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Nasce uma organização
revolucionária de jovens

Socialismo 
em pauta 
nos EUA
PÁG 7

Acampamento Revolucionário 2016 reuniu participantes de vários estados para debates, formações, 
apresentações artísticas e a fundação de uma nova organização de juventude. PÁGS 4 e 5

Liberdade e Luta surgiu para reunir a juventude em defesa de uma plataforma revolucionária de reivindicações, contra o capitalismo e pela construção de uma nova sociedade no Brasil e no mundo

Internet

Dengue, Chikungunya e 
Zika Vírus: uma epidemia 
fruto do capitalismo
PÁG 3

E na hora de lutar
Juventude é pra valer
Eu sou Liberdade e Luta
Vou lutar até morrer

Eu sou
Liberdade e Luta, eu sou

Eu vou lutar, eu vou
E ninguém vai me segurar

Nem a PM, Nem a Civil
Derrubar a burguesia 
No mundo e no Brasil

(Canção criada durante o Acampamento Revolucionário 2016)
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A guerra civil na Síria já 
se arrasta há quatro anos. 
Agora os combates são ain-
da mais intensos do que an-
tes. Os russos, que até então 
se limitavam a assistir tudo 
de longe, enviaram seus ca-
ças para apoiar seu aliado, o 
ditador sírio Bashar Al-As-
sad.

Putin passou a ser o dono 
da situação. E tudo graças à 
“omissão” de Obama. Pelo 
menos é o que defende o 
colunista Glenn Reynolds 
no USA Today, o jornal de 
maior circulação nos EUA. 
Para o autor, os caças russos 
representam uma ameaça à 
paz mundial “como não se 
via desde os anos 30”.

Como intelectual ianque 
conservador, o senhor Rey-

nolds tem todo o direito de 
pensar assim. Mas o que 
ele chamaria de “resto do 
mundo” conhece os fatos. 
Na última década, os 
americanos fizeram 
ao menos duas guer-
ras de grande porte 
diretamente e se en-
volveram por meio de 
terceiros em muitas 
outras, como na Sí-
ria.

Isso sem falar do 
famigerado Estado 
Islâmico. Ele surgiu 
do caos criado pela 
ocupação america-
na no Iraque. Não 
defendemos Putin e 
seus interesses oli-
gárquicos na Síria. 
Mas também não 

nos enganamos com um 
defensor do imperialismo 
falando de “ameaça à paz 
mundial.”

Os erros do Movimento Passe Livre na luta contra a tarifa e a repressão
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A Esquerda Marxista 
(EM) é uma organização re-
volucionária de luta pelo so-
cialismo.

Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Interna-
cional (CMI), participamos 
em todo o mundo da luta 
pela abolição do capitalismo 
e pela República Socialista 
Universal dos Conselhos. 

Lutamos contra a cola-
boração de classes dos re-
formistas. Mas, nada temos 
a ver com os ultraesquerdis-
tas que se dedicam ao divi-
sionismo e ao denuncismo 
impotente.

Nós lutamos pela uni-
dade e pela independência 
política da classe trabalha-
dora. Nosso objetivo é aju-
dar os trabalhadores e a 

juventude revolucionária a 
construir um partido operá-
rio revolucionário e socialis-
ta 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 cri-
minalização dos movimen-
tos e organizações dos tra-
balhadores, em defesa das 
conquistas e reivindicações 
da classe trabalhadora e 
da juventude. O capitalismo 
e seus partidos são nossos 
inimigos. Lutamos pela revo-
lução e pelo socialismo.

O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA? Quem Somos

No início do ano, ocorre-
ram atos contra o aumento 
da tarifa em diferentes cida-
des. Em São Paulo, os atos 
chamados pelo Movimento 
Passe Livre (MPL) foram 
alvo de uma brutal repres-
são policial. No entanto, 
além das ações do Estado 
burguês, é também necessá-
rio apontar as limitações da 
direção do movimento que 

contribuíram para seu enfra-
quecimento. 

O MPL define, na maioria 
das vezes, unilateralmente, a 
data, hora e trajeto dos atos, 
sem consultar as outras for-
ças políticas nem o conjunto 
dos participantes. Além dis-
so, a proibição de carros de 
som, por, supostamente, se-
rem instrumentos de opres-
são, prejudica a comunica-
ção massiva, inclusive para 
orientar os manifestantes 
em momentos de repressão. 

Tais métodos, que bebem 
do chamado horizontalismo, 
acabam caindo em um auto-
ritarismo que supostamente 
estariam combatendo. A to-

lerância à participação dos 
black blocs acaba sendo mais 
um fator que contribui para 
o enfraquecimento do movi-
mento. Suas táticas apenas 
reforçam os argumentos do 
Estado e sua imprensa para 
justificar a repressão e crimi-
nalização dos movimentos 
sociais. 

A forte repressão e o es-
vaziamento crescente dos 
atos, levaram o movimento 
a um recuo. Para se avançar, 
é necessária a construção da 
frente única e a retomada 
dos métodos de luta da clas-
se trabalhadora para enfren-
tar a repressão policial e os 
ataques do governo.

