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“A EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES SERÁ OBRA DOS PRÓPRIOS TRABALHADORES.” (KARL MARX)

Juventude em luta: Junho
de 2013 foi só o começo!
Uma nova situação política foi aberta em junho de 2013 e ela segue se desenvolvendo. O ânimo de luta da juventude que
ocupa escolas em SP é um importante elemento da situação convulsiva que se aprofunda. PÁG 8
Internet

Ocupação de escolas contra a “reorganização” escolar de Alckmin

A crise no colo do Congresso
PÁG 3
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O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA?
Obama fez um discurso
diplomático durante a Conferência do Clima da ONU,
em Paris. Lá, ele “concordou” que devemos ter metas e reuniões periódicas,
talvez semestrais, para verificar o cumprimento de
metas da emissão de gases
tóxicos na atmosfera.
Os EUA são o país com
o segundo maior índice de
emissão de poluentes do
mundo, logo depois da China. E, na China, a maioria
das empresas que faz isso
tem capital estadunidense
ou é ligada a este capital.
Então, o que Obama
deixou claro a todos foi:
cobraremos de vocês, mas
vocês não cobram de mim!
Um final muito digno

para a Conferência, em que
o único acordo que todos
tiveram,
principalmente
pelo silêncio, é que a “Guerra ao Terror” tem como

maior objetivo evitar que
jovens e trabalhadores possam se manifestar, como
se viu na dura repressão
às manifestações durante a
conferência.

Quem Somos
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

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

Os impostos e a classe
trabalhadora
Internet

A grande maioria dos impostos é um assalto ao salário
dos trabalhadores.
O imposto sobre mercadorias não onera as empresas,
elas só recolhem os tributos
que são pagos pelos consumidores na hora da compra.
Todas as empresas – sem exceção – calculam seus preços
com base nos seus custos mais
encargos. Desta forma, ao
comprar um serviço ou mercadoria, estão incluídos no preço dezenas de tributos: ICMS,
IPI, PIS, COFINS, CPMF, IOF,
II, etc.
Além disso, quem tem a
maior parte da renda utilizada para a compra de produtos
básicos, são exatamente os trabalhadores. Quem recebe um
salário mínimo, gasta praticamente todo ele com consumo
de mercadorias, cujo preço é
em boa parte composto pelos
impostos mencionados ante-

riormente. Enquanto um burguês gasta proporcionalmente
menos, o resto, que poupa, e
investe fica livre de boa parte
dos impostos.
Muito pouco do dinheiro
pago com impostos ao Estado,
volta para os trabalhadores em
saúde, educação, transporte,
etc. Como sabemos, quase
50% de tudo o que é arrecadado pelo governo federal
serve para o pagamento da
dívida interna e externa para
banqueiros e especuladores.
Além do financiamento para
grandes grupos empresariais,
nacionais e estrangeiros que
se apropriam, dessa forma, da
riqueza produzida pela classe
trabalhadora.
A crise que se arrasta desde 2008 evidencia o uso do
dinheiro público para salvar os
capitalistas.
Uma reforma tributária mínima incluiria a redução brutal
de impostos sobre o consumo,
sobre o trabalho (apelidado de
Imposto de Renda sobre o trabalho) e a progressividade do
Imposto sobre a Renda (ações,
aplicações, lucros, etc), que
hoje só pagam 10% e da alíquota sobre remessa de lucro
ao exterior.
Mas nem isso Dilma se
atreve a fazer. O que se coloca
na ordem do dia é a derrubada
de todo esse sistema feito pra
garantir os privilégios de uma
minoria de parasitas.

Por que somos contra a volta da CPMF?
O governo federal e seus
aliados estão desesperados.
Para resgatar algum arremedo
de credibilidade, no cada vez
mais hostil cenário da política
nacional, querem agora ressuscitar um antigo fantasma:
a CPMF, a Cobrança Provisória sobre Movimentações Financeiras.
A CPMF é um imposto
cobrado sobre as transações
financeiras de pessoas físicas e empresas. Saques no
caixa eletrônico, pagamento
de contas via boleto e as faturas dos cartões de crédito
são operações bancárias que
todos os trabalhadores realizam cotidianamente e podem
voltar a ser alvo dessa taxa.
Agora, o governo quer instituir uma alíquota de 0,2%
sobre todas essas transações e

outras mais. O discurso é hipócrita: o pobre paga menos
porque tem menos dinheiro e
o rico paga mais.
Só que o imposto é pago
por toda empresa, desde o começo da produção até o lojista
da esquina: e então transferido para o preço da mercadoria. Resultado – quem paga
mais é o pobre, que compõe
a maioria dos consumidores.
E os ricos? Estes continuarão
a viajar para Paris e Nova York
e fazer lá suas compras, sem
CPMF.
Antes de ser extinta, a
CPMF existia com o falso pretexto de custear os projetos de
saúde do governo federal. Dilma e sua equipe de cortadores
de gastos sociais não têm interesse algum na saúde. Dessa vez a sanha é escancarada:

o objetivo é “reequilibrar” as
contas públicas. Leia-se com
isso, garantir o superávit fiscal primário para o pagamento da dívida, com uma receita
de R$ 64,9 bilhões com a volta do imposto.
A volta da CPMF significa mais um imposto sobre os
ombros da classe trabalhadora. A medida é vergonhosamente apoiada pelo PT. Ajuste
Fiscal só pode servir aos capitalistas. Aos trabalhadores,
cabe lutar para que os frutos
de seu trabalho sejam usados
para atender suas necessidades, que estão muito acima
dos estreitos orçamentos públicos do estado burguês.

