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Construir a unidade
Todos contra o Ajuste Fiscal
A Frente Povo Sem Medo realizou atos em 12 estados contra Cunha e o Ajuste Fiscal. Um importante
passo para a construção da unidade contra os ataques e por uma saída pela esquerda. PÁG 3
Evandro Colzani

Símbolo da Esquerda Marxista no monumento aos Bandeirantes marca ﬁnal do ato contra Cunha e o Ajuste Fiscal, em 8 de novembro, em São Paulo

A maior
greve dos
Petroleiros
desde 1995
PÁG 4

A taxa de desemprego no
país chegou a 8,7%. São 8,8
milhões de trabalhadores sem
emprego. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados mostram que
entre setembro de 2014 e setembro de 2015, foram fechados 1,24 milhão de postos de
trabalho com carteira assinada.
A previsão é a inflação fechar 2015 em 9,99%, estes
são os números oficiais, mas
no bolso dos trabalhadores o
impacto tem sido muito maior.
Enquanto isso, o lucro dos
bancos aumenta em mais de
10%.
A inflação sobe, o emprego
some e os bancos ganham.
O governo Dilma segue
com o estelionato eleitoral, a
submissão aos interesses dos
capitalistas e os ataques à classe trabalhadora. Essa é a raiz
da brutal perda de popularidade do governo e do PT, que
dá a bênção a essa política de
traição, conduzindo o partido
à falência política.
Jovens e trabalhadores seguem resistindo e lutando,
esse é o exemplo da greve dos
petroleiros e dos secundaristas
de SP que lutam contra o fechamento de escolas.
Para enfrentar a atual situação, é fundamental o combate
pela unidade da classe trabalhadora. A Frente de Mobilização Povo Sem Medo, uma
frente única de luta contra o
ajuste fiscal, contra a direita
e os ataques, pode jogar um
papel importante nesse sentido. Os atos de 8 de novembro
mostraram seu potencial para
se desenvolver e construir a
unidade contra os ataques de
governos e patrões, por uma
saída pela esquerda.
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O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA?
A revista The Economist
retrata, em uma série de
artigos, Dilma perdendo a
mão do governo e tendo que
manobrar com um congresso rebelde. Na reportagem
“Tudo Cai”, no início de outubro, a revista constatava
um “problema profundo”
no cenário econômico e a
credibilidade fiscal “esfacelando-se rapidamente”.
Sabem que o PT e Dilma desgastaram-se com o
estelionato eleitoral praticado, estão isolados e não
controlam mais as massas.
É preciso criar opções para
o futuro, para o bem dos
negócios. Em reportagem
sobre o ex-presidente FHC,
em 5 de novembro, chamada “O Político como Pensa-

dor”, escreve o semanário:
“E enquanto o Brasil afunda
na crise que ameaça trazer
a pior recessão desde 1930,
sua antiga política econômica parece muito mais
agradável”.
Relembram
o
Plano Real e as
medidas tomadas
por FHC para desacelerar a inflação
entre 1995 e 2003,
destacam
uma
“modernização da
economia do país”
através de privatizações e “abertura
de capital” para
investimento
e
inovação.
Na falta de
uma opção me-

Quem Somos

lhor, a burguesia e o imperialismo resgatam FHC do
fundo do baú para apresentar a política a ser aplicada,
dando a ele o título de “líder
extraoficial da oposição”.

A Esquerda Marxista
(EM) é uma organização revolucionária de luta pelo socialismo.
Como seção brasileira da
Corrente Marxista Internacional (CMI), participamos
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

Internet

igualdade) que arrastaram milhões nos anos 60. Nixon, com
sua declaração sobre a necessi-

dade de promover o “capitalismo negro” (Black capitalism),
promoveu o “Plano de Filadélfia”, que instituiu pela primeira vez as cotas nos EUA, em
1969.
A partir deste momento entra em cena a Fundação
Ford, que espalha esta política
mundo afora com o objetivo
explícito de criar uma burguesia e pequena burguesia negra
abastada.
No Brasil, a fundação intensifica na década de 90 as “doações” para pesquisas e estudos

Ela se destina a perpetuar a
competição inerente ao sistema capitalista e transforma o proletário em cidadão
da corporação cotista, sem
ligação com sua classe ou
origem social. Cria, assim,
mais um obstáculo para a
organização do proletariado
como classe.
Além disso, o que fica
evidente com a implantação
das cotas nas universidades
públicas do país é que nenhum problema é resolvido
de fato. A ampla maioria dos
jovens negros segue sendo
barrada pelo funil do ENEM,
dos vestibulares, sem contar os que não conseguem

terminar o ensino médio.
As cotas desviam a luta por
vagas para todos nas universidades públicas, uma
reivindicação que constrói a
unidade e questiona os interesses capitalistas.
As cotas não são uma solução para o racismo. No Rio
de Janeiro, primeiro estado
a aplicá-las, o que cresce é
a violência e os assassinatos
de suspeitos pela polícia, em
geral, negros.
Nossa luta é para que todos os negros estejam nas
universidades! Somos pela
universalização dos direitos!
Por emprego, educação e
saúde para todos!

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.

POLÊMICA

A origem das cotas raciais
A política de “ações afirmativas”, da qual as cotas raciais
fazem parte, também se baseia
na tese pseudocientífica de
existência de “raças humanas”.
A luta pela igualdade política, com direitos universais
iguais e não cotas, era a bandeira defendida pelo Movimento dos Direitos Civis nos
EUA, em que um dos líderes
foi Martin Luther King. A luta
pela igualdade era também
a de Steve Biko, líder do Movimento da Consciência Negra na África do Sul, autor do

lema: “racismo e capitalismo
são faces da mesma moeda”.
As primeiras cotas, ou
ações afirmativas, foram utilizadas na Índia, logo após a
independência, como as reservas de vagas nas escolas e estabelecimentos públicos para os
chamados intocáveis (dahlits).
No entanto, foi com Lyndon
Johnson e com Richard Nixon que surgiram as políticas
afirmativas como política de
governo nos EUA. Foi uma
reação para desviar as mobilizações pelos direitos civis (por

Nixon e Lyndon Johnson

sobre as “raças humanas, sociologicamente falando”. O
nascimento de muitas ONG’s
está ligado a recebimento de
recursos dessa fundação, que
buscou cooptar lideranças do
movimento negro para a defesa das ações afirmativas.
O impulso da aplicação
dessa política no Brasil se dá a
partir da Conferência da ONU
sobre racismo xenofobia e discriminações em Durban, África do Sul, em 2001, onde uma
expressiva delegação é organizada pelo então governo FHC.