A ideia da horizontalidade 
parte de uma sincera tentati-
va, em especial da juventude, 
de se diferenciar de organiza-
ções e líderes burocratizados, 
com métodos antidemocráti-
cos, identificados como verti-
cais.

À primeira vista, a hori-
zontalidade parece uma ideia 
atrativa. Se todos os líderes 
se vendem, por que precisa-
mos deles? Mas esta noção 
não carrega o mínimo de 
análise crítica. Mesmo nas 
greves de meia hora na fábri-

ca há uma liderança. Alguém 
tem que ir negociar com o 
patrão, por exemplo. Quem 
os trabalhadores escolherão? 
Deixarão para o acaso? Não. 
Isso é um assunto muito sé-
rio. Os trabalhadores elege-
rão a pessoa que eles sabem 
que defenderá seus interes-
ses: um homem ou mulher 
que tem a experiência neces-
sária, inteligência e coragem 
para representá-los.

A experiência de gerações 
aprimorou os métodos de 
luta da classe trabalhadora. 

As entidades representativas 
surgiram desse desenvolvi-
mento. Outra coisa é o que 
as direções traidoras fazem 
e a política que defendem. 
Exemplos dessa degenera-
ção são vistos em várias en-
tidades estudantis, centrais 
sindicais e movimentos po-
pulares.

Os métodos mais desen-
volvidos devem ser preserva-
dos. Já as direções traidoras, 
expulsas. A eleição de repre-
sentantes mantém a clareza 
das linhas políticas adota-

das e as responsabilidades. 
A base deve ter o poder de, 
a qualquer momento, coleti-
vamente, revogar o mandato 
dos representantes, caso eles 
descumpram o que foram 
eleitos para fazer. Essa é a de-
mocracia operária.

Organizar-se sem líderes e 
representatividade é um ide-
alismo. É preciso assimilar 
os ensinamentos históricos 
para não cair em armadilhas, 
como o horizontalismo, e 
também a burocratização das 
entidades representativas.

Horizontalismo e burocratização, perigos para o movimento

 MPL-São Paulo

Crítica ao Movimento Passe-Livre faz-se necessária para vencer próximas lutas

POLÊMICA

Bulent Kilic

Black Blocs, ajudando a repressão
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Epidemia, omissão do governo e falência do capitalismo

A epidemia de dengue está 
em expansão acelerada. Fo-
ram 1,64 milhões de casos, 
com milhares de internações 
e 863 óbitos em 2015. Esses 
números superam qualquer 
outro ano, em mais de três 
décadas de dengue no Brasil. 
Uma vez que a proliferação do 
mosquito transmissor (Aedes 
aegypti) segue descontrolada, 
essa expansão não deveria 
causar surpresa. 

A situação agravou-se com 
dois outros vírus que também 
são transmitidos pelo “mos-
quito do medo”: o zika vírus, 
que tem fortes indícios de as-
sociação com a microcefalia e 
está aterrorizando mulheres 
grávidas, e a chikungunya, 
causadora de uma artrite com 
dor intensa que pode se arras-
tar por meses ou anos.

O drama é real, mas a res-
posta do governo é uma farsa. 
Em 350 cidades do país, 220 
mil soldados do exército não 
fizeram mais do que distri-
buir panfletos para “orientar” 
a população. O Ministro da 
Economia declarou que dará 
continuidade ao ajuste fiscal 

com os cortes no orçamento, 
mas os recursos para atacar a 
epidemia serão preservados. 
Com isso, ele quer tranquili-
zar a burguesia e, ao mesmo 
tempo, enganar a população.

Na realidade, só em 2015 
foram cortados mais de R$ 
9 bilhões do orçamento da 
saúde. Até para distribuir 
panfletos, os soldados foram 
necessários porque a estrutu-
ra nacional de vigilância em 
saúde foi desmantelada com 
a chamada estratégia de des-
centralização ou municipali-
zação. 

Sem essa estrutura não é 
possível realizar as ações de 
combate ao mosquito, com 
um planejamento unificado 
em escala nacional. O minis-
tro não precisa fazer o corte 
de verbas para a vigilância 
agora, pois o corte já foi feito 
antes, e já estamos sofrendo 
as suas consequências. 

A “descentralização” foi 
completada no governo FHC, 
que demitiu os agentes “ma-
ta-mosquitos” da Funasa. Os 
governos Lula e Dilma nada 
fizeram para reverter esse ato 
criminoso contra a saúde pú-
blica. Pelo contrário, eles ade-
riram à retórica demagógica 

da autonomia e maior eficiên-
cia dos municípios. 

Essa retórica é uma corti-
na de fumaça para a política 
de privatização da saúde, com 
a terceirização e estímulo aos 
planos de saúde privados. 

Portanto, esse desastre na 
saúde não é fruto da incompe-
tência dessa ou daquela fração 
mais estúpida da burguesia. 
Ele é um resultado do apro-
fundamento das contradições 
sociais do capitalismo. Cada 
vez mais os recursos do Es-
tado têm que ser desviados 
para manter a reprodução do 
capital.