Diemer
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Crise econômica e os limites do reformismo
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

nação secular”. Não podemos
discordar dele.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), seguindo o FMI, foi obrigada a rever
para baixo, mais uma vez, suas
previsões para o crescimento
global de 2015, que deve fechar em apenas 2,9%. Este é
o pior índice desde 2009, pior
ano da atual crise.
A China desacelera, Rússia
e Brasil em recessão, a crise
atinge os países dominados
em cheio e isso se soma à espiral descendente da economia
global.
Sinais de superprodução,
altas dívidas públicas na maioria dos países, bolhas especulativas, irrisório crescimento
nas economias imperialistas e
queda das economias dominadas.
O que se prepara é uma
nova recessão mundial e, desta vez, a classe dominante está
sem munição para evitar que
a recessão se transforme em
uma nova depressão.
Lawrence Summers, ex- secretário do Tesouro dos EUA,
classificou a situação econômica mundial como uma “estag-

“É a economia, estúpido!”

Esta frase, utilizada durante a campanha de Bill Clinton
em 1992, evidenciava a interferência da economia no jogo
político. Lenin dizia que “a política é a expressão concentrada da economia”.
A marca da atual situação
política mundial é a instabilidade fruto da crise do capital.
Todos os governos que se dedicam a salvar o sistema sofrem
com a latente ira das massas.
Incluindo os ditos governantes
de esquerda.
O oxigênio dos reformistas
se esvai com o aprofundamento da crise. Essa é a razão da falência do PASOK na Grécia, da
queda do PSOE na Espanha,
do PS na França e do PT no
Brasil. Uns mais desacreditados do que outros, mas todos
não têm nem sombra do poder
e controle que tinham sobre a
classe operária no passado.
Outra coisa é que as opções
mais à esquerda, agarradas pelas massas, capitularam vergonhosamente. O exemplo mais
evidente é o Syriza, que aceitou as imposições de austeri-

dade logo após um voto massivo no “Não” (Oxi) à aceitação
dessas medidas.
Na Espanha, o PODEMOS
tem perigosamente moderado
o seu discurso, apoiou a capitulação do Syriza e, com isso,
tem perdido apoio para as eleições gerais de 20 de dezembro.
Na Venezuela, a revolução
sofre uma importante ameaça
nas eleições parlamentares de
6 de dezembro. A manutenção da economia sobre bases
capitalistas provoca sérias
contradições, alta da inflação,
sabotagem da burguesia, etc.
Além disso, a crise e a queda
no valor do petróleo criam dificuldade para o governo Maduro proporcionar concessões
sociais concomitantes à manutenção de uma economia
de mercado. Independente do
resultado eleitoral, a realidade
é que ou a revolução é completada ou será, mais dia menos
dia, derrotada.
O reformismo, independente de suas nuances mais à
esquerda ou mais à direita, ao
buscar gerenciar o capitalismo,
ao rechaçar uma política revolucionária, só pode levar à traição das aspirações das massas
que lutam por um futuro.

Latuff

O Brasil no olho do furacão

O Brasil é atingido em
cheio por toda essa situação
política e econômica mundial.
O estelionato eleitoral colocado em marcha pelo governo
Dilma é o verdadeiro golpe e a
razão da crise política instalada, que se expressa na disputa
das camarilhas no parlamento,
com um puxando o tapete do
outro para tentar se salvar (ver
abaixo). O PT dá a bênção a
essa linha e entra em um acelerado e irreversível processo
de falência política.
No Brasil e no mundo o
que se vê é uma extraordinária
disposição de luta da juventude e da classe trabalhadora.
Por aqui, a poderosa e vitoriosa greve dos petroleiros e

a ocupação de escolas por jovens secundaristas em SP, são
os exemplos mais recentes,
demonstrando que junho de
2013 foi só o começo.
Segue a busca internacional do proletariado por se reorganizar sob um novo eixo de
independência de classe.
A Corrente Marxista Internacional e sua seção no Brasil, a Esquerda Marxista, são
parte desse combate, ombro
a ombro com a juventude e
os trabalhadores, apontando
que só a abolição do regime da
propriedade privada dos meios
de produção e a construção de
uma sociedade socialista poderá pôr fim à toda barbárie
gerada por esse sistema apodrecido.

NACIONAL

A crise no colo do Congresso
“a burguesia de fora do Parlamento não compreende como a burguesia de dentro do Parlamento pode perder tanto tempo com disputas
tão mesquinhas e comprometer a tranqüilidade pública.” (Marx, o 18 de Brumário de Luis Bonaparte)

De Delcídio a Cunha
Um Senador da República, Delcídio do Amaral, é pego numa gravação
e preso. A ordem foi dada por um Ministro do STF, após consultar todos os
Ministros da sua Turma de Julgamentos, que deram respaldo à prisão. O
Senado, depois de aceitar a prisão de
um senador sem anuência da casa, a
convalida em seguida.
Motivo havia? Talvez o roteiro
ruim da proposta de filme de espionagem feita pelo senador para a fuga
de Nestor Cerveró. Porque, juridicamente, flagrante e crime inafiançável
– condições para se prender um parlamentar em exercício de mandato – são
muito questionáveis.
Mas o que pesou foi Delcídio ter
dito que conversava com Ministros
do Supremo e que poderia mudar os
seus votos. Caso não houvesse reação

pesada do STF, uma suspeita recairia
sobre a Suprema Corte do país e isso a
burguesia não quer de forma alguma.
O Senado, ora o Senado... Demora mais de uma semana para votar
o ajuste fiscal que o governo pede e
quase paralisa o país pelo episódio. Os
papéis apreendidos na investigação
sobre Delcídio comprometem, mais
uma vez, o sempre presente Eduardo
Cunha. As palavras de Marx proferidas há mais de 160 anos troam retumbantes enquanto a burguesia perde-se
nesta lama que ela mesma produziu.