As cotas raciais são a solução?

Um dos argumentos utilizados para a defesa das
cotas é de que este seria o

caminho possível hoje para
combater a desigualdades
entre brancos e negros.
Nós combatemos o racismo, ideologia reacionária
criada pelo capitalismo. Ao
mesmo tempo, defendemos
que a luta não é de “negros”
contra “brancos”, a luta é
de classes, da classe trabalhadora contra a burguesia
e seu sistema. Combatemos
pela unidade do proletariado
contra o verdadeiro inimigo
comum.
A aplicação de cotas nada
tem a ver com as reivindicações dos trabalhadores, com
reivindicações democráticas
ou mesmo com reformas.
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EDITORIAL

Povo Sem Medo contra Cunha e o Ajuste Fiscal do
Governo Federal
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

No dia 8 de novembro a
Frente Nacional de Mobilização “Povo Sem Medo” realizou em várias capitais do
Brasil, atos públicos com a
consigna “Fora Cunha e o
Ajuste Fiscal”.
Milhares saíram às ruas
em São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Uberlândia,
Recife, Fortaleza, Goiânia,
Brasília, Boa Vista, Palmas,
Curitiba, Porto Alegre e Natal
deixando claro o seu recado
contra as medidas do Congresso e do Governo.
Na convocatória ainda
figuravam consignas como
“Nenhuma saída à direita!” e
“O povo não pode pagar pela
crise!”.
Os militantes da Esquerda
Marxista participaram ativamente em diferentes cidades,
distribuindo um panfleto com
a chamada “O Ajuste Fiscal é
o verdadeiro golpe” que, dentre outras questões, explicava:
“A crise econômica se aprofunda e atinge em cheio a classe
trabalhadora. São 8,8 milhões
de trabalhadores sem emprego no

país, 1,24 milhão de postos de
trabalho fechados nos últimos 12
meses. Enquanto isso, o lucro dos
bancos aumenta em mais de 10%.
A inflação sobe, o emprego some e
os bancos ganham.
O governo Dilma aplica todo
o contrário do que prometeu na
campanha e curva-se ainda mais
aos capitalistas.
Muito tem se falado de golpe
da direita, de impeachment. Mas
essa é a linha da fração majoritária da burguesia para enfrentar a
atual situação?
Eduardo Cunha, que alguns
apontam como o representante
do golpismo, está envolvido até o
pescoço em casos de corrupção e a
própria burguesia toma distância
dele. Cunha joga e se segura, inclusive com o vergonhoso apoio do
PT.
(...)
Os que agitam que o golpe está
prestes a acontecer e que o fascismo está logo ali, virando a esquina, usam esse discurso para buscar
justificar sua capitulação à defesa
deste governo indefensável pela esquerda. Esta é a manobra presente
na Frente Brasil Popular.
Entre os trabalhadores e jovens, a reprovação do governo
ultrapassa os 70%. (...) Este fenô-

meno se dá por vários fatores, mas
centralmente porque o governo
Dilma, com aval de Lula e do PT,
aplicou um verdadeiro estelionato eleitoral. Se podemos falar em
‘golpe’, o Ajuste Fiscal é o verdadeiro golpe! Um golpe contra o
povo e um golpe ainda mais duro
naqueles que votaram em Dilma e,
com razão, se sentem traídos.”
A CUT, que participa da
Frente Povo Sem Medo e da
Frente Brasil Popular já deixou claro que trabalha para
fundir as duas frentes. Mas a
Frente Brasil Popular é uma
manobra de Lula e da direção
do PT para dar uma cobertura “de esquerda”, dos movimentos sociais, ao Governo
Dilma, com o pretexto de
“defender a democracia”, de
combater o suposto “golpe”.
Já a Frente Povo Sem Medo
coloca-se claramente contra a
política desse governo.
No ato de São Paulo, que
reuniu cerca de 40 mil pessoas, Guilherme Boulos avisou que se o Ajuste Fiscal
de Dilma cortar ainda mais o
orçamento dos programas de
habitação, os movimentos de
moradia prometem um final
de ano quente, com ocupa-
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Cerca de 40 mil marcham do MASP ao Ibirapuera, em São Paulo

ções e manifestações.
As direções da CUT e da
UNE não mobilizaram suas
bases para os atos. A direção
da CUT segue deixando no
isolamento as greves, como a
dos petroleiros.
Mas as direções governistas falharam em seu intuito
de esvaziar os atos do dia 8,
as mobilizações cumpriram
um importante papel, levando às ruas do país, de maneira
expressiva, o combate contra
o ajuste fiscal. No entanto, é
preciso avançar, dirigir-se às
fábricas e escolas para ampliar a mobilização.
Nós, da Esquerda Marxista, compreendemos que

a unidade é fundamental
para enfrentar a atual situação. Nesse sentido lançamos
o manifesto por uma frente
da esquerda unida no início
do ano, apontando que além
das lutas pelas reivindicações
imediatas, o que se coloca é o
combate pela abolição da ordem existente.
Para construir um mundo
novo é necessário uma verdadeira Assembleia Popular
Constituinte, um Governo
dos Trabalhadores, que varra
as atuais instituições desta
podre democracia e estabeleça um novo poder e novas
instituições, populares e revolucionárias.