Essas contradições são po-
tencializadas nos países atra-
sados pela debilidade das suas 
burguesias nacionais, que 
ocupam uma posição subor-
dinada no mercado mundial. 
Nas Américas, na África e na 
Ásia, o Aedes aegypti e a den-
gue estão prosperando nas re-
giões tropicais e subtropicais. 
Segundo a OMS, anualmente 
ocorrem entre 50 e 100 mi-
lhões de casos de dengue, e 
este número é 30 vezes maior 
do que há 50 anos. 

Com a utilização da tec-
nologia e dos conhecimen-
tos científicos que já existem 

atualmente, o combate ao 
mosquito deveria ser hoje 
mais fácil, e não mais difícil 
como alegam os serviçais da 
burguesia. É pouco divulgado 
que, na campanha contra a fe-
bre amarela, o Aedes aegypti 
já foi controlado e até erradi-
cado no Brasil e em outros pa-
íses da América Latina na pri-
meira metade do século XX. 

Agora, o governo anuncia 
mais um corte na verba da 
saúde: R$ 2,5 bilhões. Valor 
correspondente ao que é gas-
to em dois dias com o paga-
mento da dívida a banqueiros 
e especuladores. Se as esco-
lhas de Dilma fossem outras, 
o governo estaria recontratan-
do como instrutores e moni-

tores os antigos mata-mos-
quitos que foram demitidos 
por FHC. Estaria contratando 
emergencialmente pelo me-
nos 1 milhão de pessoas para 
correr todas as casas, reser-
vatórios púbicos, piscinões, 
fontes etc. Estaria tomando 
medidas de controle, como 
lavagem, colocação de peixes 
que comem larvas e pulveri-
zação de inseticidas. Dinheiro 
para isso? Basta suspender o 
pagamento da dívida por um 
mês (R$ 32 bilhões) que tere-
mos o recurso necessário. 

De um lado, a saúde e a 
vida do povo. Do outro, os 
banqueiros e especuladores. 
Quem estava certo era Lenin: 
“O capitalismo é horror sem fim!”

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

As podres instituições do 
sistema político burguês não 
param de nos dar evidências 
sobre seu verdadeiro caráter. 
Dois acontecimentos recentes 
confirmam isso. O primeiro, 
foi o adiamento da votação so-
bre a denúncia contra Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) no Con-
selho de Ética da Câmara dos 
Deputados. Outro, consistiu 
na disputa entre os deputados 
federais peemedebistas para a 
liderança de bancada.

Os episódios ocorreram 
por meio da chantagem, da 
corrupção e de manobras. Isso 
protagonizado por persona-
gens em postos de poder na 
República. Em ambos casos, 
enfrentaram-se alas que sus-

tentam projetos para a mesma 
classe. Essas disputas nada 
têm a ver com interesses da 
classe trabalhadora, são brigas 
entre frações da burguesia do 
interior do parlamento. Uns 
tentando puxar o tapete dos 
outros para se salvar. Em to-
dos os casos, na busca por car-
gos, poder e influência. 

Cresce, entre as massas, o 
ódio e o nojo aos políticos do 
sistema e às instituições capi-
talistas. Somente abolindo a 
ordem existente, construindo 
novas instituições, verdadeira-
mente democráticas e popula-
res, uma Assembleia Popular 
Constituinte, composta por 
delegados eleitos pelo povo e 
um governo dos trabalhado-
res, é que as necessidades da 
maioria explorada e oprimida 
poderão ser atendidas.

Um retrato atual
do Congresso Nacional

Governo do Estado do ES

Exército é convocado para remediar desmonte da vigilância sanitária

NACIONAL

EDITORIAL

Desde junho de 2013, a 
burguesia constatou que o 
PT não mais consegue ser 
um instrumento de conten-
ção social. O PT se mostra 
incapaz de dar tranquilidade 
à burguesia neste cenário de 
crise. Por isso, ela deseja re-
tomar diretamente o governo, 
concluindo o processo de des-
truição da esquerda, atacando 
o PT, maior expressão políti-
ca que a classe trabalhadora 
já construiu. Para tanto, usa 
vários instrumentos, como 
cooptação e criminalização. 
Já tínhamos visto isso na AP 
470, quando explicamos que 
o objetivo era atacar e crimi-
nalizar “toda a esquerda”, o 
movimento operário e suas 

organizações. Além disso, na 
crise do capital, reforça-se a 
lógica da privatização, pau-
tando o interesse imperialista 
pela Petrobras.

É neste contexto que se 
cria a operação “Lava-Jato” 
da Polícia Federal. O Judiciá-
rio reforça seu papel de clas-
se, como órgão seletivo de 
repressão, conduzindo arbi-
trariamente um processo que 
poderia servir para destruir a 
lógica de financiamento em-
presarial da política. Só que 
não. Se fizerem isso, desmon-
tariam o Estado burguês. Por 
isso, vemos a manipulação 
midiática e a seletividade. As 
concepções básicas do pro-
cesso penal são invertidas. 
Assistimos isso no uso inde-
vido da prisão preventiva e na 
delação premiada. Só é solto 

quem “colaborar” com as in-
vestigações. É disso que trata 
a “Lava Jato”, com a prisão de 
Zé Dirceu e o cerco ao Lula. 
O simbolismo é enorme, seja 
por meio dessa ou de outra 
“operação”.

