força capaz de
varrer as atuais instituições
podres e erguer novas instituições verdadeiramente democráticas e populares, uma
Assembleia Popular Nacional Constituinte. É com esta
perspectiva que a Esquerda
Marxista luta por uma Frente
da Esquerda Unida capaz de
chegar a reconstruir/construir
um partido de classe, operário
e independente.
Por uma Assembleia Popular Nacional Constituinte!
Por um Governo dos Trabalhadores!

NACIONAL

A crise e o sofrimento dos
trabalhadores
RIOBALDO TARTARANA
jornal@marxismo.org.br

Uma das questões que orgulha os trabalhadores e suas
famílias: eles pagam suas dívidas.
Então, quando 40% dos
brasileiros com mais de 18
anos têm contas atrasadas,
algo ruim está acontecendo.
São 57 milhões de pessoas
endividadas com bancos, lojas e luz, água, telefone.
Elas devem R$ 246 bilhões, uma média de R$ 4
mil de dívidas em atraso registradas no Serasa.
Quando um trabalhador
não paga luz e agua é porque
a situação está muito difícil.
O Serasa não registra quanto
das dívidas se referem a isto,
mas é uma boa parte.

Internet

Das 8 milhões de empresas registradas, metade está
inadimplente com alguma
conta. Entre estas empresas,
90% são micro e pequenas e
devem R$ 92 bilhões (média
de R$ 24 mil por empresa).
Este é o resultado direto
da queda da economia – redução geral dos preços de
matérias primas (petróleo,
soja, café, ferro) e queda na
produção.
A “marolinha” de Lula
prenunciava um maremoto

Dívida externa e interna
que atinge principalmente os
trabalhadores.
Nos últimos 12 meses
o número de trabalhadores
com carteira assinada foi reduzido em 927 mil. O número de trabalhadores procurando emprego cresceu em
1,8 milhões. Estes são os dados que explicam o aumento
da dívida das microempresas
e das famílias – queda na economia, empobrecimento geral da população.
As medidas do governo – redução no pagamento
de pensões, corte do seguro
desemprego para pescadores
durante três meses, redução
no seguro desemprego, PPE
– só estão piorando a vida
dos trabalhadores. Sob o capitalismo, não há saída viável
para a maioria do povo.

A dívida externa do Brasil (exluindo operações intercompanhia) subiu de U$
200 bilhões para U$ 343 bilhões, de 2008 até hoje (alta
de 71%). U$ 143 bilhões são
dívidas dos governos (federal,
estadual e municipal) e U$
200 bilhões de empresas (U$
110 bilhões da Petrobras).
O Banco Central, para
“ajudar” as empresas, faz uma
operação de “swap”, troca dólares a um preço mais baixo
que o do mercado no dia. O

prejuízo do Banco Central
com estas operações foi de R$
120 bilhões este ano.
Enquanto as empresas
perderam dinheiro, os bancos que intermediam estas
operações tiveram um lucro
fantástico (R$ 30 bi aproximadamente). Estes R$ 120
bilhões são adicionados à dívida interna do Brasil, que já
vale R$ 3,7 trilhões (aproximadamente U$ 1 trilhão) e
aproxima-se do valor do PIB
do Brasil este ano.
Internet
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LUTA DE CLASSES

Bancários em luta contra contra o arrocho
Internet

RAFAEL PRATA
rafaelprataem@gmail.com

Piquetes em São Paulo
e Campinas têm impedido
que os depósitos em envelope (feito nos caixas eletrônicos) sejam processados
nos centros administrativos
do Banco do Brasil, devido
à adesão dos bancários e
pessoal terceirizado à greve.
Só não houve atrasos nesse
serviço porque vários gerentes - que ainda não aderiram
ao movimento - estão trabalhando até 12 horas por dia
nas agências para garantir os
depósitos. Porém, nesse ritmo, esses gerentes terão que
aderir à greve também. Em
algumas agências, por exemplo, a função de depósito já
foi desabilitada dos caixas
eletrônicos.
A ação também afeta o
suprimento de numerário
das agências de bancos públicos e privados, pois são

Fortalecer a greve para combater o ajuste fiscal

desses centros que entram
e saem os carros-fortes com
os malotes. Sem processamento de envelopes e sem
funcionários pra fazer o serviço interno, o dinheiro não
chega às agências, comprometendo o abastecimento
dos caixas eletrônicos (para
realização de saques). Sem
dúvida, trata-se de um passo
adiante em relação às greves
anteriores, que mantinham
um bom número de agências
e departamentos fechados,