De Cunha a Dilma
Se o Senado agachou-se e humilhou-se frente ao STF pelo episódio
de Delcídio, a saga de Cunha foi pior.
Primeiro, ele consegue que o Palácio
do Planalto o sustente na Comissão
de Ética para evitar que seja aberto
processo que permita a sua cassação.
Como o Senado autorizou a prisão e
busca na casa de Delcídio, depois que
elas foram feitas, Cunha foi exposto
mais uma vez.
E o STF que bradou por causa de
vazamentos contra Ministros do Supremo, nada falou de vazamentos

contra Cunha, a caça do momento. E
depois de um dia de angústia na Comissão de Ética que nada vota, a sessão do Congresso consegue votar o
ajuste no orçamento. E os deputados
do PT anunciam no mesmo dia que
votarão contra Cunha, apesar dos lamentos de Lula.
Resultado – Cunha aceita o processo de impeachment contra Dilma para
voltar a embaralhar as cartas. Quando,
apesar de toda a recessão econômica,
a burguesia consegue uma pequena
folga, os seus representantes no parlamento se perdem nas mesquinharias
para salvar a própria pele. Aos operários e jovens, resta entender esta podridão e abrir caminho para construir
uma Assembleia Popular Constituinte
que varra a burguesia e todas as suas
podres instituições.
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SINDICAL

Encontro de sindicalistas do PT:
A montanha pariu um rato
Roberto Parizotti

CORRRENTE SINDICAL
ESQUERDA MARXISTA

Hoje praticamente todos
os dirigentes da Executiva da
CUT são filiados ao PT. Nesse sentido, a decisão do Encontro de Sindicalistas do PT,
realizada no dia 27/11/15,
toma toda a sua importância.
A Esquerda Marxista já tinha
criticado a convocatória do
Encontro em seu site.
A política dos petistas
na CUT, infelizmente, não
mudou com este encontro.
Pelo contrário, a sua adesão
ao capitalismo e às políticas
anti-trabalhador do governo
Dilma só aumentou.
O site da CUT tem hoje
algo que seria impensável
para aqueles que ajudaram
a fundar a CUT: uma matéria onde o presidente de um
Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC se junta ao Ministro
do Trabalho e ao presidente
da associação patronal, Anfavea, para divulgar e patrocinar o PPE (Programa de Proteção ao Emprego) aprovado
por maioria no último CONCUT, com ampla resistência
da base. Assim é apresentado o programa:
O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea,
Luiz Moan, ressaltou que o PPE
é um mecanismo para proteger os
empregos. “É para as empresas
que acreditam no Brasil passar
por esse período de crise. É estar
pronto para retomar a produção”, disse.
Na boca do empresário, a
questão é colocada de forma clara: “é para as empresas...”
Se esta é a realidade, o
Encontro de Sindicalistas,
ao que parece, pelas notícias
apresentadas, passou ao largo desta questão. Sim, os gritos de “fora Levy” ecoaram
forte pelo plenário, mas o
que fazer, na prática, está no
manifesto adotado que continua e aprofunda a política
de defesa do governo (http://
www.conversaafiada.com.br/politica/trabalhador-quer-sacudir-o-partido-dos-trabalhadores):
É mais que urgente mudar de
política econômica
Se não houver uma mudança
urgente da atual política econômica, os estragos que ela já fez
não serão recuperados a tempo de

Promessas vazias no Encontro de Sindicalistas do PT

impedir um desastre ainda maior
para a nação e para o futuro de
nosso partido. É hora de retomar
um diálogo positivo com a base
social que garantiu a nossa vitória eleitoral de 2014 e com as organizações de luta de nosso povo
que a representam.
Nós sabemos que não é apenas
nossa a preocupação de mudar o
rumo do governo que ajudamos a
eleger. Centenas de economistas,
intelectuais, artistas, lideranças
dos movimentos populares e da
juventude, vêm se pronunciando
no mesmo sentido. Precisamos
concentrar esforços na unificação das “Frentes Brasil Popular e
Povo Sem Medo, contra a direita e por mais direitos”, por uma
nova política econômica.
Mudar o rumo do governo? O manifesto não consegue nem exigir que caiam
fora do governo e de sua coalizão, todos os burgueses que
conduziram o PT para o gueto aonde ele hoje está. Mais
que isso, qual seria a nova
política econômica miraculosa que poderia reerguer o
partido? O Manifesto nada
explica, apenas que devemos
ter uma reforma tributária
que taxe as grandes fortunas.
Talvez porque o pouco que é
dito fale em “incentivo à atividade produtiva”, ou seja,
de incentivo ao capital! Este
é o problema! É por isso que,
enquanto a CUT propagan-

deia este manifesto aos quatro ventos, continua também
a propagandear o PPE.
Bandeiras históricas da
classe trabalhadora, como a
do não pagamento da dívida,
da estabilidade no emprego,
da defesa da previdência social pública, da saúde pública, da reestatização das empresas privatizadas, da volta
do monopólio estatal do petróleo, tudo isto foi jogado, e
há muito, na lata do lixo.
Quanto à unificação das
duas frentes, esta é a política
que a direção da CUT, do PT
e do PCdoB vêm tentando,
desde o início, em sua intervenção na Frente Povo sem
Medo. Em outras palavras,
eles querem incutir na Frente Povo sem Medo a defesa
desse governo que é indefensável.
Por isso, o Manifesto só
podia terminar como terminou. Sem nenhuma reivindicação concreta que toque a
classe trabalhadora, criando
uma Coordenação de Sindicalistas Petistas que “ajude
na ampliação da nossa participação na vida e nas instâncias partidárias”. Até o “Fora
Levy” ficou muito bem nos
gritos, mas bem fora do manifesto, porque, afinal, gritos são bom, mas defender
o governo vem em primeiro
lugar.

Previdência sob novo
ataque
RIOBALDO TARTARANA
jornal@marxismo.org.br

Uma das peças fundamentais do chamado “ajuste
fiscal” é a nova/velha Reforma da Previdência. Enquanto
a burguesia, nos seus jornais,
retrata a suposta resistência
do novo ministro do Trabalho e Previdência (Rosseto)
à Reforma, trata também de
publicar artigo após artigo
para explicar os seus “novos
parâmetros”:
1) Idade mínima para
aposentadoria
2) Aposentadoria por
“poupança” e não mais por
repartição
A aposentadoria por repartição é o sistema atual,
no qual os trabalhadores
contribuem para o sistema
previdenciário e esse valor é
repartido pelos aposentados
atuais. Também é conhecido
como aposentadoria solidária, na qual a geração atual
paga a aposentadoria dos
que não podem mais trabalhar e já pagaram pela aposentadoria da geração anterior. Na aposentadoria “por
poupança” (ou, nos dizeres
dos especialistas, por capitalização), o trabalhador atual
poupa hoje, enquanto trabalha, para gastar no futuro.
Segundo estes analistas,
o sistema atual está falido
e destinado a ter cada vez
mais déficit porque, daqui a
50 anos, o que os trabalhadores produzirão não será
suficiente para sustentar os
aposentados. Então todos
têm que poupar hoje para
ter amanhã, sem depender
da geração futura.
O que eles não revelam