Condenamos a política de 
colaboração de classes defen-
dida e aplicada por Lula, Zé 
Dirceu e os dirigentes do PT. 
Condenamos aqueles que uti-
lizaram seus cargos e o prestí-
gio político, fruto da luta dos 
trabalhadores, para benefícios 
pessoais. No entanto, sabe-
mos quais são os interesses de 
classe por trás dessas investi-
gações e condenações. Não fa-
zemos coro com a burguesia. 
Denunciamos o que eles pre-
tendem com essa campanha: 
desmoralizar e criminalizar a 
luta dos trabalhadores.

A “Lava-Jato”, a criminalização e 
os vazamentos seletivos
ALEXANDRE MANDL
alexandremandl@yahoo.com.br

JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com
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LIBERDADE E LUTA

A Liberdade é a nossa meta. A Luta 
é o nosso método.

Lutamos pela liberdade. Ser livres é 
tudo o que queremos.

Mas temos plena consciência de 
que não é possível ter liberdade de fato 
num mundo capitalista. Sob este siste-
ma, mesmo os mais ricos têm somen-
te uma ilusão de liberdade, pois são 
parte da humanidade, que tem o seu 
desenvolvimento limitado, bloqueado 
pela propriedade privada dos meios de 
produção e pelos Estados nacionais.

A verdadeira liberdade só poderá 
ser alcançada após os meios de produ-
ção de toda a humanidade passarem a 
ser controlados por todos os que tra-
balham neles. Tudo o que for produzi-
do e distribuído será decidido e plane-
jado democraticamente para suprir as 
necessidades e vontades de todos.

A verdadeira liberdade só será al-
cançada quando não existirem mais 
fronteiras entre os países e todos pu-
dermos transitar pelo mundo inteiro 
livremente, sem necessidade de di-
nheiro ou passaporte.

As liberdades individuais só esta-
rão asseguradas quando a humanida-
de estiver livre dos grilhões da explo-
ração de classe.

Desejamos, deste modo, nada me-
nos que um mundo onde sejamos so-
cialmente iguais, individualmente di-
ferentes e totalmente livres. Sabemos, 
entretanto, que esse mundo novo não 
será concedido pelas classes dominan-
tes, mas sim construído e conquistado 
pelo povo pobre e explorado em seu 
processo de luta revolucionária pela 
sua emancipação.

Sonhamos com um mundo em que 
não existirá mais exploração e opres-
são. Ninguém mais vai lucrar explo-
rando o trabalho dos outros. Todos 
teremos os mesmos direitos. As mu-
lheres não serão jamais consideradas 
inferiores aos homens, desrespeitadas, 
agredidas ou violentadas. As crianças 
jamais serão abandonadas ou maltra-
tadas. Ninguém será discriminado ou 
sofrerá qualquer tipo de desrespeito 
ou violência por conta de sua naciona-
lidade, sua cor de pele, sua convicção 
religiosa, sua orientação sexual ou de 
gênero. Ninguém será punido por de-
cidir fazer o que quiser com o seu pró-
prio corpo. O amor terá as condições 
para se expressar livremente entre to-
dos os seres humanos, sem nenhuma 
interferência de medo, de opressão 
ou de preconceito vividos até hoje. A 
natureza e o meio-ambiente jamais 
serão destruídos para atender à sanha 
do lucro de uma classe de parasitas da 
humanidade. Não haverá mais aliena-
ção. Todos teremos real acesso e opor-
tunidade de assimilação, interação e 
desenvolvimento com todo o acúmulo 
científico, cultural e material de toda 
a humanidade. Superaremos as doen-
ças e todos os obstáculos naturais ao 
pleno desenvolvimento intelectual e 
cultural da humanidade, alcançando 
patamares que hoje ninguém é capaz 
de imaginar.

Nós sonhamos, mas lutamos per-
manentemente para tornar nossos so-
nhos realidade.

Este mundo com o qual sonhamos 
é possível. E já, agora! As condições 
objetivas para isso já existem pelo me-
nos há mais de 100 anos! Mas, para 
isso, é preciso enterrar este sistema 
que nos oprime hoje, acabar com o ca-
pitalismo, seu Estado e construir um 
mundo novo em seu lugar. E isso só é 
possível unindo e organizando jovens 
e trabalhadores dispostos a lutar com 
consciência de classe, para que estes 
ajudem a maioria que ainda não atin-
giu essa consciência a tomar em suas 
mãos o controle de seu futuro, do fu-
turo de todos nós.

Já existiu uma organização com esse 
mesmo nome. Fundada em 1976, a or-
ganização estudantil Liberdade e Luta, 
que ficou eternizada nos versos do po-
eta Paulo Leminski, retomou para as 
ruas a palavra de ordem de “Abaixo a 
Ditadura!” nos grandes movimentos 
de massa estudantis que ocorreram 
em 1976-78. Denunciando a ditadura 
nas ruas, a Liberdade e Luta ajudou na 
retomada da ofensiva das massas con-
tra o regime de terror, mostrando que 
apesar da derrota da esquerda armada, 
a luta pela derrubada da ditadura era 
possível. Os militantes que fundaram 
e impulsionavam a Liberdade e Luta 
de então, decidiram se dedicar à cons-
trução de um outro instrumento polí-
tico no início dos anos 1980, um ins-
trumento que consideravam ser mais 
poderoso na luta contra a ditadura e 
o capitalismo: o Partido dos Trabalha-
dores – e a Liberdade e Luta acabou se 
dissolvendo em 1984.