Mais layoff na GM
ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

A GM de São Caetano do
Sul, no ABC paulista, anunciou a suspensão do contrato
de trabalho de 1,6 mil operários por cinco meses, até 7 de
março de 2016. Com a queda
da demanda em virtude da
crise, a empresa decidiu fechar o segundo turno da unidade.
A suspensão do contrato
de trabalho, o chamado layoff, não é uma saída contra as
demissões. Com essa medida,
o trabalhador fica dispensado
de comparecer ao local de
trabalho e faz cursos de qualificação, com o salário sendo
pago pelo Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). Na realidade, esse recurso é correspondente ao seguro desemprego. Por isso o layoff tem
duração máxima de cinco
meses e, sendo as demissões
confirmadas após esse período, o trabalhador não tem direito ao seguro desemprego.
Esse é o drama vivido pelos trabalhadores que seguem
o caminho mais comum, o
olho da rua com o término

do layoff. Um bom exemplo
foram os 500 operários da
Mercedes de São Bernardo do
Campo demitidos em maio,
justamente quando retornavam da suspensão do contrato de trabalho.
Com o aprofundamento
da crise, o desemprego cresce
em todo o país. Já são 986 mil
postos de trabalho fechados
nos últimos 12 meses. Nas
montadoras,
propagam-se
as demissões, layoffs, férias
coletivas e a última invenção
pra atender os interesses dos
patrões, o Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que
reduz a jornada de trabalho,
junto com a redução do salário.
Nossa palavra de ordem
é: “Nenhuma demissão! Nenhum
direito a menos!”. O combate
é pela ampla unidade contra
as demissões. Somos pela estabilidade no emprego e pela
estatização das empresas que
demitirem em massa. Somos
contra o layoff e o PPE, e condenamos a traição das direções sindicais que vendem
para os trabalhadores essas
medidas como soluções para
o desemprego.

mas não chegavam a afetar a
intermediação financeira.
Também podemos considerar um avanço a paralisação parcial desenvolvida
por gerentes de carteira (de
pessoas físicas e jurídicas),
que estão montando esquemas de revezamento entre
si. Até então, eram poucos
os gerentes que aderiam ao
movimento de greve, devido
ao medo de perderem suas
comissões ou de não conseguirem atingir as metas esta-

belecidas pelo banco. Além
disso, as entidades sindicais
não faziam muita questão de
convencer esse setor a aderir
porque o que contava era o
número de locais fechados e
não a qualidade e a quantidade de grevistas. Porém, a
paralisação desse segmento é de grande importância
para diminuir a realização
de negócios lucrativos para
os bancos, sem falar que é
um dos setores que mais sofrem com o assédio moral e a
pressão por metas. Somente
o rodízio não basta. É preciso garantir a adesão de todos
os bancários na greve.
Essa mudança de qualidade em relação às greves
anteriores é culpa, evidentemente, dos banqueiros e do
governo Dilma, que revoltaram os bancários com uma
proposta de arrocho salarial
(5,5% de reajuste), combinada com um insulto: R$ 2,5
mil de abono. Todo bancário

sabe que abono não agrega
no salário e só serve para
desvalorizar o salário-base
em relação à inflação.
Já o Comando Nacional
dos Bancários, coordenado
pela Contraf/CUT, foi pego
de surpresa. Sonhava que
a campanha salarial desse
ano poderia ser nos mesmos
moldes dos anos anteriores,
mas tiveram que se mexer e
resgatar práticas de luta que
já estavam esquecidas.
Isso é ótimo porque estão
desatando forças, até então
adormecidas, para lutar contra a proposta de arrocho e
terão mais dificuldade de
controlá-las mais à frente.
A batalha é continuar fortalecendo a greve e reunindo
os melhores ativistas da categoria para resistir a qualquer tipo de vacilação por
parte do Comando e impor
uma derrota aos banqueiros
e à política de ajuste fiscal do
governo Dilma.

Quase linchados os diretores da Air France
A companhia aérea Air France anunciou
no dia 5 de outubro a demissão de 2,9 mil
funcionários até 2017. A ação desencadeou
nova greve dos trabalhadores da empresa.
Em setembro do ano passado, os funcionários já haviam paralisado as atividades por
duas semanas contra a abertura de uma filial de baixo custo (a Transavia) justamente
pela ameaça de demissões e precarização
das condições de trabalho.
A companhia tinha 65 mil funcionários
em 2004. Hoje, está com 52,5 mil. A Air
Internet