NACIONAL

Contra o Projeto de Lei 5069/13
LUCY DIAS
dlucy.1917@gmail.com

Parlamentares
como
Eduardo Cunha, Feliciano
e Bolsonaro representam
os setores mais reacionários da sociedade. Bolsonaro, entre outros absurdos,
chegou a defender o salário
mais baixo para as mulheres em relação ao recebido
por homens que exercem o
mesmo trabalho, utilizando
como justificativa a licença
maternidade.
Eduardo Cunha é autor
do PL 5069/13, que dificulta o atendimento às vítimas
de estupro nas unidades de
saúde.
O PL prevê que as vítimas precisam realizar antes
Boletim de Ocorrência e
passar por exame de corpo

Internet

de delito para poder ter um
atendimento médico adequado, como acesso à pílula do dia seguinte pelo SUS
e o direito ao aborto legal
previsto para esses casos!
O PL também muda a
caracterização de estupro,
não sendo mais qualquer
relação sexual não consentida, mas apenas os casos
em que há dano físico ou
psicológico.
O que está por traz des-

se PL é um profundo ataque
aos direitos das mulheres
trabalhadoras. Os defensores do PL falam do direito
à vida, mas esse direito não
é levado em conta para as
mulheres que morrem por
conta do aborto clandestino. Uma mulher a cada
dois dias morre no Brasil
por conta de condições inadequadas para a realização
do procedimento!
Milhares já foram às
ruas protestar contra o
PL de autoria de Eduardo
Cunha! A Esquerda Marxista é resolutamente contra o
PL 5069! Lutamos contra a
violência à mulher! Somos
pelo direito ao aborto! Por
assistência à maternidade
garantida pelo Estado, de
forma pública e gratuita
para todas!

Internet

Cobertura para Cunha em busca do salvamento mútuo

A blindagem de Cunha
RIOBALDO TARTARANA
jornal@marxismo.org.br

Eduardo Cunha joga e se
equilibra como Presidente
da Câmara dos Deputados,
apesar das denúncias de corrupção, em que as contas na
Suíça são só a ponta do iceberg.
O PT, vergonhosamente,
blinda Cunha. Lula, na reunião do Diretório Nacional
do partido, defendeu que a
prioridade não é se contra-

por ao presidente da Câmara,
mas aprovar o Ajuste Fiscal.
O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE),
defendeu a manutenção do
parlamentar no cargo.
Dilma e PT dão cobertura
a Cunha tentando negociar
nos bastidores o salvamento
mútuo. É o vale tudo para
defender Dilma e a colaboração de classes, incluindo
acordos com os representantes dos setores mais reacionários da sociedade.
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SINDICAL

A maior greve dos Petroleiros desde 1995
Fernando Frazão/ Agência Brasil (04/11/2015)

FERNANDO LEAL
fernandobleal@yahoo.com.br

O Plano de Negócios do
Governo Federal para a Petrobras, que prevê a venda de
ativos e suspensões de obras
importantes da empresa,
combinado com a Proposta
de Acordo Coletivo da Petrobras para os trabalhadores,
que retira direitos duramente conquistados, despertou a
força dos petroleiros de todo
o país.
Entramos na maior greve
de petroleiros desde 1995,
quando Fernando Henrique
tentou privatizar a Petrobras.
Plataformas e refinarias estão
paralisadas ou funcionando
em regime de contingência.
A própria companhia admitiu que a produção foi reduzida em 280 mil barris diários
nos primeiros dias da greve.
Esta é, até o momento, a
maior resistência ao Ajuste
Fiscal e às políticas de austeridade do governo Dilma. A
vitória dos petroleiros pode
significar o ponto de inflexão
na luta contra as políticas de
austeridade. Esta vitória pode
animar as demais categorias
a entrar na luta por melhoria
de suas condições de vida.
Os trabalhadores petroleiros
estão dizendo em alto e bom

Greve histórica dos petroleiros. Cresce a consciência de classe

som que não vão pagar pela
crise do capitalismo.
A luta unificou as duas
Federações de petroleiros do
Brasil, a FUP e a FNP, e há
relatos de resistência dos trabalhadores nos 17 sindicatos
petroleiros do país. Esta é
uma greve que une a experiência dos trabalhadores mais
antigos, que participaram da
histórica greve de 1995, e os
jovens trabalhadores, que até
então eram acusados de não
terem consciência de classe.
Já são mais de 70 plataformas e 10 refinarias para-

lisadas ou funcionando em
regime de contingência. O
funcionamento mínimo é
mantido por equipes de fura
greves, mas mesmo essas
equipes começam a ser tomadas pelo cansaço e mais
cedo ou mais tarde terão que
entregar a produção. Este
regime insano de trabalho
provocou a morte de um
companheiro da Refinaria de
Araucária, que enfartou na
noite do dia 5 de novembro
e faleceu na manhã do dia seguinte.
A direção da companhia

também não se furta em utilizar o aparato policial para
desmontar os piquetes de
convencimento. A força bruta não é poupada contra os
trabalhadores. Vários dirigentes sindicais foram detidos nestes últimos dias e a
truculência de gerentes está
sendo usada para intimidar
os trabalhadores contra a
adesão à greve.
Depois de 12 anos de políticas de colaboração de classe, a crise econômica fez com
que todas as ilusões se desfizessem. A ilusão de que o
imperialismo permitiria que
o Brasil deixaria de ser um
mero exportador de óleo cru
se desmanchou no ar. A crise
econômica e a consequente
queda do preço do barril de
petróleo foi um golpe duro na
perspectiva de transformar a
Petrobras em uma produtora
de plásticos e combustíveis
de alta qualidade. Os abutres
que roubavam a Petrobras
através de contratos fraudulentos agora não se detêm
em querer comprar a preço
vil ativos da maior petroleira
da América Latina.
Na sexta-feira (6/11), a
direção da companhia cedeu
às pressões e solicitou a reabertura das negociações, mas
os trabalhadores querem que

as negociações sejam abertas
com o governo federal para
que os investimentos e as
obras também sejam retomados.
Independente do resultado das negociações, a consciência de classe avançou
profundamente entre os trabalhadores da Petrobras, que
sabem bem a quem serve a
direção da companhia. Os
trabalhadores querem uma
Petrobras 100% estatal e com
o monopólio da exploração e
distribuição dos hidrocarbonetos, sob o controle dos trabalhadores.
Fernando Frazão/ Agência Brasil (04/11/2015)

Petroleiros resistem ao Ajuste

Ataques intensificam e ampliam a greve dos servidores do DF
CLÍTIA DANIEL
clitiac@hotmail.com