é que a produção continuará, pode inclusive aumentar
em 50 anos, mas o segredo
é que a burguesia quer apropriar-se de tudo e deixar trabalhadores e aposentados na
miséria.
Afinal, quem garante
que a tal poupança não será
também comida pelos capitalistas? A maioria dos trabalhadores que tem fundo
de pensão vê isto frequentemente, com os fundos tendo
déficit. E as aplicações nos
“fundos de capitalização” só
dão lucro no tempo atual.
Os jornais estão cheios de
exemplos de como os bancos manipulam estes fundos
para que os cotistas sempre
recebam menos do que aplicaram.
E segue a propaganda do
suposto déficit na Previdência, encobrindo o fato de ela
fazer parte da seguridade social, que é superavitária, mas
tem seus recursos desviados
para outros fins, que não são
a seguridade. Além disso,
a burguesia não coloca na
conta o que foi conquistado
na Constituição, como parte
do financiamento da Previdência, como a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido,
que garante o seu superávit.
O governo quer que os
trabalhadores paguem pela
crise, reduzindo os direitos
dos trabalhadores, entre os
quais o direito à Previdência.
A mudança no regime é uma
de suas apostas, para roubar
tudo de uma vez, como estão
fazendo com os servidores
via o Funpresp. Mas será a
luta dos trabalhadores que
dará a última palavra sobre o
assunto.
Internet

Mais um ataque à Previdência em gestação
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Capitalismo mata: a tragédia em Mariana/MG
FÁBIO RAMIREZ
fabioramirez.com@gmail.com

O rompimento das barragens em Mariana/MG chocou o país. Uma enxurrada de
lama despejou 62 milhões de
metros cúbicos de rejeitos da
produção de minério de ferro
e destruiu o distrito de Bento
Rodrigues, deixando dezenas
de mortos e desaparecidos,
além de milhares de desabrigados. A lama se espalhou por
toda a região e atingiu o oceano, gerando um rastro de destruição por todo o percurso.
Segundo reportagem de O
Globo, “cientistas alertam que a
tragédia ambiental provocada pelo
desastre pode fazer desaparecer espécies de animais nativas da bacia
hidrográfica. A vegetação do santuário do Parque Estadual do Rio
Doce é parte do corredor de biodiversidade da Mata Atlântica e tem
na bacia alguns dos seus últimos
remanescentes em Minas Gerais.
Ecossistemas que já agonizavam
por séculos de atividades predatórias agora podem em boa parte
desaparecer... De peixinhos de
aquário a onças, todos correm ris-

co de sumir para sempre, alertam
cientistas como Malu Ribeiro, coordenadora da Rede de Águas do
SOS Mata Atlântica. Não temos a
menor ideia de como ficarão as coisas. Só sabemos que jamais serão
como antes. A diversidade genética
foi perdida e isso não é coisa que se
repõe em décadas.”.
Além disso, milhares de
pessoas estão sem água potável nos municípios de Minas
Gerais e Espirito Santo e centenas de pescadores não têm
mais de onde tirar seu sustento, etc.
Mas a questão é, por que
aconteceu?
A Samarco é propriedade
das multinacionais Vale (estatal brasileira privatizada em
1997, hoje controlada pelo
capital canadense) e da anglo-australiana BHP Billiton.
As empresas estão entre as
três maiores do mundo nesse
ramo da produção.
Reportagens dos principais jornais do país denunciaram que a Samarco vinha desrespeitando várias exigências
na construção da barragem
em Mariana. Em duas ocasi-

Internet

Um mar de lama chamado capitalismo

ões, 2010 e 2011, chegou a
ser multada por não cumprir
metas de reflorestamento e
desmatar além do permitido.
As barragens que se romperam não cumpriam uma série
de exigências técnicas e eram
mantidas de modo a economizar custos na estrutura.
Para variar, as multas não foram pagas até hoje.
Este caso não foi um ‘acidente’ sem causas esclarecidas, mas sim uma tragédia
anunciada, produto da ganância capitalista.
A presidente Dilma Rou-

sseff afirmou que será lançado em conjunto com os dois
estados atingidos pelo rompimento das barragens um
“plano de recuperação do Rio
Doce”. Sem estabelecer metas objetivas e valores, disse
apenas que parte do dinheiro sairá do grupo Samarco/
Vale/BHP Billiton, mas que
o restante do financiamento
será com recursos públicos.
Mais uma vez o dinheiro dos
trabalhadores é utilizado para
salvar erros de empresas privadas.
A única resposta aceitável

seria a reestatização de todas
as empresas do grupo Vale
sob controle dos trabalhadores, estabelecendo o monopólio estatal na exploração do
minério. Somente assim teríamos a garantia de que a produção estaria voltada para o
bem comum e a utilização racional dos recursos naturais.
Os marxistas já escreveram há muito que o capitalismo só poderia conduzir a
humanidade para a catástrofe.
Toda produção é guiada para
a acumulação de riqueza por
um punhado de parasitas.
Nessa lógica, a produção de
mercadorias não tem como
prioridade o atendimento das
necessidades do povo, muito menos a preservação do
meio- ambiente, somente o
lucro da burguesia.
Como dizia Rosa Luxemburgo, “socialismo ou barbárie”! O futuro da humanidade
está nas mãos dos trabalhadores e da juventude. Organizemo-nos para a vitória, para
que nunca mais outras “Samarcos” inundem de lama
nosso futuro.