Fugindo para não morrer

France era uma empresa estatal que foi privatizada no começo dos anos 2000. O governo tem atualmente apenas 18,6% das
ações.
As novas demissões foram recebidas
com ira pelos funcionários. O diretor de recursos humanos da Air France, Xavier Broseta, teve que fugir escoltado da reunião
em que anunciou os cortes, não sem antes
ter a camisa rasgada pelos manifestantes.
A grande mídia, o primeiro-ministro e o
presidente “socialistas”, François Hollande, uniram-se em um coro de reprovação
à violência dos trabalhadores, pedindo punições. Indignam-se com camisas rasgadas,
mas não falam nada da violência que significa o desemprego.
Apesar das tentativas da empresa de
dividir o movimento, o que se tem visto é
uma grande unidade entre os funcionários
(pilotos, comissários de bordo, equipes de
solo etc.).
A mobilização do dia 5 foi uma demonstração de raiva, unidade e determinação.
A realidade é que, nos últimos anos, os
acionistas da Air France têm tido lucros
exorbitantes com base no aumento da exploração dos trabalhadores. Agora, com a
crise, partem para as demissões. Isso fez
explodir toda a ira acumulada.
Os militantes da Corrente Marxista
Internacional na França estão nessa luta,
contra as demissões e defendendo a reestatização da Air France sob controle dos
trabalhadores.
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Carta aos delegados do 12º CONCUT: A classe trabalhadora
precisa de um partido de classe, de luta e socialista
CORRENTE SINDICAL
ESQUERDA MARXISTA

O governo Dilma, traiu a
CUT e todos os movimentos
sociais que a apoiaram nas
eleições. O governo Dilma e
seus partidos de apoio praticaram um verdadeiro estelionato eleitoral nomeando um
ministério ideológica e politicamente a serviço do capital e dos patrões. Levy, Kátia
Abreu, Armando Monteiro
e outros é um ministério de
ataque à classe trabalhadora.
Um golpe dado após as eleições contra o povo e as organizações dos trabalhadores
que a elegeram.
1. Como afirma um Manifesto assinado pelo presidente
da CUT e outros 421 sindicalistas cutistas: “... o governo ...
optou por uma guinada na política
econômica, com medidas de ata-

ques a direitos dos trabalhadores,
sem sequer dialogar com as centrais sindicais.
2. ... a política de ajuste fiscal
regressivo e recessivo inaugurada
com a nomeação de Joaquim Levy
para o Ministério da Fazenda coloca o PT contra a classe trabalhadora e as camadas populares que
sempre foram sua principal base
de apoio. Trata-se de uma política
econômica que diminui o papel do
Estado, corta investimentos e eleva juros, acabando por restringir
direitos sociais, rebaixar salários
e aumentar o desemprego, com impactos negativos no PIB”.
3. O Congresso Nacional
dominado pelos capitalistas e
por corruptos é uma ameaça
às liberdades democráticas. É
uma máquina de guerra aos
trabalhadores, a juventude e
os movimentos sociais.
4. O Judiciário e as forças
de repressão, em escala nacio-

O PPE é um tiro
no pé da CUT
O mundo passa por
uma crise violenta e os
capitalistas tentam retirar direitos dos trabalhadores. Ao mesmo tempo,
os trabalhadores clamam
para que suas organizações da classe, como os
sindicatos e a CUT, façam
valer seu papel de defendê-los.
No entanto, nesse momento de crise política e
econômica, o que estamos
assistindo é uma adaptação violenta dos dirigentes
dessas entidades Eles não
só têm defendido Dilma,
mas feito propostas que
ajudam o governo e seus
aliados a avançar com o
dito “ajuste fiscal”.
A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC,
junto com a direção da
CUT, apresentou o Plano
de Proteção ao Emprego
(PPE) que reduz os salários em 30% para salvar o
lucro patronal.
Dilma
encaminhou
o PPE, por meio da MP
680/15, e ela já foi aprovada na Comissão Mista da

Câmara, onde uma emenda que diz que a CLT pode
ser rasgada e o que vale é
o que for negociado entre
patrões e sindicatos.
A responsabilidade de
tudo que está acontecendo
é exclusivamente da direção da CUT. Ela colocou a
cabeça dos trabalhadores
na guilhotina dos patrões.
A CUT abandonou a
luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário quando defendeu o PPE. Ela buscou
preservar o governo e os
capitalistas, que evidentemente souberam se aproveitar da situação e estão,
de fato, querendo rasgar a
velha CLT, desmantelando
as relações do trabalho e a
legislação vigente.
Diante dessa situação,
o 12º Congresso Nacional
da CUT precisa aprovar
uma resolução defendendo a revogação do PPE,
nenhuma nova demissão e
abaixo o ajuste fiscal apresentado pelo governo Dilma. Os trabalhadores não
devem pagar pela crise.