Hoje, mais de 30 anos depois, o PT 
de fato provou ser um instrumento 
muito poderoso, mas foi sequestra-
do dos jovens e trabalhadores que o 
construíram com tanto suor e sangue, 
e dominado por um grupo dirigente 
que degenerou o partido, colocando-o 
a aplicar a política capitalista de seus 
inimigos de classe. Hoje, o PT aplica 
e aprova as políticas do governo de 
ataque à classe trabalhadora e ao futu-
ro da juventude brasileira e de outros 
países, inclusive diretamente como é o 
caso do massacre promovido no Haiti 
há mais de 10 anos, sob comando do 
Exército brasileiro.

E é justamente a política repressiva 
do atual governo do PT e de todos os 
governos estaduais dirigidos pelos di-
versos partidos burgueses brasileiros, 
assim como a política de criminaliza-
ção do Judiciário e Legislativo burgue-
ses, que leva a juventude trabalhadora 
a ser assassinada nas periferias, que 

leva os movimentos sociais a serem re-
primidos e criminalizados, que deter-
minou a escolha do nome “Liberdade 
e Luta” hoje.

Apesar da traição dos dirigentes 
petistas, que participaram das maiores 
lutas já travadas pela classe trabalha-
dora brasileira (contra a ditadura mili-
tar), esta saberá, num futuro próximo, 
construir organização capaz de levar a 
luta contra o capital às últimas conse-
quências. E a juventude terá um papel 
muito importante neste processo. A 
Liberdade e Luta que nasce agora, de 
um encontro de jovens de todos os 
cantos do Brasil numa fábrica ocupada 
e sob controle dos trabalhadores, quer 
ajudar a juventude brasileira a cum-
prir o seu papel de luta, sem deixar de 
reconhecer que caberá aos batalhões 
pesados da classe operária travar os 
combates decisivos. Como é próprio 
dos jovens, vamos na frente, abrindo 
caminho, forjando trilhas e rumos, 
mas sem nos distanciar da classe e ja-
mais nos furtando a aprender com as 
derrotas e vitórias, os erros e os acer-
tos daqueles que vieram antes de nós.

Hoje fundamos a Liberdade e Luta, 
uma nova organização revolucioná-
ria de juventude, que é o desenvol-
vimento direto da campanha nacio-
nal “Público, Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Educação! Abaixo 
a Repressão!”, uma campanha nascida 
das Jornadas de Junho de 2013, que 
traz como um de seus principais eixos 
a luta contra a repressão, contra a cri-
minalização dos movimentos sociais, 
por liberdade de expressão e de mani-
festação; que levanta as bandeiras do 
passe livre estudantil e tarifa zero em 
todo o transporte público, saúde pú-
blica e gratuita para todos, educação 
pública e gratuita para todos em todos 
os níveis. Para isso, defendemos o fim 
do pagamento da dívida pública brasi-
leira, interna e externa, o que disponi-
bilizaria mais de R$ 1 trilhão por ano 
para suprir essas demandas.

A Liberdade e Luta nasce compon-
do a Oposição de Esquerda da UNE, 
combatendo a política da direção atual 
da entidade, para que a UNE retome a 
luta por vagas para todos nas universi-
dades públicas e os pontos fundamen-
tais da Carta de Princípios aprovada 
em seu Congresso de Reconstrução 
(1979). Também combatemos para 
que todas as entidades estudantis, 
desde os Grêmios, sejam entidades 
livres, de luta, democráticas e inde-
pendentes, desvinculadas do Estado, 
das instituições burguesas e de seus 
governos. Ao mesmo tempo, discor-
damos das tentativas de criar outras 

entidades nacionais estudantis parale-
las, que só servem para dividir os estu-
dantes. É fundamental o combate pela 
unidade dos estudantes e trabalhado-
res pela frente única em torno de um 
programa de reivindicações imediatas 
que apontem para a necessidade da to-
mada do poder pela classe trabalhado-
ra no Brasil e no mundo.

Nos inspiramos na presente onda 
revolucionária que varre todos os con-
tinentes, desde a Revolução Venezue-
lana logo no início do século 21, até 
as revoluções árabes na Tunísia e no 
Egito, que levaram à queda de Ben 
Ali, Mubarak e Mursi em 2011 e 2013. 
Nos inspiramos na Comuna de Oaxa-
ca de 2006 no México, na luta dos mi-
neiros bolivianos, no Movimento dos 
Indignados da Espanha, que ocuparam 
a Praça do Sol em Madri, assim como 
havia sido feito no Cairo, e que depois 
foi repetido com o movimento Occu-
py nos EUA, a jornada de resistência 
à austeridade na Grécia, o movimen-
to dos secundaristas no Chile, a luta 
pelos 43 estudantes de Ayotzinapa no 
México, as explosões da juventude na 
Inglaterra, a resistência do povo pales-
tino contra o massacre promovido pelo 
Estado sionista de Israel, o levante das 
ruas na Turquia em 2013 e, finalmen-
te, as Jornadas de Junho no Brasil, se-
guidas do movimento de ocupações de 
escola em SP, em 2015.