Não à reintegração de posse! Todo apoio à resistência da
Ocupação Vila Soma
ALEXANDRE MANDL
alexandremandl@yahoo.com.br

A Ocupação Vila Soma,
localizada na cidade de Sumaré/SP, hoje é composta por
mais de 10 mil pessoas o que
a torna a maior ocupação urbana do Estado de São Paulo.
A área de quase um milhão
de metros quadrados pertence à massa falida da antiga
indústria Soma, que deixou
milhões de dívidas com os
governos e os trabalhadores,
e que por mais de 20 anos se
encontrava abandonada. Com
a ocupação há 3 anos e meio,
o espaço passou a ter uma
verdadeira função social, significando o acesso à moradia.
Mediante sua organização
política, as famílias deram um
novo patamar para a luta, e
conseguiram caracterizar o
conflito “jurídico” em uma
questão de ordem pública e
um problema político. No en-

tanto, apesar das dificuldades
processuais e da intransigência imposta pelos governos
para buscar a regularização da
área atualmente ocupada, as
famílias reivindicam ser atendidas pelo programa Minha
Casa Minha Vida Entidades.
Mesmo sabendo das contradições e limitações, haveria
a realocação por meio de um
projeto habitacional que contemplaria os moradores da
ocupação em outro terreno de
Sumaré.
Ocorre que o trâmite é
bastante burocrático e o movimento fica refém da construtora e dos governos. Vítimas das contradições do
capitalismo, as famílias estão
sendo ameaçadas de serem
desalojadas do terreno em
que se encontram por uma
reintegração de posse. A ordem já deferida judicialmente está prevista para o dia 14
de dezembro de 2015. Se não

houver uma solução antes
dessa data, o que se prepara é
um grande conflito.
O Poder Judiciário organiza uma tragédia absurda com
a conivência dos governos
municipal, estadual e federal. Em particular, a Prefeita
Cristina Carrara (PSDB), que
abandonou as negociações e
adota o tom do ódio e nega
qualquer solicitação, assumindo publicamente o desejo
pelo confronto. Nós cobramos dos governos que a área
ocupada seja declarada de
interesse social, adjudicada,
considerando as dívidas existentes.
No Pinheirinho, as contradições e ilegalidades foram
mais do que evidentes. Agora,
novamente!
Portanto, para evitar mais
uma brutal repressão contra
um movimento social e para
garantir que os moradores
da Vila Soma tenham o seu
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Cerca 2.500 famílias em luta pela moradia

direito à moradia respeitado,
é fundamental a ampla solidariedade à Ocupação Vila
Soma. A Esquerda Marxista
declara seu completo apoio,
consolidando sua solidariedade e acompanhamento desde
outubro de 2013. Neste momento, ainda mais, nos colocamos totalmente ao lado
das famílias da Ocupação Vila
Soma!

Pela suspensão imediata
de qualquer ordem de reintegração de posse!
Declaração de interesse
social, para fins de desapropriação/adjudicação!
Moradia, já! Enquanto
morar for um privilégio,
ocupar é um dever!
Toda solidariedade às
famílias da Ocupação Vila
Soma!
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Marxismo e Anarquismo
A cisão desde a I Internacional
Internet

RUY PENNA
ruypenna@uol.com.br

Em razão das divergências
políticas que levaram à cisão
com os anarquistas liderados
por Bakunin, a Associação
Internacional dos Trabalhadores (I Internacional), em
seu Congresso de Haia, em
1872, aprovou a resolução
redigida por Marx e Engels,
que colocamos em destaque
nessa página. Essa resolução
foi necessária porque a grande maioria dos militantes da
I Internacional entendeu que
o programa de ação dos anarquistas desarmava a classe
trabalhadora e impedia a luta
por sua emancipação. Hoje,
na luta contra a barbárie capitalista, as ideias anarquistas
continuam dificultando a organização da juventude e dos
trabalhadores.
Os anarquistas consideram que qualquer forma de
poder político, sobretudo o
Estado, mas também a organização em partido político
implica o exercício de uma
autoridade e, por essa razão,
sempre reproduz a mesma
“opressão autoritária” contra
a qual se pretende lutar. O
marxismo considera que essa
conclusão é uma generalização confusa e sem fundamento do ponto de vista histórico
da luta de classes.
Se o programa teórico e
prático do partido político é
independente da influência
econômica e da ideologia da
classe dominante, a participação dos seus militantes é
voluntária e baseada na sua
concordância com o programa. Neste caso, a autoridade
da direção do partido é confirmada no exercício da democracia interna, apenas com
base na capacidade da direção
de colocar em prática o programa do partido. Não cabe
falar aqui de autoritarismo.
Em sua relação com o conjunto da classe trabalhadora,
um partido independente só
pode conquistar a liderança
– a autoridade política livremente reconhecida – com a
sua real intervenção na luta
de classes, ou seja, com a sua
propaganda e sua agitação
ligando a luta por reformas,
que a classe reivindica, com
a luta revolucionária por sua

Karl Marx

emancipação histórica. O que
decide isso é o programa, as
táticas, o empenho da direção
e dos militantes do partido.
Também aqui não tem sentido falar de autoritarismo.
Por outro lado, é verdade
que o partido está sob constante pressão política e ideológica da classe dominante e
essa pressão tem como objetivo quebrar a sua independência de classe. Se o partido
não for capaz de combater
essa força, principalmente
elevando o nível da consciência política dos seus militantes, a sua autoridade política
pode degenerar em autoritarismo burocrático, oportunista ou sectário.
Mas considerar que isso
é uma fatalidade, como
pensam os anarquistas, é o
mesmo que afirmar que a
burocratização de todas as organizações sociais é um fato
natural e inevitável. Trata-se
de um pessimismo profundamente reacionário, que de
fato contribui para legitimar
a “opressão autoritária” onde
ela existe concretamente.
O marxismo concorda
com a premissa por onde começa o raciocínio anarquista:
todo Estado é autoritário e
opressivo. Mas essa premissa não é suficiente para sabermos quem é autoritário e
quem é oprimido, sem considerar o conteúdo de classe do
poder político. Generalizar,
como fazem os anarquistas, é
iludir-se com a pretensão de
resolver os problemas da vida
real com um simples jogo de