nal, perseguem e criminalizam as manifestações sociais.
E que de forma infame e antidemocrática transformaram
todas as questões sociais nunca resolvidas no Brasil em casos de polícia.
5. O governo Dilma continua uma política de salvação
dos empresários, uma política
de salvação do Capital transferindo bilhões dos cofres públicos para as mãos dos capitalistas e descarregando todo
o custo da crise econômica
nas costas dos trabalhadores
através de inúmeras medidas.
6. O governo Dilma com
sua política está promovendo
o desemprego e o sofrimento da classe trabalhadora. Só
neste ano, até julho, foram
demitidos 500 mil trabalhadores com carteira assinada.
Em 12 meses, foram 800 mil
demissões. O desemprego
sobe e já chegou a 8,3% geral
e de 18% entre os jovens.
7. O governo Dilma fala
em “Pátria Educadora” objetivamente ataca a juventude e
o futuro da nação através dos
cortes de Orçamento em Educação e Saúde.
8. O governo Dilma continua a enriquecer os especuladores, bancos e empresas
nacionais e internacionais
através do pagamento das
fraudulentas Dívidas Interna
e Externa.
9. O governo Dilma em
vez de ouvir os trabalhadores
e suas organizações cada vez
se curva mais aos empresários
e políticos da direita, abandonando todos os compromissos assumidos com a CUT e
os movimentos sociais.

Internet

Trabalhadores. Trasila do Amaral

10. O governo Dilma governa para o Capital e para as
classes dominantes que são
os exploradores e inimigos de
classe dos trabalhadores.
11.O povo trabalhador é
quem deve decidir seu próprio
futuro e assumir o controle e
os destinos do Brasil definindo soberanamente quem deve
governar e como governar.
12. A CUT apoia e incentiva todas as lutas, greves e
manifestações contra os ataques a direitos e conquistas,
pelas legítimas reivindicações
da classe trabalhadora e da juventude, contra as políticas de
austeridade, ajuste fiscal etc.
13. Os sindicalistas da
CUT devem refletir que frente à ruptura dos partidos
construídos na luta da classe
trabalhadora com suas bases
sociais históricas ao defender
as políticas de austeridade e
o governo Dilma, a CUT não
tem mais nenhum partido
que a represente.
14. A classe trabalhadora
sabe muito bem, por sua própria história, que “sem bandeira

e sem partido”, não há direitos
nem conquistas, nem futuro
socialista, apenas a exploração e opressão sem fim.
15. Por isso, o Congresso
Nacional da CUT, retomando
a tradição do Congresso dos
Metalúrgicos de São Paulo, na
cidade de Lins, em 1979, que
aprovou a luta pela constituição de um partido dos trabalhadores, convoca seus sindicatos a abrir a discussão nas
bases sobre a necessidade de
construir um partido de classe, de massas, que permita
reunir e mobilizar outra vez a
imensa maioria da classe trabalhadora para alcançar seus
objetivos imediatos e históricos.
16. E para alcançar este
objetivo a CUT convoca a luta
por uma verdadeira Frente da
Esquerda Unida para aplicar
o programa aqui aprovado e
avançar na construção de um
partido de classe dos trabalhadores, de massas, democrático e socialista que possa
estabelecer um governo dos
trabalhadores.
Internet

12º CECUT-SC
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Zimmerwald, Suíça

100 anos da Conferência de Zimmerwald
RUY PENNA
ruypenna@uol.com.br

Em setembro de 1915,
no calmo vilarejo de Zimmerwald, na Suíça, ocorreu a
primeira tentativa de unir os
socialistas que se opunham
à guerra. A primeira guerra mundial (1914-1919) foi
uma monstruosa carnificina
dirigida pelas burguesias imperialistas que disputavam o
controle do mercado mundial. Ela foi antes anunciada
pela corrida armamentista e
pelos conflitos envolvendo
a posse de colônias. A orgia
de morte e destruição foi um
dos primeiros sinais claros
de que o capitalismo havia se
tornado um formidável obstáculo para o desenvolvimento das forças produtivas.
Em 1914, os principais líderes da II Internacional Socialista, em vez de cumprir
a decisão prévia de manter
uma firme oposição contra
a guerra, apoiaram as “suas”
respectivas burguesias votando a favor dos orçamentos
militares em nome da unidade nacional. Elas afundaram
no social-chauvinismo, e essa
traição inominável deixou
o campo aberto para que a
propaganda patriótica criasse um clima de entusiasmo
irracional com a guerra, que
tomou conta principalmente
das camadas politicamente