Na manifestação realizada
no Dia do Servidor Público, 28
de outubro, os professores em
greve do Distrito Federal sofreram violenta repressão pela
PM, a mando do governador
Rodrigo Rollemberg (PSB).
A greve dos servidores públicos do DF, iniciada em 8 de
outubro, tem nesse momento
adesão de mais de 100 mil servidores. A reivindicação é pelo
reajuste salarial negado em
2015 e transferido para 2016,
que já havia sido parcelado
desde 2013, além de uma série
de reivindicações por direitos
e melhorias nas condições de
trabalho.
Outros setores se mobilizam. Há categorias que retornaram à atividade, devido

à criminalização e multas impostas pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Mas a repressão
também produziu o resultado
contrário do esperado pelo governo. Por conta da truculência
policial contra os professores
no dia 28, muitas escolas que
estavam com o funcionamento
parcial fecharam de vez as portas para aderir ao movimento. A ira dos trabalhadores se
intensifica com a violência e
a criminalização colocada em
prática pelo governo.
Os funcionários da Companhia Energética de Brasília
(CEB) entraram em greve a
partir do dia 9 de novembro.
Houve paralisação dos funcionários do Serviço de Limpeza
Urbana (SLU) e de rodoviários, em solidariedade aos professores reprimidos.

G1

Crise e luta no DF. A repressão amplia a mobilização

Nos diversos estados, o
Ajuste Fiscal vem fazendo vítimas. No Rio Grande do Sul,
houve atraso no pagamento de
salários. No Rio de Janeiro, há
ameaças de não se pagar o 13º
salário. No Paraná, vimos a série de ataques aos servidores.

Em todos os locais, a privatização é colocada como
solução, enquanto na verdade só transfere mais recursos
públicos para o setor privado.
A Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e
Gestão abriu edital de chama-

mento público para “a seleção
de organizações privadas sem
fins lucrativos para se qualificarem como Organização
Social, nas áreas de ensino,
cultura, pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico
e saúde, no âmbito do Distrito
Federal.” Este é um passo em
direção ao exemplo do estado
de Goiás que provocou a entrada de Organizações Sociais
em hospitais públicos do estado e que planeja a terceirização
também em escolas públicas.
Abaixo a repressão e a criminalização da luta dos trabalhadores!
Unidade contra a retirada
de direitos!
Em defesa do serviço público de qualidade!
Público, Gratuitos e Para
Todos: Transporte, Saúde e
Educação!
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O que está em jogo com Projeto de
Lei Antiterrorismo?
ALEXANDRE MANDL
alexandremandl@yahoo.com.br

No dia 28 de outubro, o Senado aprovou o PL 101/2015,
que tipifica o crime de terrorismo. Trata-se de um grave
ataque contra os direitos democráticos da liberdade de
manifestação, aumentando a
criminalização dos movimentos sociais.
Agora, o projeto volta à
Câmara para posterior sanção presidencial. Dilma vetará? Não é o que deve ocorrer,
tendo em vista que a iniciativa
desse projeto é do próprio governo, enviado em caráter de
urgência, e que Delcídio do
Amaral, senador pelo PT/MS,
líder de governo no Senado,
reafirmou na votação do dia
28 que a posição do governo
era pela aprovação do PL.

Qual a justificativa
“oficial”? E, afinal, qual é
a real?

O argumento oficial apresentado pelo governo federal
é que “precisamos adequar
nosso ordenamento jurídico
aos tratados internacionais”.
Isso não é verdade, tendo em
vista que o Brasil já dispõe de
legislação suficiente para investigar e punir qualquer ato,
de fato “terrorista”, que ocorra por aqui.
Afirmam que a aprovação
de tal projeto é uma necessidade para o reconhecimento da
credibilidade do Estado Brasileiro, atendendo à exigência
do Grupo de Ação Financeira
contra a Lavagem de Dinheiro
e o Financiamento do Terrorismo, que impõe sanções aos
países que não atenderam tal
“obrigação”, podendo afetar o

“grau de investimento” desses
países.
Na verdade, escancara-se
que as preocupações não são
pela “segurança” contra o terrorismo, mas sim, pela segurança dos negócios.

A “diferença” entre o
projeto aprovado na
Câmara e o aprovado no
Senado

Na Câmara, a partir do
projeto enviado pelo governo
federal, inclui-se um parágrafo que dizia estarem excluídas
do tipo penal do terrorismo as
“pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais,
religiosos, de classe ou de categoria
profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios,
visando acontestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de
defender direitos, garantias e liberdades constitucionais”.
Mas mesmo com esse parágrafo, não tínhamos dúvidas que a lei deixava a porta
aberta para associar as ações
dos movimentos sociais com
“terror”.
Com o substitautivo realizado no Senado, a situação
ficou ainda mais escancarada. Depois de fazer cálculos
e constatar que a aprovação
do PL estava garantida, mas
também depois de ser muito
pressionado por suas bases, o
PT, enquanto partido, orientou pela votação contrária ao
PL. Alguns combateram, não
contra o projeto em si, mas
contra a extinção do parágrafo
que “protegeria” os movimentos sociais. No entanto, vários
senadores petistas votaram
favoravelmente,
saudando,
inclusive, o projeto de Aloysio
Nunes.

As emendas aprovadas no
substitutivo reforçam justamente a lógica para atacar ainda mais diretamente os movimentos sociais.
Um segundo aspecto que
merece nossa atenção recai
quanto aos perigos da definição de terrorismo e do que
passa a ser considerado prática de terror.
Art. 5º Para efeitos desta
Lei, considera-se:
I - terror generalizado a grave
perturbação social provocada por
meio de perigo imediato, real ou
não, contra número indiscriminado de pessoas;
II - terrorismo por extremismo
político o ato que atentar gravemente contra os princípios fundamentais do Estado Democrático de
Direito.
Com estas definições, trancamento de vias públicas, ocupações,
greves e até pronunciamentos de
deputados de esquerda que ataquem as instituições podres do regime, podem passar a ser considerados atos terroristas.