palavras. O Estado burguês é
autoritário e opressivo para a
classe trabalhadora, que é a
grande maioria da população,
mas não para a pequena minoria de capitalistas.
Depois da conquista do
poder político pela classe
trabalhadora, os burgueses
serão expropriados, mas vão
tentar por todos os meios recuperar seus privilégios. As
condições objetivas e subjetivas herdadas da velha sociedade não desaparecem da
noite para o dia, apenas porque o poder político da burguesia foi derrubado, como
Bakunin imaginava. Por essa
razão, o Estado operário será
necessário durante o período
de transição entre o capitalismo e o comunismo.
Para Bakunin, o próprio
Estado era a causa de toda
opressão, e bastava eliminá-lo para daí surgir uma sociedade inteiramente renovada e
sem opressão. Essa era uma
expectativa
fundamentada
por ele no instinto natural
para a liberdade que supostamente os indivíduos possuem ao nascer, de maneira
que ele concebia o Estado
como resultado de um desvio anti-natural da história.
Esse mesmo fundamento é
utilizado pela burguesia em
outra direção, para naturalizar a propriedade privada dos
meios de produção.
Para Marx e Engels, a propriedade privada é o fundamento da opressão de classe,
surge e se desenvolve historicamente como resultado da

contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e o caráter limitado das
relações de produção do comunismo primitivo. As diferentes formas de Estado são
produtos da dissolução das
relações comunais originais e
do aparecimento das sociedades baseadas na escravidão,
na servidão e no trabalho assalariado. Todas essas formas
de Estado baseadas na propriedade privada dependem
de um aparato burocrático e
militar controlado pela classe
dominante.
Como Lenin explicou, a
principal lição que Marx retirou da experiência histórica da Comuna de Paris foi
a necessidade imediata da
supressão do exército e da
polícia permanentes e sua
substituição pelo povo armado. Também a elegibilidade
e revogabilidade dos juízes e
demais funcionários do Estado operário, com salários
equivalentes ao de um operário qualificado. Isto significa a destruição do aparato
burocrático e militar do Estado baseado na propriedade
privada.
O Estado operário será
autoritário e opressivo para
os capitalistas, mas não para
a classe trabalhadora. Em vez
de ser a ditadura da minoria
contra a maioria, como é o
caso do Estado burguês, o Estado operário será a ditadura
revolucionária da maioria
contra a minoria contrarre-

volucionária. Essa diferença
qualitativa, e o seu conteúdo
de classe, que os anarquistas
não reconhecem, estão muito
bem colocados na expressão
de Marx: o Estado operário é
a Ditadura do Proletariado.
Assim como acontece com
o partido político, essa diferença não brota e não se desenvolve espontaneamente,
como uma fatalidade. Tanto
a experiência da Comuna de
Paris, quanto da Revolução
Russa, demonstram que é necessário prever essa diferença no programa do partido,
como um resultado teórico
da experiência histórica da
luta de classes. Também demonstram que essa diferença
só pode ser mantida com a
luta contra todas as pressões
contrarrevolucionárias, internas e externas, até que a reorganização de todas as forças
produtivas, no plano nacional
e internacional, tenha superado as condições que dividiam a sociedade em classes.
Internet

Mikhail Bakunin

Resolução do Congresso da
I Internacional, em 1872:
“Em sua luta contra o
poder unido das classes
possuidoras, o proletariado somente pode agir
como classe constituindo-se ele próprio em partido
político distinto e oposto
a todos os antigos partidos políticos criados pelas
classes possuidoras.
Essa constituição do
proletariado em partido
político é indispensável
para garantir o triunfo da
revolução social e de seu
fim supremo: a abolição
das classes.

A coalizão das forças da
classe operária, já obtida
pela luta econômica, deve
lhe servir também de alavanca em sua luta contra o
poder político de seus exploradores.
Já que os senhores da
terra e do capital sempre
utilizam seus privilégios
políticos para defender e
perpetuar seus monopólios econômicos e subjugar
o trabalho, a conquista do
poder político torna-se o
grande dever do proletariado”.
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Quem ganha com a “guerra ao terror”?
JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

Imediatamente após os
atentados de 13 de novembro
em Paris, o governo francês
instalou o “estado de emergência”. A medida restringe
liberdades democráticas e é
acompanhada de uma campanha de “unidade nacional”,
“guerra ao terror” e “defesa
dos valores franceses”.
Essas ações são adotadas
sob a justificativa de combater o Estado Islâmico (EI),
porém, funcionam como uma
cortina de fumaça para os verdadeiros interesses da classe
dominante francesa.
Na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, o presidente
François Hollande inovou sua
argumentação belicista e disse: “O que está em jogo nesta
conferência climática é a paz”.
Essa declaração foi feita em 30
de novembro, um dia depois

de a polícia de Paris prender
100 manifestantes durante
uma marcha de protesto sobre
a questão climática. O “estado
de emergência” proíbe aglomerações e manifestações.
O governo utiliza-se do
medo para suspender a república, com a cobertura dos
políticos burgueses e dos comentaristas midiáticos. Em
um momento de crise econômica internacional, com a popularidade em baixa, Hollande tenta desviar os olhares das
questões latentes do cotidiano
e voltá-los para fora, mais precisamente em direção à Síria.
Esse foi o sentido da afirmação “A França está em guerra”, disparada pelo presidente.
A declaração foi acompanhada
de atos. Além da prorrogação
do “estado de emergência”,
foi imposto controle de fronteira, emendas à constituição
e incremento de investimentos e efetivo dos aparatos de
repressão.