Este movimento atual, que pode 
ser sentido em maior ou menor grau 
em cada país do planeta Terra, é a 
continuidade dos grandes aconteci-
mentos históricos do passado, como a 
Comuna de Paris, a Revolução Russa 
de 1917, a Revolução Espanhola dos 
anos 1930, a Revolução Cubana, o 
Maio de 68 na França e tantas outras 
ricas experiências vivenciadas pelos 
povos oprimidos desde o surgimento 
do capitalismo até hoje. Agora esta-
mos assistindo ao início de um novo 
momento de preparação da revolução 
mundial.

Toda a nossa geração olha para 
frente e só consegue ver um futuro 
de guerras, fome, refugiados, drogas, 
violência, desemprego, miséria, pre-
conceito e opressão que o capitalis-
mo impõe a toda a humanidade. Os 
jovens de hoje não podem aceitar isso 
como se não houvesse alternativa. É 
inevitável que cada vez mais jovens se 
lancem no caminho da revolução. Nós 
oferecemos, nos núcleos da Liberdade 
e Luta, um espaço para organizar sua 
indignação e expressar sua ousadia e 
criatividade. A Liberdade e Luta sur-
ge para reunir a juventude em defesa 
de uma plataforma revolucionária de 
reivindicações, contra o capitalismo e 
pela construção de uma nova socie-
dade no Brasil e no mundo. Junte-se 
a nós!

Vida longa à Liberdade e Luta!
Venceremos!

Aprovado por unanimidade dos presentes no 
Acampamento Revolucionário 2016, na Fábrica 
Ocupada Flaskô.
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LIBERDADE E LUTA

Junho de 2013 levou 
milhões às ruas de todo o 
país e evidenciou o mal-es-
tar com a podre sociedade 
burguesa e a disposição de 
luta, em especial da juven-
tude, por um futuro digno. 
O que aconteceu mudou o 
Brasil. Movimentos ganha-
ram força. Greves se mul-
tiplicaram. A ocupação de 
escolas em São Paulo de-
monstrou como a situação 
segue se desenvolvendo e 
amadurecendo.

Toda uma geração tem 
despertado para a luta e 
compreendido que nada 
deve parecer impossível de 
mudar. Após as jornadas de 
junho e avaliando a nova 
situação política aberta, as 
reivindicações e as neces-
sidades, lançamos a cam-
panha “Público, Gratuito 
e Para Todos: Transporte, 
Saúde, Educação! Abaixo a 
Repressão!”.

De lá para cá, constru-
ímos comitês em escolas 
e universidades, partici-
pamos de protestos e en-
contros do movimento 
estudantil, apresentando 
nossas análises e posições. 
Oferecemos para a juventu-
de uma forma flexível para 
agir, se organizar e trans-
formar a realidade. 

Realizamos um vitorio-
so 1º Acampamento Revo-

lucionário em 2015 e, 
agora, o 2º Acampa-
mento com cerca de 

150 participantes de vários 
estados. O encontro ocor-
reu entre os dias 28 e 31 de 
janeiro na Fábrica Ocupada 
Sob Controle dos Operá-
rios Flaskô (Sumaré-SP). 
Aprofundamos discussões, 
participamos de formações, 
realizamos grupos de tra-
balho e compartilhamos 
apresentações musicais e 
teatrais.

A mesa de abertura con-
tou com várias representa-
ções. Marcelo Buzetto falou 
em nome do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). Fizeram 
saudações jovens do Jun-
tos, do Rua e do Domínio 
Público. Além disso, ex-
pressaram apoio represen-
tantes da Esquerda Marxis-
ta, da Ocupação Vila Soma, 
da Flaskô e do Movimento 
Negro Socialista (MNS). 

Dois convidados inter-
nacionais participaram das 
atividades: Deivi Peña e 
José Luis Hernandez, mi-
litantes das seções vene-
zuelana e mexicana, res-
pectivamente, da Corrente 
Marxista Internacional 
(CMI). Também trocaram 
experiências estudantes de 
12 escolas que foram ocu-
padas em 2015 no estado 
de São Paulo.

Ao final, os participantes 
fundaram uma organização 

revolucionária de juven-
tude: a Liberdade e Luta. 
Apresentamos esta nova 
organização como um ins-
trumento para a juventude 
seguir na luta para derru-
bar o podre capitalismo. 
Nos núcleos da Liberdade 
e Luta, os jovens encontra-
rão um espaço democrático 
para organizar sua indigna-
ção e expressar sua ousadia 
e criatividade.