Conclusões

Quando se pode constatar
claramente que “os de cima
não conseguem mais governar como antes, e os debaixo
não querem mais viver como
antes”, a burguesia se organiza e reage, aprimorando seus
aparatos do Estado para manutenção da ordem social.
Entretanto, o sentimento
das ruas é “mudar tudo que aí
está”. A burguesia reage com
a repressão e a criminalização. Agora, para intensificar
suas ações, precisam de um
novo “adjetivo” – terroristas!
Os trabalhadores e os jovens
saberão responder a mais este
ataque.
Latuff
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Zumbi dos Palmares, por Antônio Parreiras

20 de Novembro: dia
de luta pela igualdade
JOSÉ CARLOS MIRANDA
miranda.mns@gmail.com

Nesse 20 de novembro
completam-se 320 anos do
assassinato de um dos primeiros heróis do povo brasileiro, Zumbi dos Palmares.
Ele liderou por muito tempo
o maior quilombo (povoados
constituídos por escravos
que fugiam das fazendas, índios e brancos pobres) que se
tem notícia em nossa história, o Quilombo de Palmares,
localizado na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas.
O Quilombo dos Palmares
se tornou um ícone de resistência à opressão colonial e
à escravidão. Foi dizimado
por um exército de 10 mil
homens comandados pelo
bandeirante Domingos Jorge
Velho. Zumbi foi assassinado
em 20 de novembro de 1695.
Desde 2003, a data foi incluída no calendário escolar e
considerada feriado em algumas cidades.
O 20 de novembro não
deve ser apenas um dia para
relembrar a história de Palmares, mas também para
lembrar e lutar contra a exploração e a humilhação que
milhões passam todos os
dias, contra a falta de serviços públicos de qualidade,
contra a miséria, a fome, a
opressão e o racismo.
O racismo, assim como
todas as ideologias que foram
criadas com a missão de dividir os trabalhadores, deve ser
combatido cotidianamente

de forma enérgica. Da mesma forma e com a mesma
energia, devem ser combatidas as políticas chamadas de
discriminação positiva, como
as cotas raciais. As duas ideologias bebem da mesma
fonte, da crença anticientífica
de existência de “raças humanas”.
Alguns tentam distorcer
a história para apagar a luta
de classes e transformá-la
em luta entre “raças”, entre
pessoas com cor de pele diferentes. Tentam convencer
que a culpa da escravidão e
do racismo é dos “brancos” e
não da sociedade de classes e
da opressão e exploração capitalista.
Nós, trabalhadores, somos irmãos de classe, independente da cor da pele, do
sexo, da religião, da orientação sexual, do país em que
vivemos.
Nossa luta é por igualdade, por salário igual para trabalho igual, vagas para todos
nas escolas e universidades e
que sejam públicas e gratuitas, serviços públicos, gratuitos e de qualidade para todos,
reforma agrária, estatização
das empresas privatizadas.
Cadeia para os racistas.
De nossa parte continuaremos a relembrar a luta de
Palmares, como uma brava
luta contra a opressão e exploração, e Zumbi como herói do povo brasileiro.
Viva a Zumbi! Viva a unidade dos trabalhadores! Cadeia para os racistas!
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Lênin e o combate ao esquerdismo
ULRICH BEATHALTER
prof.ulrich@ibest.com.br

Quando escreveu “Esquerdismo, doença infantil do comunismo”, em 1920, Lênin
demonstrava especial preocupação com o desenvolvimento
das organizações comunistas
na Alemanha e na Inglaterra.
Os comunistas alemães, auto-intitulados “oposição de
princípio”, dissertavam longamente sobre a necessidade
de combater todo e qualquer
compromisso com os demais
partidos, além de evitar qualquer método parlamentar de
luta. Para fugir de um pretenso “partido de chefes”, os alemães chamavam os verdadeiros operários revolucionários
a unir-se sob o lema ‘Fora dos
sindicatos’.
Na Inglaterra, idêntica situação foi percebida por Lênin.
A criação do Partido Comunista (que inexistia naquele
país) estava ameaçada devido
ao posicionamento de organizações que rechaçavam qualquer participação nas eleições
parlamentares ou a adesão do
novo Partido Comunista ao
velho ‘Partido Trabalhista’ –
oportunista, social-chauvinista e carreirista, nas palavras do
próprio Lênin. Naquele momento, apesar de reconhecerem que a imensa maioria dos

operários estava ligada ao Partido Trabalhista e que este inevitavelmente chegaria ao poder, os esquerdistas britânicos
argumentavam que “o Partido
Comunista não deve assumir compromissos... Deve conservar pura a
sua doutrina e imaculada a sua independência frente ao reformismo;
sua missão é marchar na vanguarda, sem deter-se ou desviar-se de seu
caminho, avançar em linha reta em
direção à Revolução Comunista”.
Às vésperas do II Congresso da Internacional Comunista, Lênin acompanhou pessoalmente a elaboração, revisão e
publicação deste livro, que foi
distribuído a todos os delegados. Era evidente sua preocupação com os desdobramentos
desse comportamento esquerdista dos comunistas alemães
e britânicos, que fatalmente
levaria os comunistas destes
países ao isolamento frente à
classe operária que deviam organizar e dirigir.
O esforço de Lênin deixou
uma obra importantíssima
para as gerações seguintes e
atuais do movimento operário. Desde a criação e desenvolvimento do Partido Bolchevique – na Rússia – até hoje, as
organizações revolucionárias
convivem com dois perigos
constantes: o oportunismo e
o esquerdismo. O primeiro,
mais evidente aos olhos dos

revolucionários. O segundo
costuma travestir-se das mais
genuínas teorias marxistas e,
silencioso, penetra as instâncias das organizações comunistas, confundindo, deturpando, até cegar militantes
jovens e honestos, transformando em seitas agrupamentos sadios da juventude e da
classe operária.
Lênin estava correto e preciso na sua preocupação com a
manifestação do esquerdismo
e, pacientemente, explicou o
papel dos marxistas no parlamento, nos partidos de massa e nos sindicatos operários
(mesmo nos pelegos). Faz,
portanto, uma ponte com o
manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, que
afirma que os comunistas “não
constituem um partido à parte da
classe”. Já se antevia aqui a necessidade de se combater “as
ilusões no terreno das ilusões”.
Lênin vai além, destacando
a importância e a necessidade
de compromissos e acordos
estratégicos em cada momento do desenvolvimento da luta
e da organização da juventude
e da classe trabalhadora. Demonstra com clareza como o
próprio Partido Bolchevique
poderia ter sucumbido em vários momentos caso não adotasse uma tática flexível, sem
abrir mão dos princípios de
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Vladimir Ilich Lênin

independência e soberania de
classe.
O tema continua atualíssimo. Não raro vemos o movimento operário fragmentar-se
pelos mesmos motivos de
sempre. De um lado, o oportunismo dos reformistas, que
leva à adaptação, à traição e capitulação total frente à ordem
burguesa. De outro, o esquerdismo, que pode se traduzir
no isolamento de pequenos
grupos ditos revolucionários,
mas também produzir graves
tragédias históricas para os trabalhadores, como a recusa, na
Alemanha de 1933, da Frente