É importante lembrar também que há décadas que as
potências imperialistas intervêm militarmente no Oriente Médio semeando morte e
destruição, incentivando as
divisões religiosas para seu
domínio.
O imperialismo está longe
de ser o inimigo do terrorismo. Ele tem a responsabilidade primária pela existência
dessa escória e muitas vezes
o apoio direto, financiando e
armando estes grupos a serviço de seus interesses. No
Afeganistão, foram os EUA
quem primeiro financiaram e
apoiaram as forças da reação
sombria em sua luta contra o
regime do PDPA e a URSS na
década de 1980.
A manobra dos governantes tem seus limites. Aos poucos o medo vai dando lugar à
compreensão da situação. Ganha importância nesse cenário
as declarações de departamentos da CGT contra o “estado

Eleições presidenciais na Argentina
EVANDRO COLZANI
evandrocolzani@gmail.com

Com uma vitória apertada da ala mais reacionária da
burguesia argentina, as eleições presidenciais do dia 22
de novembro representam um
momento de virada na política
do país. Veremos, no próximo
período, uma intensificação da
luta de classes.
O novo gabinete presidencial é formado por banqueiros
e empresários ligados ao imperialismo norte-americano. Susana Malcorra, por exemplo, é
a Ministra de Relações Internacionais e tem histórico em
empresas como IBM, Apple e
Google. Juan José Aranguren
é ex-titular da Shell e assume
o Ministério de Energia e Mineração.

Giro à direita?

Parte dos ativistas e políticos kirchneristas justificaram a
derrota eleitoral através de um
suposto giro à direita de um
setor importante da sociedade. Afirmação que é completamente equivocada.
O kirchnerismo é um movimento nacionalista que tem

como base duas classes antagônicas. Se ele pôde governar
nos últimos 12 anos foi por
conta de um processo semelhante ao do Brasil, de crescimento econômico.
Apesar do desgaste causado por uma forte campanha
midiática empresarial mentirosa contra Scioli, o candidato
apoiado por Cristina Kirchner,
deve-se considerar também o
cansaço das massas por conta
da inércia gerada pelas constantes tentativas de conciliar
o inconciliável: o interesse
de banqueiros e empresários
com os interesses da classe
trabalhadora.
Scioli não foi bem visto
pela população justamente por
representar a ala mais à direita do movimento kirchnerista.
Macri, de forma oportunista,
em diversos momentos fez
um discurso falso mais à esquerda. Ao contrário do que se
tenta justificar, a sociedade estava mais à esquerda que seus
dirigentes durante o período
eleitoral.
Nessa situação, consideramos que a posição correta era
o chamado de voto crítico em
Scioli para derrotar o candida-
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Mauricio Macri

to mais à direita. Dialogando
com as ilusões e acompanhando a maturação dos trabalhadores, que pode ser vista aos
poucos, começando pela negação do nacionalismo burguês.
É nesse processo que torna-se
possível formar uma direção
capaz de dirigir as massas no
futuro rumo ao socialismo.

O que fazer?

Não se deve olhar para a
Argentina como um país a
parte. Ela também está sendo
atingida pela crise e os ataques
serão intensos. A classe operária passará por provações no
próximo período e precisará
forjar uma direção capaz de
guiá-la para a transformação
da sociedade. Ela irá forjar as
ferramentas e ideias que poderão definitivamente conduzir a
uma vitória para o Socialismo.
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O resultado do “estado de emergência”

de emergência”.
As restrições às liberdades
democráticas serão confrontadas, cedo ou tarde, com o
movimento de massas. A crise segue e se aprofunda, com
medidas de austeridade e aumento do desemprego.
A tarefa é denunciar essas
manobras e rejeitar toda limitação de direitos em nome da
“segurança”. A superação do

terrorismo, das crises econômicas, da miséria, das guerras
e do caos, passa por extrair as
conclusões gerais dessa tragédia. De nossa parte, explicamos que na raiz desses fenômenos encontra-se o regime
capitalista em decadência, o
qual precisa ser superado para
abrir uma era de desenvolvimento humano livre do profundo impasse atual.

G20: chefes reunidos
para nada decidir
Em 1º de abril de 2009,
por ocasião da reunião da
cúpula do G20 em Londres, a seção inglesa da
Corrente Marxista Internacional (CMI) escrevia:
“O G20 abrange dois terços
da população mundial, 80% de
todo o comércio e produz coletivamente 90% da renda do
mundo. Seus líderes vão comer
bem, desfrutar de vinhos finos e
fazer um circo. Eles estão aqui
para discutir a crise econômica
mundial e como resolvê-la. Nós
prevemos com confiança que
eles não vão conseguir nada”.
A análise estava certa e
eles continuam não conseguindo nada. Nos dias 15 e
16 de novembro, ocorreu o
11º encontro dos líderes de
Estado que compõe o grupo. A reunião aconteceu
em Antalya, na Turquia, e
foi marcada por análises
econômicas desencontradas, que mostram a fragilidade das tentativas de explicação para a crise.
O relatório final da
reunião deste ano admite que o “crescimento econômico mundial é desigual e

Roberto Stuckert Filho/ PR

continua abaixo das nossas
expectativas”. Indica que os
países do G20 devem “fazer mais”, mas não aponta
como conseguir isso.
A desaceleração da China, a retração no Brasil e na
Rússia, são elementos que
se somam à espiral descendente da economia global.
A verdade é que o capitalismo está em uma crise
profunda, a beira de uma
nova recessão mundial, e
nenhum dos estrategistas do capital pode propor
algo que tire o sistema dessa situação. Eles comeram,
beberam, posaram para fotos, confabularam, falaram
de “guerra ao terror”, mas,
mais uma vez, nada foi resolvido.
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Mais de 200 escolas ocupadas colocam Alckmin na
parede
O movimento de escolas ocupadas em SP já é o maior movimento de secundaristas em luta da história do Brasil
CAIO DEZORZI
caiodezorzi@gmail.com