A primeira ação da Li-
berdade e Luta foi uma 
campanha. Três estudantes 
da Escola Azevedo Júnior, 
em Santos, vinham sendo 
perseguidos por haverem 
participado do movimen-
to de ocupações contra o 
que ficou conhecido por 
“reorganização escolar”. A 
iniciativa teve êxito, eles 
foram matriculados e con-
seguiram a reabertura do 
prazo para admissão de 
alunos.

O Programa da Revolução no Brasil foi um dos temas 
do Acampamento Revolucionário 2016. Caio Dezorzi, José Carlos 
Miranda e Mayara Colzani explicaram a situação da crise econômica 
no país, os ataques a direitos e conquistas e a luta da juventude por 
um futuro digno, que deu um salto nas jornadas de Junho de 2013, 
com milhares nas ruas lutando por transporte, saúde e educação 
públicos, gratuitos e para todos, e contra a repressão. A disposição 
de luta da juventude segue se desenvolvendo e amadurecendo, 
como demonstraram as ocupações de escolas em SP.

Lutas da juventude em todo o mundo Os convidados 
internacionais Deivi Peña, militante da seção venezuelana da 
Corrente Marxista Internacional (CMI) e, da seção mexicana, José Luis 
Hernandez, compuseram a mesa sobre o Panorama das Lutas da 
Juventude no Mundo, junto com Evelyn Mora Gonzalez, que no fim de 
2015 passou dois meses na Espanha para acompanhar as eleições 
gerais do país. Eles abordaram a crise mundial do capitalismo, que 
empurra os trabalhadores à luta. Ao chocar-se com a traição das 
velhas organizações reformistas, a classe tem buscado construir 
novos instrumentos, dando lugar a fenômenos como PODEMOS na 
Espanha. 

Capitalismo e Machismo Clítia Daniel e Francis Madlener abriram o debate “Capitalismo e machismo 
- a luta pela emancipação da mulher”. Primeiramente, elas fizeram um panorama histórico sobre a origem 
e o desenvolvimento da opressão das mulheres. Logo após, apresentaram uma pauta de reivindicações 
transitórias. Entre os combates estão a legalização do aborto, combate à violência contra a mulher, contra 
a violência obstétrica, por salário igual para trabalho igual, fim da dupla jornada, ampliação da licença 
maternidade e paternidade, entre outros.

hinos Revolucionários Uma das mesas mais empolgantes do Acampamento foi sobre as letras e 
contextos de hinos revolucionários de todo o mundo. Evandro Colzani apresentou a história de músicas 
como as italianas Bella Ciao e Bandiera Rossa, as chilenas Venceremos e El pueblo unido jamás será 
vencido, a norte americana Solidarity Forever e a espanhola Si me quieres escribir. Moradores da Ocupação 
Soma, de Sumaré, cidade onde aconteceu o acampamento, participaram da atividade apresentando 
músicas e gritos de guerra do movimento de luta por moradia. Ao fim, todos cantaram a Internacional. 
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3ª Internacional: resultado do combate dos comunistas 
em meio a 1ª guerra e à traição da socialdemocracia

Há uma lenda que somen-
te a 4ª Internacional foi fun-
dada em condições de derro-
ta do movimento operário. A 
história da 3ª Internacional 
nos mostra que não foi as-
sim. Ela começa a nascer em 
uma conferência internacio-
nal na Suíça, onde se reúnem 
delegados em condições difí-
ceis, em um cenário de guer-
ra e repressão generalizada. 
A 2ª Internacional e os par-
tidos socialistas acabavam 
de trair a classe operária e 
aderir à guerra e ao patriotis-
mo. Somente a minoria dos 
delegados (os bolcheviques 
e poucos outros) já se colo-
cam a necessidade de outra 
internacional. O Manifesto 
Unitário é votado com a de-
claração de Vladimir Lênin 
de que a posição do seu par-
tido é transformar a guerra 
em revolução e fundar a 3ª 
Internacional, posições sobre 
as quais o Manifesto passa ao 
largo. 

Dois anos depois, o mo-
vimento de massas rompe o 
quadro existente e a revolu-
ção estala no elo mais fraco 
da cadeia imperialista: Rús-
sia. Ainda assim, vai demo-
rar um ano e meio para que o 
Partido Bolchevique consiga 
convocar um congresso in-
ternacional e dar passos em 
direção a uma nova Interna-
cional.

A revolução, a esta altura, 
já tinha dado passos gigan-
tescos. Mas fora vitoriosa 
somente em um local, que 
estava sitiado e sobre fogo 
cerrado da guerra civil e da 
invasão de exércitos estran-
geiros. Moscou e Petrogrado 
estavam sitiados e poucos 
delegados conseguiram che-
gar. Pouco antes, a revolução 
alemã tinha sofrido uma der-
rota e Rosa de Luxemburgo 
junto com Karl Liebknecht 
foram assassinados. O seu 
assassinato privou a Interna-
cional nascente de dois dos 
mais destacados militantes e 
dirigentes. A polêmica sobre 
“fundar ou não” a Internacio-
nal foi interrompida com sua 
morte e o objetivo foi concre-
tizado, nas piores condições 
possíveis.