Única do Partido Comunista
com o Partido Socialista, fato
que permitiu a ascensão do
nazismo.
Urge, no Brasil e no mundo, uma organização de massas da classe operária, que leve
à superação do sistema capitalista e toda a sorte de horrores
que este é capaz de engendrar.
Aliando a teoria à prática,
combatendo o esquerdismo e
o oportunismo, é que os militantes marxistas ajudarão
os trabalhadores do mundo
a avançar em sua consciência
de classe para a construção de
uma nova sociedade.

estéreis. Se o partido, em compensação, (…) tivesse deslizado pelo
caminho dos combates decisivos, insurreição, indubitavelmente, teria
alcançado amplitude audaciosa, e
os operário, e os soldados, sob a direção dos bolcheviques, ter-se-iam,
todavia, apoderado do poder, tão-somente para prepararem o desmoronamento da Revolução”.
A solução encontrada pelos
bolcheviques foi dirigir o movimento, mas contendo uma
ação precipitada em direção
à tomada do poder, declaram
que os operários e soldados
deviam demonstrar sua vontade própria por meio de manifestações pacíficas e organizadas. No dia 4 de julho, uma
manifestação armada de meio
milhão de participantes diante
da sede da direção do soviete

de Petrogrado reclamava que
o conselho tomasse o poder,
mas voltaram para casa pacificamente à tarde, seguindo as
orientações dos bolcheviques.
A destreza tática do Partido
Bolchevique permitiu que as
jornadas acontecessem, mas
sem que uma derrota catastrófica se abatesse sobre o proletariado de Petrogrado. Apesar de, a partir de 5 de julho,
tropas contra-revolucionárias
terem se apoderado da capital
e iniciado uma caça aos bolcheviques, o proletariado conseguiu recuar e manter suas
forças e sua organização para
o avanço posterior e a tomada
do poder em outubro.

As Jornadas de Julho de 1917
EVANDRO COLZANI
evandrocolzani@gmail.com

Em julho de 1917 a Revolução Russa passou por um dos
momentos mais críticos desde
a queda do Czar em Fevereiro.
Esse período ficou conhecido
como as “Jornadas de Julho”.
A classe operária e o campesinato russo não suportavam mais as condições em que
viviam, nem a guerra e se radicalizavam frente às atitudes
conciliadoras dos mencheviques e socialistas-revolucionários. As notícias do fracasso
da ofensiva no front já haviam
chegado à capital, avivando as
chamas revolucionárias, enquanto ainda não tinham alcançado o resto do país.
Uma revolta espontânea e
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Manifestantes durante as jornadas

prematura estourou em Petrogrado.
A direção do Partido Bolchevique, compreendendo a
situação, temia um possível
desfecho trágico para as jornadas, uma nova Comuna de
Paris. Lênin* explicou posteriormente que, “(…) naquele
momento, Petrogrado não podia ter
tomado o poder nem sequer mate-

rialmente, e se o tivesse feito, não o
teria podido conservar politicamente porque Tsereteli e Cia não haviam caído ainda tão baixo a ponto
de apoiar um governo de verdugos.
Eis aqui por que, naquele momento,
entre 3 e 5 de julho de 1917, em
Petrogrado, a palavra de ordem de
tomada do poder teria sido incorreta (…)”.
O impasse se dava por conta das duas possibilidades, explicadas por Trotsky**, que se
desenhavam: “Se o Partido Bolchevique, teimando em julgar doutrinariamente ‘inoportun’ o movimento de Julho, tivesse voltado as
costas às massas, a semi-insurreição
teria, inevitavelmente, caído nas
mãos da direção dispersiva e sem
planejamento dos anarquistas, dos
aventureiros (…) e teria derramado todo o seu sangue em convulsões

* Lênin, Rumores sobre uma conspiração.
** Trotsky, História da Revolução Russa
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PODEMOS e as eleições gerais na Espanha
Internet

EVELYN GONZALEZ
evelynmora.z@gmail.com

A convocação das eleições
gerais na Espanha, marcadas
para 20 de dezembro, marca
um novo capítulo na disputa
política iniciada nas eleições
europeias de 24 de maio de
2014. A partir daquele momento, houve um declínio dos
dois principais partidos da direita, PP e PSOE. Atualmente,
todas as pesquisas preveem,
para esses dois partidos, seus
piores resultados para uma
eleição geral.
As eleições europeias de
2014 marcaram a aparição de
PODEMOS como expressão
de ruptura política das camadas mais conscientes frente ao
atual governo de direita. Ruptura realizada, em especial,
pela classe trabalhadora e pela
juventude.
Desde então, com o seu
desenvolvimento explosivo, a
burguesia espanhola entrou

Um giro à esquerda é necessário

em estado de pânico. Ela sabe
que PODEMOS é capaz de
concentrar um estado de ânimo revolucionário de massas,
independentemente das vacilações e da confusão política e
ideológica de seus dirigentes.
A necessidade de “mudança
de modelo político” e de “governar para o povo e não para
os privilegiados” é latente.
Este estado de ânimo se alimenta da injustiça social que
cresce com a crise, da impunidade dos poderosos e da desconfiança das instituições que
os protegem.