mais atrasadas da população.
Um clima que seria transformado em horror e revolta
na medida em que crescia a
pilha de cadáveres, as privações e a repressão.
Essa traição não pode
ser explicada por um súbito acesso de loucura. Mas, o
fato de não ser acidental não
significa que essa traição fosse inevitável: ela era o resultado de uma tendência que
se formou dentro do movimento operário com o apoio
das burguesias imperialistas.
Nem todas as lideranças da
II Internacional foram cúmplices do social-chauvinismo.
Entre essas exceções estavam Lenin e Trotsky, ambos
presentes na Conferência de
Zimmerwald,
Liebknecht,
que estava preso na Alemanha, Rosa Luxemburgo, James Connoly (Irlanda), John
Maclean (Escócia), assim
como os líderes dos social
democratas sérvios.
Quando Lenin chegou a
Zimmerwald, ele brincou dizendo que “pode-se alojar todos
os internacionalistas do mundo
em quatro carruagens”. A conferência foi realizada em sigilo, em parte porque a direção
do Partido Social Democrata
Alemão havia proibido que
seus membros comparecessem. Estavam presentes
29 delegados da Alemanha,
França, Grã-Bretanha, Itália,
Internet

Rosa Luxemburgo e Lenin

Holanda, Polônia e Rússia,
além da Suíça. A maioria
deles, no entanto, tendia ao
centrismo e não estava disposta a romper claramente
com a ala direita chauvinista
da socialdemocracia.
O contexto geral que cercava a conferência, para dizer
o mínimo, era muito difícil.
Soava irônico falar sobre a
necessidade da construção
de uma nova Internacional,
com uma perspectiva verdadeiramente revolucionária,
no mesmo momento em
que milhões de trabalhadores estavam nas trincheiras
envolvidos no massacre imperialista, enquanto as lideranças dos partidos operários
faziam discursos patrióticos
aprovando aquele gigantesco
banho de sangue. Mas é precisamente nesses momentos
difíceis que assume enorme
importância a perspectiva baseada na história da luta de
classes e na análise marxista
das contradições internas do
capitalismo.
Sem essa perspectiva, em
circunstâncias tão desanimadoras, a tendência natural é
abandonar a luta ou seguir
pela linha de menor resistência, deixando de lado os
princípios e apoiando o programa “mais amplo possível”
para quebrar o isolamento.
O pacifismo, por exemplo,
que pretende adotar uma
atitude neutra no campo da
luta de classes, parece “mais
amplo”, mais sensato, e mais
aglutinador de todas as forças
“progressistas”, do que a proposta de Lenin de lutar para
transformar a guerra imperialista em guerra civil contra
a burguesia. Mas o curso dos
acontecimentos iria demonstrar que a proposta de Lenin
expressava uma compreensão superior das contradições que estavam movendo o
processo histórico.

Internet

Lenin havia preparado
cuidadosamente a sua intervenção na conferência. Ele
tinha como objetivo a organização independente de uma
Esquerda de Zimmerwald genuinamente revolucionária,
que seria o núcleo de uma futura Internacional de massas
com um programa marxista.
As circunstâncias imediatas
não eram favoráveis, a curto
prazo, para a fundação dessa
nova Internacional, mas os
desdobramentos da guerra
imperialista iriam produzir
grandes deslocamentos na
consciência das massas. Em
consequência, iriam surgir
situações
revolucionárias
em diferentes nações, e esses grandes acontecimentos
fariam surgir as condições
para erguer a Internacional
Marxista.
O primeiro passo para organizar a Esquerda de Zimmerwald, na visão de Lenin,
era a completa ruptura com
o social-chauvinismo. Contra as ambiguidades dos
centristas, que estavam próximos do discurso pacifista
de Kaustky, ele dirigiu um
ataque sem meias palavras.
O seu método consistia em
trazer à tona, e não obscurecer, as linhas de demarcação
entre as diferentes tendências políticas. Trotsky foi o

encarregado de escrever o
Manifesto de Zimmerwald, e
em sua autobiografia (Minha
Vida) ele relembra:
“Os quatro dias da conferência – de 5 a 8 de setembro – foram
dias agitadíssimos. Custou um
grande trabalho fazer com que
concordassem com um manifesto
coletivo, esboçado por mim, tanto
a ala revolucionária representada
por Lenin, quanto a ala pacifista,
a que pertenciam a maioria dos
delegados.
O manifesto não dizia tudo
o que havia de dizer; mas era,
apesar de tudo, um grande passo
à frente. Lenin se mantinha na
extrema-esquerda. Frente a uma
série de pontos, estava sozinho.
Formalmente, não me encontrava entre a esquerda, embora
estivesse identificado com ela no
fundamental. Em Zimmerwald,
Lenin temperou o aço da futura
ação internacional que haveria
de erguer. E, pode-se dizer, que foi
naquele pequeno povoado suíço de
montanha onde se colocou a primeira pedra para a Internacional
revolucionária.”
Antes e depois disso, Lenin colocou muitas outras pedras que formaram uma base
sólida sobre a qual emergiu
o triunfo do proletariado em
outubro de 1917 e, com base
nessa vitória, que repercutiu
no mundo inteiro, nasceu em
1919 a III Internacional.
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O primeiro discurso de Corbyn na Conferência Trabalhista
ROB SEWELL
jornal@marxismo.org.br