Este artigo foi escrito em
1º de dezembro, dia em que
finalmente publicou-se o decreto de Alckmin, exatamente 3 semanas após a primeira
escola ter sido ocupada por
estudantes
secundaristas
em Diadema, região metropolitana de São Paulo. De
lá pra cá, já foram ocupadas
mais de 220 escolas contra o
plano do Governo Alckmin,
chamado de “Reorganização
Escolar”, que na verdade
é um plano de cortes, que
visa tirar R$ 2 bilhões do
orçamento da educação do
estado de SP para 2016, fechando 94 escolas, além de
fechar turnos, remanejando
ciclos em outras centenas de
unidades, levando a mais superlotação das salas de aula
e demissão de milhares de
professores e funcionários.
Logo que o governo
anunciou este plano em setembro, quando dizia que
188 escolas poderiam ser
fechadas, professores e estudantes começaram a se mobilizar, com manifestações
espontâneas, que levaram a
ocupações relâmpago de Diretorias de Ensino, atos em
portas de escolas, avenidas,
até culminar com uma manifestação de cerca de 50 mil
pessoas em 29 de outubro.
O governo reduziu o númeInternet

resistência contra repressão

ro de escolas a serem fechadas para 94, mas manteve o
plano de cortar os R$ 2 bilhões.
Então o movimento entra
numa fase de radicalização.
Na reunião 31/10 do “Fórum de Luta Contra a Reorganização das Escolas”, impulsionado pela Frente Povo
Sem Medo, foi levantada a
proposta de ocupar escolas.
Nove dias depois a primeira
escola é ocupada.
Estes estudantes estão
fazendo história e a história
está fazendo deles outros
estudantes. Todos estão se
transformando rapidamente. Se aprende muito mais
numa escola ocupada do que
numa em pleno funcionamento. As escolas que antes
eram um espaço em que a
maior parte dos estudantes
se via obrigada a frequentar
e do qual queriam fugir, agora é um espaço onde estudantes querem entrar e não
mais sair. Muitos estão dia
e noite nas ocupações, sem
voltar para casa, muitas vezes fugindo de um ambiente familiar hostil e violento.
Nas escolas ocupadas os estudantes limpam, arrumam,
consertam o que agora compreendem que é deles: “A escola é nossa!” – dizem com
razão.
Entretanto há muita confusão e fragilidade. Há locais
onde a ocupação está muito bem organizada, outras
nem tanto. Existe muita
fragmentação e não há um
espaço de unidade de todas
as escolas em luta. O Fórum
de Luta Contra a Reorganização das Escolas reúne até
agora pouco mais de 60 escolas. O coletivo de orientação anarquista chamado
“O Mal Educado”, que ganhou certa notoriedade por
dirigir a segunda ocupação
ocorrida em 10/11, na E.E.
Fernão Dias, autoproclamou
um “Comando das Escolas
Ocupadas” que reúne pouco mais de 20 unidades. O
sectarismo do “O Mal Educado” e o oportunismo dos
aparelhos burocráticos, as
direções das entidades gerais dos estudantes (UBES,
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Uma escola de luta de classes

UPES, UMES) e sindicato
dos professores (Apeoesp)
têm ajudado a manter o movimento dividido. É preciso
que os estudantes em luta
imponham a frente única
apesar destes entraves.
Os militantes da campanha “Público, Gratuito
e Para Todos: Transporte,
Saúde, Educação! Abaixo
a Repressão!” tem agitado
entre os estudantes através
do panfleto “Paz entre nós e
guerra contra Alckmin” que
a necessidade mais urgente
para o movimento é realizar
uma plenária estadual aberta unificada, na qual todos
os movimentos, coletivos,
organizações, entidades possam participar, e que reúna
representantes das mais de
200 escolas ocupadas para
decidir
democraticamente
os rumos do movimento e
tomar medidas de ação unitárias. Só a unidade do movimento poderá impor ao
governo um recuo.
Por outro lado, o governo
é muito ágil em variar suas
táticas para tentar sufocar
o movimento. A princípio,
quando ainda haviam apenas duas escolas ocupadas,
tentou a via da reintegração
de posse com uso de força policial. Impedido pela
justiça estadual, o governo
continua tentando viabilizar
esta tática solicitando mandados em varas locais, principalmente em cidades do
interior do estado. Mas suas

táticas são múltiplas. No
último domingo, Fernando
Padula Novaes, chefe de gabinete do secretário estadual
da Educação, Herman Jacobus Cornelis Voorwald, reuniu dirigentes regionais de
ensino para organizar o que
chamou de “guerra” contra
as ocupações. A reunião foi
secreta, mas jornalistas ativistas conseguiram infiltrar
um gravador e vazaram o
áudio para a internet.
No áudio vazado de 40
minutos de duração, Padula
diz que Alckmin nem cogita
recuar, que a ordem é “desmoralizar” o movimento dos
estudantes. A guerra para a
qual Padula orienta os dirigentes de ensino passa por
medidas como telefonar aos
pais de alunos que não estejam na ocupação para colocá-los contra o movimento.
Chamá-los para as portas de
escola para pressionar os estudantes a desocupar as escolas. Padula ainda apresenta aos dirigentes de ensino
um militante da “Juventude
Ação Popular” – organização
de jovens ligada ao PSDB –
que ajudaria a organizar a
“guerra” nas portas das escolas. Quando, interpelado
por um dos dirigentes de ensino presentes que disse que
conhecia uma escola ocupada onde havia pais de alunos
que queriam invadir a escola para retirar os ocupantes
à força, mas a PM impedia
este tipo de ação, Padula res-

ponde que “a partir de amanhã isso vai mudar”. Explica
que já foi conversado com o
Secretário de Segurança do
estado de SP, e a PM passará a dar apoio a este tipo de
iniciativa.
De fato é uma guerra. De
um lado o governo busca
manipular a opinião pública
e usa o aparato de repressão estatal para fazer valer
os interesses do capital financeiro, que precisa que o
orçamento das áreas sociais
seja cortado para garantir
que receba o pagamento das
dívidas. Do outro lado, estão estudantes, professores,
jovens e trabalhadores conscientes lutando para defender a já sucateada educação
pública.
Mas esta guerra não será
vencida com obstrução do
trânsito em avenidas e rodovias por um punhado de
corajosos estudantes. É necessário unificar e fortalecer
o movimento para que as
ações diretas sejam de massas.
Nos últimos dois dias,
foram dezenas de escolas
atacadas pelo governo fazendo uso das táticas presentes
no áudio vazado de Padula.
Na maioria delas, vencemos.
Acabamos
convencendo
parte dos pais na porta das
escolas, da justeza de nosso combate. A luta segue, e
pode até atravessar as festas
de fim de ano e as férias de
verão!