Desigualdade salarial,
exploração capitalista
Com o objetivo de manter as taxas de lucro obtidas da força de trabalho do
proletariado. Os capitalistas buscam opções para baratear a mão de obra. Uma
delas, a transferência de
suas fábricas para países
com maior exploração dos
trabalhadores.
Um estudo realizado
por um banco suíço divulgado em setembro deste
ano aborda as principais
cidades do mundo para
calcular o poder de compra real dos salários em
nível mundial. Os Estados
Unidos lideram com 82,3
o ranking dos países dominantes que pertencem ao
G7.
No Brasil, o poder de
compra dos salários ficou
na média de 42,1. Já na
China, a média alcançou
24,4. Na Índia, 18,5.
Isso significa uma possibilidade de extração de
mais valia do trabalhador,
e consequente lucro de capital, muito maior nesses
países do que nos países
imperialistas.
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Por isso, a classe dominante e a grande mídia se utilizam
de todas as formas para caluniar e mentir, no intuito de debilitar PODEMOS, acobertando o atual governo. Até certo
ponto, a burguesia conseguiu
alguns desses objetivos. Ciudadanos, a velha direita com
uma nova cara, é o resultado
disso. A direção do PODEMOS também tem ajudado no
enfraquecimento do partido,
com seus erros e vacilações. A
mais recente pesquisa de intenção de votos, lançada no dia
6 de novembro, mostra que
PODEMOS está com 10,8%,
atrás de Ciudadanos (14,7%).
“Unidade Popular” e
“Municípios pela Mudança”: a
esquerda organizando-se para
a luta
Com exceção da Catalunha, Galícia e País Valenciano,
PODEMOS, Esquerda Unida
(IU), as candidaturas municipais de “unidade popular” e os

movimentos sociais, perderam
uma oportunidade extraordinária de lançar candidaturas
em conjunto nas eleições de
20 de dezembro. A possibilidade de vencer e derrotar a
direita e o PSOE seria muito
maior nesta situação.
Depois das eleições de 24
de maio desse ano, havia um
enorme entusiasmo popular
com a derrota da direita nas
grandes cidades e muitas comunidades autônomas. Se
PODEMOS tivesse impulsionado “comitês pela unidade
popular” em cada município e
bairro, com um chamado amplo, teria um impacto colossal.
A questão é que PODEMOS girou à direita: defendeu
Tsipras e sua capitulação à política de austeridade na Grécia;
moderou o discurso diante da
pressão da mídia e da direita.
Assim, perdeu votantes e simpatizantes.
Nesse período que falta
para as eleições, um giro à es-

querda do PODEMOS poderia
atrair uma base popular para
as candidaturas do partido e
virar o jogo nas eleições gerais
de 20 de dezembro. O povo
trabalhador espanhol busca
por soluções radicais e de esquerda, isso é o que mostram
os fatos.
Independente do resultado
nestas eleições, a experiência
da Grécia demonstrou que não
é suficiente a vitória eleitoral
por si só. É necessário um programa socialista e revolucionário para transformar radicalmente a sociedade nesta época
de crise do sistema capitalista.
O que precisamos é de uma
direção e organização com o
número de quadros revolucionários comprometidos em levar este programa até o fim, e
enraizados na classe trabalhadora, na juventude e nas suas
organizações. Lucha de Clases,
seção da Corrente Marxista
Internacional no Estado Espanhol, é parte desse combate.

Eleição em Portugal:
virada à esquerda
Internet

JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

Outro resultado da
pesquisa aponta para uma
tendência de desvalorização dos salários em nível
global, expressando a redução dos salários nos países com as médias mais altas, ou seja, uma nivelação
por baixo.
Com a chamada globalização, o que se criou foi
um exército de mão de
obra de reserva em escala
mundial, que empurra o
valor do salário para baixo
em todos os países.
Cresce, a partir do estouro da crise econômica,
a desigualdade social, os
ricos ficam mais ricos e
os trabalhadores cada vez
mais pobres. Com isso,
cresce também o mal estar
social em todos os países.

A eleição legislativa portuguesa abalou o regime político do país. As três principais
forças de esquerda juntas fizeram 50,8% dos votos, enquanto a coligação de direita
“Portugal à Frente” obteve
apenas 38,6%. O resultado
demonstrou um intenso mal
estar na sociedade lusitana,
combinado com o descrédito
nas instituições burguesas,
demonstrado pelos quase
45% que não compareceram
às urnas.
Apesar de o pleito evidenciar o desejo de mudança, o
que se viu foi uma tentativa
de deturpar os resultados e
evitar a formação de um governo de esquerda. Passo Coelho, de direita, foi empossado como primeiro-ministro,
mas não resistiu após 11 dias
de governo.
Partido Socialista (PS), que
alcançou 32,3% dos votos, o
Bloco de Esquerda (BE), com
10,2%, e o Partido Comunista

Descontentamento popular e luta contra a austeridade

(PCP), com 8,3%, alcançaram
conjuntamente a maioria dos
deputados da Câmara. Estes
deputados, juntos, apresentaram moção de censura ao
governo de direita, interrompendo-o automaticamente,
abrindo o processo para a escolha de um primeiro-ministro da coalizão das forças de
esquerda.
O PS defende uma política
reformista ao estilo de Lula e
Dilma. Por isso BE e o PCP
devem aplicar a linha adequa-

da para canalizar a indignação
das massas. Corretamente,
sem sectarismo, realizaram a
unidade para derrubar o governo de direita. Mas não devem permanecer em um governo com o PS, se o caminho
escolhido for o da submissão
aos interesses da burguesia.
A construção de uma nova
saída em Portugal passa pela
discussão internacional, da
experiência do Syriza na Grécia, que traiu os trabalhadores, e da luta pelo socialismo.
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Campanha “Público, Gratuito e Para Todos”
rumo ao 41º Congresso da UBES
Público, Gratuito e Para Todos!