O discurso de Corbyn
foi um “velho” discurso trabalhista. Atacou os conservadores e a injustiça. Foi
visto por muitos como um
grito de guerra por uma
mudança fundamental. “Os
ricos sempre dizem que os
pobres devem estar agradecidos pelo que ganham. E
atualmente isto é justificado pela teoria econômica”,
disse ele.
Acima de tudo, foi uma
convocação aos milhares
de novos membros para se
manterem ativos e tomarem
o controle do Partido. Todos
devem participar no debate
e na reforma do Partido em
uma direção socialista.
Justo antes de Jeremy
Corbyn chegar à Conferên-

cia Trabalhista, houve um
forte sinal da crise capitalista, quando as bolsas mundiais caíram devido aos temores intensificados de que
a China se aproximava cada
vez mais de uma depressão.
Depois da vitória histórica de Jeremy Corbyn, o
Partido Trabalhista foi completamente revolucionado
com a filiação de 62 mil novos membros no espaço de
somente poucas semanas.
Um reflexo deste novo estado de ânimo é o comparecimento à Conferência de
uns 3 mil novos membros
que se encontravam ali pela
primeira vez.

Blairistas conspirando
na periferia do Partido

A ala direita, que ainda lambe suas feridas, não
aceita a derrota. Desde a

O que a Rússia quer na Síria
A entrada do Estado Islâmico (EI) na disputa pelo
poder provocou profundas
mudanças na política dos Estados Unidos para o Oriente
Médio. A situação ficou mais
complicada depois que a
Rússia iniciou, dia 30 de setembro, uma aberta ofensiva
militar na guerra em curso
na Síria. Esse elemento pode
alterar o rumo do conflito e
da geopolítica da região.
A intervenção aberta pela
Rússia na Síria, com o argumento de combater o crescimento do EI, busca dar fôlego para sua diplomacia, sem
crédito, depois dos acontecimentos na Ucrânia. Além
disso, deseja enfraquecer a
posição do EUA na região,
ao mesmo tempo que fortalece aliados e seus próprios
interesses econômicos e geopolíticos.
Na União Europeia, uma
imagem respeitada favorece
a derrubada dos embargos
comerciais existentes contra
a Rússia, liberando acordos
econômicos com países do
bloco. Já do ponto de vista
do Oriente Médio, o fortalecimento de aliados de Moscou favorece seus objetivos
econômicos e políticos na re-

gião, os quais são diferentes
dos buscados pelos EUA.
Para a classe dominante
que dirige a Rússia, a manutenção do ditador e aliado
Bashar al-Assad precisa fazer parte de um acordo que
consolide sua vitória. Esse,
por sua vez, dirige uma coalização militar contra uma
série de grupos apoiados por
Whashington e seus aliados
regionais.
Ao mesmo tempo, EUA
e Rússia se deparam com o
avanço do EI, cujos interesses estão fora do controle do
falcão americano e do urso
asiático. Além disso, os insucessos políticos das aventuras militares norte-americanas estão tornando rarefeito
o apoio da opinião pública
nativa.
Moscou decidiu explorar essa fragilidade de Obama. Está apostando alto nas
forças de Assad. Diferente
dos EUA, os russos não estão atolados em uma série
de conflitos intermináveis e
contam com aliados mais decididos. Já aqueles reunidos
pela diplomacia de Whashinton dizem combater Assad,
mas apoiam militar e logisticamente o EI.

eleição de Jeremy Corbyn,
vem ocorrendo uma luta
feroz por parte da maioria
parlamentar do Partido, o
bastião da ala direita, para
isolá-lo e sabotá-lo. Fizeram-se ouvir na conferência; mas desta vez, em vez
de fazê-lo desde a tribuna,
limitam-se em grande medida às reuniões marginais
e aos bares. Parece que agora nada mais será o mesmo.
Mas não se darão por vencidos sem lutar.
Jeremy Corbyn tratou de
manejar a oposição da ala
direita ao fazer retiradas
táticas sobre a Europa, o
programa nuclear Trident, a
OTAN e outros temas. Mas,
nada disto vai pacificar os
Blairistas, na medida em
que continuam sua campanha para derrubá-lo. Tom
Harris, por exemplo, que

perdeu sua cadeira parlamentar do Sul de Glasgow
nas eleições de maio, espera
que Corbyn seja deposto no
espaço de meses. Disse que
há que se encontrar um “assassino” para livrar o partido do novo líder esquerdista. Por isso Corbyn não tem
outra alternativa além de se
basear no apoio das fileiras.
Um documento vazado de Lorde Mandelson, o
principal arquiteto do Novo
Trabalhismo, revelou estratégia similar, mas mais precavida. Neste documento,
Lorde Mandelson escreve:
“o público geral sente agora que
somente lhe oferecemos duas escolhas, trocando um perdedor
por outro ainda pior. Não podemos ser eleitos com Corbyn na
liderança”.
“Penso que ninguém o substituirá, até que demonstre ao

Partido que não será eleito nas
urnas. Nesse sentido, o público
decidirá o futuro do trabalhismo e seria um erro tratar de
obrigar e forçar este tema a partir de dentro, antes que o público dê um claro veredicto”.
“Estamos diante de um longo caminho durante o qual o
ambiente no partido ficará cada
vez mais inflamado no nível de
seção e distrito eleitoral”.
Devemos levar a sério
este complô da ala direita.
Estão planejando enfiar um
punhal nas costas de Jeremy
Corbyn e esvaziar o Partido
de seus novos e radicais
membros. Isto vai significar
uma grande batalha, não
devemos nos equivocar a
respeito disto. A ala direita
está muito decidida e tem
o pleno respaldo das grandes empresas, que temem o
movimento de Corbyn.

Revolta popular impede golpe em
Burkina Faso
FRANCINE HELLMANN
hellmann.francine@gmail.com

Burkina Faso, um pequeno
país africano, vive neste momento um episódio de intensa luta de classes. Há 27 anos
essa nação era governada por
Blaise Compaoré, que caiu em
2014, após revoltas populares.
Em 16 de setembro último ele
tentou retornar ao poder, em
uma tentativa de golpe frustrada pela revolta das massas.
O Regimento de Segurança Presidencial (RSP), aliado
ao ex-ditador, manteve como
reféns por uma semana o presidente provisório, Michel Ka-

fando, e membros do governo.
O general Gilbert Diendéré foi
nomeado presidente do novo
“Conselho Nacional para a
Democracia”.
Os golpistas queriam que
Compaoré pudesse se recandidatar, que o RSP não fosse
extinto e que a morte do ex
presidente Thomas Sankara
não fosse investigada. No entanto, quando a notícia do golpe foi divulgada estouraram
protestos em todo o país, uma
greve geral paralisou a economia e o exército ficou ao lado
do povo.
Enfraquecido,
Diendéré
pediu desculpas na televisão
Internet

As massas se revoltam em Burkina Faso

e libertou os sequestrados. A
situação no país, no entanto,
é instável e as eleições previstas para 11 de outubro foram
adiadas. A história mostra que
a mobilização das massas é a
força motriz de todas as revoluções e isso há de sobra em
Burkina Faso. Em várias cidades o poder está nas mãos do
povo, mas a falta de um partido revolucionário é o maior
impedimento para uma revolução. As massas, contudo, estão aprendendo muito rápido.

História

Burkina Faso é uma antiga colônia francesa, vítima de um imperialismo brutal. De 1983 a 1987,
foi governado por Thomas Sankara, conhecido como o “Che africano”, que promoveu experiências de
autossuficiência alimentar, avanços nas condições das mulheres,
cuidados ambientais para evitar
a desertificação do país, entre outras medidas. Sankara propunha o
não pagamento da dívida externa
dos países africanos. Despertou o
descontentamento das potências
ocidentais, bem como de lideranças
burguesas nacionais, e foi assassinado em um golpe protagonizado
por Compaoré.
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Levante secundarista contra Alckmin
PEDRO BERNARDES
pedrobernardesneto@gmail.com

Após semanas da divulgação pela Secretaria Estadual de Educação do Estado
de São Paulo (SEE-SP) sobre
a “Reorganização Escolar”
já está claro para a comunidade escolar (professores,
pais e alunos) as reais intenções do governo. Com o
fechamento de centenas de
escolas em todo o estado e
imposição das escolas com
ciclo único o governo estadual não está conseguindo
enganar ninguém com o discurso falacioso de “melhora
da aprendizagem”.
Os efeitos desse novo
ataque são os mesmos que
os professores paulistas
enfrentaram
na
primeira reorganização em 1995:
fechamento de escolas e
superlotação de salas, professores desempregados ou
sem aulas suficientes. Em
suma, piora nas condições
de aprendizagem aos alunos
e de trabalho aos professores. Porém, ali o governo
só havia começado a implementar as mudanças que
desejava. No ano 2000 tentaram novamente, porém o
governo tucano foi barrado
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Estudantes secundaristas combatem os ataques nas ruas