DAISON COLZANI
daisonroberto@gmail.com

“Após as jornadas de junho de
2013 a situação política se modificou. A aparente calma já não
tem mais lugar diante da situação
de desmonte do ensino público. A
UBES deveria ocupar papel central na luta dos estudantes pela
garantia de educação pública,
gratuita e para todos em todos os
níveis, mas o que se vê é uma entidade a reboque do governo federal
apoiando medidas que colocam
em risco o futuro de milhares de
jovens.” (Tese da Campanha
Público, Gratuito e Para Todos ao 41º Conubes)
De 12 a 15 de novembro,
estudantes secundaristas de
todo o Brasil se reúnem na
41ª edição do Congresso da
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Conubes).
O Congresso ocorre em meio
à maior crise econômica e
política das últimas décadas,
o movimento iniciado em junho de 2013 segue agitando
as ruas. Tentativas como a de
Alckmin, de fechar escolas
em São Paulo, são respondidas com grandes protestos da
juventude.
Como explica a tese de
nossa campanha ao CONUBES:
“A crise do capitalismo exige
que os governos façam cortes nas
áreas sociais para garantir os lucros dos bancos e especuladores.
As escolas públicas de norte a sul
estão sucateadas, faltam materiais básicos e para suprir a ausência desses materiais são cobradas
colaborações ‘espontâneas’, rifas
ou até mesmo professores que bancam do bolso (já não bastasse o
baixo salário). No estado de SP,
o Governo Alckmin está propondo
‘reorganizar’ as escolas, com um
plano que pode fechar até 30%
das escolas do estado, demitir dezenas de milhares de professores
e superlotar ainda mais as salas
de aula. Diante desse quadro a
UBES se cala e assim como a UNE
faz coro com o governo federal e
seu slogan de ‘Pátria Educadora’.
A realidade das escolas no Brasil
é assustadora, estruturas físicas
sem manutenção, professores mal
remunerados, falta de material
didático e diante disso nenhuma
mobilização séria, nenhuma palavra de ordem concreta que aponte
a defesa da educação pública, gratuita e para todos”.

Não podemos dar mais
nenhum passo atrás, é fundamental avançarmos em nossas reivindicações. A educação pública e gratuita é uma
das mais importantes conquistas e devemos defendê-la
a todo custo e mais uma vez
a UBES segue a margem desta luta. O que vemos é uma
direção que Congresso após
Congresso se preocupa com a
manutenção do seu aparelho
e da defesa incondicional de
um governo que ataca constantemente a juventude e a
classe trabalhadora.

“Pátria Educadora”a serviço
de quem?

O Ajuste Fiscal que está
sendo aplicado pelo governo
federal tem significado cortes na educação, enquanto os
banqueiros seguem registrando lucros cada vez maiores.
Como explica a tese da campanha PGPT:
“E o ‘Ajuste Fiscal’ do governo,
cortou de todas as áreas sociais,
mas a mais afetada foi a educação
que perdeu mais de R$ 10 bilhões.
Várias Universidades Federais estão se vendo obrigadas a fechar
cursos, departamentos, cortas bolsas e etc. por conta disto”.

O que fazer?

Diante desse quadro, é
fundamental que a UBES retome o seu caráter de luta,
colocando-se como instrumento de organização dos estudantes. Não podemos mais
admitir que a nossa entidade
siga paralisada, servindo a interesses de burocrata e defendendo uma política governista de destruição da educação
pública.
A verdade é que a UBES
abandonou a luta em defesa
da escola pública e do acesso
ao ensino superior, ou seja,
vagas para todos nas universidades públicas. É por isso que
desde o “FORA COLLOR”
(1992) nunca mais a UBES
mobilizou os estudantes nacionalmente. Nas jornadas de
junho de 2013, onde poderia
e deveria ter jogado um papel
dirigente, ficou a reboque do
movimento depois de já ter se
massificado por todo o país.
Queremos a UBES de volta para os estudantes, nas
mobilizações, nas ruas, e independente dos governos. É
com esse espírito que vamos
ao Congresso da UBES e convidamos todos que se identificam com as nossas ideias, a

estarem juntos com a campanha “Público, Gratuito e Para
Todos” participando desse
combate. Como diria o grande revolucionário Karl Marx:
“Não temos nada a perder,
temos um mundo a ganhar”.
- Nenhuma criança fora
da escola, nenhum jovem
fora da universidade, nenhum brasileiro analfabeto!
- Contra a municipalização do ensino! Por mais
Escolas Técnicas Federais!
- Pela redução de alunos
por sala de aula!
- Pelo não pagamento da
dívida pública interna e externa! Todo dinheiro necessário para a educação!
- Contra os cortes na
educação: Nenhuma escola
pública deve fechar as portas!
- Que a UBES organize
uma verdadeira campanha
nacional contra as escolas
que vem sendo entregues
para serem administradas
pela Polícia Militar!
- Que a UBES mobilize
nacionalmente os estudantes secundaristas por vagas
para todos nas universidades públicas!
Internet

Estudantes secundaristas ocupam escolas em SP contra a “reorganização escolar” de Alckmin

Ocupação
contra a
“reorganização”
Duas escolas de São
Paulo estão, no momento
do fechamento dessa edição, ocupadas por estudantes. A pauta de ambas é a
mesma: o fim da “Reorganização Escolar”.
Como explicamos na
edição anterior do Foice&Martelo, esse plano
tem como objetivo o fechamento de escolas, o corte
de custos, provocando a
piora na qualidade de ensino.
Nesse momento, as
duas escolas estão sitiadas
pela Polícia Militar. Na Escola Estadual Fernão Dias,
a força tática, tropa de choque e um contingente de
150 homens da PM cercam
a escola com cerca de 100
estudantes no seu interior.
Aproximadamente
400
apoiadores estão do lado
de fora. A distribuição de
água foi cortada. O sindicato dos professores tenta
entregar água e alimentos,
porém, a PM confisca os
produtos à primeira vista.
As duas escolas não
têm previsão de fechamento pelo governo, porém sofreriam impactos profundos com o fechamento de
ciclos.
O objetivo final de Alckmin é o fechamento de
1,5 mil escolas. Com as
mobilizações, ele recuou e
reduziu quase pela metade
a primeira leva de escolas
que seriam fechadas, de
180 para 94. No total, 711
mil estudantes e 74 mil
professores sofrerão com
essa medida. Elevando a
superlotação de salas de
aula já existente.
A coragem em enfrentar a polícia e ocupar uma
escola, evidencia a disposição de luta dessa juventude que já realizou manifestações massivas ao lado
de pais e professores. Tudo
isso é mais uma mostra da
atual situação política.
Os estudantes secundaristas de SP tomam a frente da batalha para barrar a
“reorganização escolar” de
Alckimin.
Abaixo a repressão e
criminalização!
Conta o fechamento de
escolas e a superlotação
das salas de aula!
Abaixo a “Reorganização Escolar”!