pelos professores em uma
greve de 40 dias e que terminou com muitos professores
exonerados.
Agora, em 2015, com a
necessidade da classe dominante de imposição de
profundos ajustes fiscais e
após sua vitória econômica
sobre a histórica greve dos
professores de 92 dias, o governo decidiu partir para o

enfrentamento direto com a
população. Contudo, ele não
esperava o levante dos estudantes secundaristas contra
esse novo ataque.
Em quase 40 cidades,
desde as mais pequenas
como Rancharia, até centros metropolitanos como
Guarulhos e a capital paulista estão sendo organizados atos contra a reorgani-

zação escolar. Milhares de
estudantes secundaristas se
organizam, muitas vezes espontaneamente, sem ajuda
do sindicato dos professores, contra o fechamento e
remanejamento de suas escolas.
Na Diretoria de Ensino
(DE) NORTE 1 quase mil
estudantes de nove escolas
espontaneamente ocuparam
o prédio desta administração deixando a dirigente de
ensino da região sitiada no
último andar. A mesma se
recusou a descer, pois estaria “em risco sua integridade
física”.
O governo tucano não esperava tamanha resistência
e no dia 9 de outubro um ato
com 2 mil estudantes secundaristas foi duramente reprimido na Avenida Paulista. A
educação pública paulista,
com professores pais e alunos entrou em uma verdadeira jornada de luta contra
o governo Alckmin.
No mês de outubro estão sendo programados atos
praticamente todos os dias
nas 91 Diretorias de Ensino
do estado. Todos culminarão
para o ato do dia 29 de outubro, na Avenida Paulista.
Essa manifestação promete

juntar dezenas milhares de
professores, pais e alunos de
todo o estado que prometem
cercar a SEE-SP para barrar
a “Reorganização”.
A
campanha
“Público, Gratuito e para Todos:
Transporte, Saúde e Educação! Abaixo a Repressão!”
está presente com professores e alunos nessa nova
jornada de luta. Apontamos
não só a necessidade de barrar esse novo ataque, mas
também de levantar a bandeira do Fim do Pagamento
da Dívida Pública e de enfrentamento direto contra o
sistema Capitalista.
Em 2015, quase 50%
do orçamento brasileiro irá
para o pagamento da dívida pública, dívida essa sem
contrapartida nenhuma, que
só serve para enriquecer
banqueiros, acionistas e empresários às custas de cortes
junto à classe trabalhadora.
Essa “reorganização” é apenas mais um dos muitos ataques que virão senão derrubarmos de vez este sistema.
Não iremos nos calar! Venceremos!
Repúdio à “reorganização
escolar” de Alckmin!
Pelo ﬁm do pagamento da
dívida Pública!

Dilma ataca direitos estudantis e meia-entrada
GABRIEL PINHO
gabriel_pinhob@hotmail.com

Em 6 de outubro, o governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU)
o decreto que estipula as regras para a emissão da meia
entrada, regulamentando a
lei que foi aprovada em dezembro de 2013. Tal decreto
prevê o direito da meia-entrada para idosos, estudantes, jovens de baixa renda e
deficientes, sendo assegurados ao benefício apenas 40%
do total de ingressos disponíveis ao público geral.
Para ter acesso a esse
direito, os estudantes precisam apresentar a Carteira
de Identificação Estudantil
(CIE), que é expedida pela
União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação

Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), pelos
diretórios centrais dos estudantes (DCEs) ou diretórios
acadêmicos (DAs).
Essa lei foi fruto da traição das direções majoritárias
das entidades estudantis,
que concretizaram um retrocesso histórico na luta dos
estudantes em troca da garantia do monopólio da expedição das carteirinhas. A
limitação imposta por tal decreto, que assegura apenas
40% do total de ingressos ao
benefício da meia-entrada,
restringe o direito dos estudantes e faz com que ele se
torne um privilégio.
Além disso, o monopólio da fabricação das carteirinhas, que passa a ser da

UNE, UBES e ANPG, com
os seus sindicatos estudantis associados, faz com que
inúmeros estudantes não
consigam ter acesso à meia
entrada, por não possuírem condições financeiras
para arcar com o alto custo
da confecção. Essa situação
segue a lógica do capital,
segundo a qual o jovem trabalhador vê cada vez mais
restrito o seu acesso aos espaços culturais.
A juventude não pode
permitir retrocessos como
esse. É necessário conscientizar todos os estudantes,
mobilizando a base para forçar a direção majoritária das
suas entidades a romperem
com a burguesia e com o governo, lutando pelos verdadeiros anseios dos estudantes e por seus direitos.
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