Mas a situação como um 

todo era revolucionária e isso 
se expressou no próximo 
congresso, um ano depois: 
a guerra civil estava sendo 
vencida pelos soviets, discu-
tia-se se ela deveria ou não 
ser transformada em guerra 
de conquista revolucionária. 
A revolução estalava em uma 
série de países, vários parti-
dos socialistas pediam ade-
são à 3º Internacional.

A principal discussão do 
2º Congresso foi as “18 con-
dições” de admissão, que se 
tornaram 21 no congresso. 
O resultado desta discussão 
foi a separação dos partidos 
comunistas dos partidos 
socialistas, mas ainda não 
havia partidos constituídos 
com uma sólida direção pro-
vada na luta de classes. Para 
a preparação da discussão, 
os delegados receberam os 
livros de Leon Trotsky (Ter-
rorismo e Comunismo - O 
Anti-Kautsty) e de Lênin 
(Esquerdismo, doença infan-
til do comunismo). 

Se a questão de separação 
dos partidos foi concluída, 
isso em grande parte pelo 
peso que o partido russo ti-
nha e pela revolução que 
atraía as massas para a 3ª 
Internacional e forçava a di-
reção dos partidos, a questão 
do esquerdismo exigia muito 
mais que resoluções formais. 
A discussão do 3º e 4º con-
gressos foram consumidos 
com a questão das teses so-
bre frente única operária e 
sobre frente única anti-impe-
rialista.

Esta discussão levou à ex-
pulsão de antigos dirigentes 
que tinham posições corretas 
sobre o tema, mas que rom-
peram o quadro de discussão. 
A tática da “carta aberta” for-
mulada por Paul Levi, antigo 
dirigente da Internacional 
Socialista Alemã e camarada 
de Rosa de Luxemburgo, foi 
aprovada. Mas ele terminou 
fora dos quadros da 3ª In-
ternacional. O sectarismo do 
jovem partido comunista ale-
mão fez perder a chance de 
vitória de nova revolução ale-
mã. Se a Internacional como 
um todo saía fortalecida, se 
suas resoluções de 1921 e 
1922 eram extremamente 
positivas, a perda de mais 
um dirigente se faria sentir 
no próximo período.

RIOBALDO TARTARANA 
jornal@marxismo.org.br

HISTÓRIA/FORMAÇÃO

Lênin participa de mesa de debate durante 1ª Congresso da 3ª Internacional Comunista em 1919, ocorrido na Rússia

Vladimir Lênin foi o fun-
dador e o principal dirigen-
te do Partido Comunista 
Russo, que durante muito 
tempo usou o nome Bol-
chevique. Com sua saúde 
debilitada, assistiu o come-
ço da burocratização. Seu 
último combate, no ano de 
1923, foi contra a burocra-
cia. Ele morreu sem conse-
guir vencê-la nem construir 
uma fração decidida neste 
sentido. Leon Trotsky con-
tinuou seu combate, tendo 
publicado artigos e livros 
sobre a questão. O primei-
ro deles foi “O novo curso”, 

escrito quando Lênin ainda 
era vivo.

 O que estava em curso, 
entretanto, não era um sim-
ples debate entre posições 
diferentes. As formas que 
o debate tomou, inclusive o 
principal — internacionalis-
mo versus socialismo num 
país só — eram, na prática, 
a tradução da luta entre a 
burguesia e o proletariado 
para sufocar a Revolução 
Russa. A derrota das dife-
rentes revoluções no mun-
do, inclusive a chinesa e a 
alemã, haviam colocado o 
proletariado russo em con-
dições difíceis, assim como 
seu partido. 

A maior parte da van-
guarda que tinha feito a 
revolução morreu durante 
ou logo após a guerra. Os 
operários que estavam nas 
fábricas tinham vindo do 
campo. Os militantes ex-
perientes afogavam-se na 
burocracia do dia a dia. Re-
sultado: a pressão pelo con-
servadorismo tinha raízes 
sociais que empurravam o 
partido à direita. Josef Stá-
lin e seus primeiros aliados 
– Nikolai Bukharin, Grigori 
Zinoviev e Lev Kamenev – 

aproveitaram-se disso para 
isolar a ala esquerda, princi-
palmente Trotsky.

Uma nova onda revolu-
cionária estalou-se nos anos 
de 1926-27, com a greve 
geral na Inglaterra e a nova 
revolução chinesa. A inter-
venção da 3º Internacional 
levou a novas derrotas nos 
dois casos. A “oposição uni-
ficada”, que contou com a 
adesão de Zinoniev e Kame-
nev, desfez-se e o congres-
so do Partido Comunista 
Russo foi ganho por Stálin. 
A contrarrevolução foi vito-
riosa.

 Apesar de sua prisão 
e posterior exílio, Trotsky 
ainda classificava a fração 
de Stálin como centrista, 
que oscila entre a burguesia 
e o proletariado. Foi após 
a derrota para Adolf Hitler, 
em 1933, que a oposição de 
esquerda definiu que a 3º 
Internacional passou total-
mente para o lado da bur-
guesia e que era necessária 
uma nova Internacional. Na 
oportunidade, a direção do 
Partido Comunista Alemão 
contribuiu diretamente para 
a vitória dos nazistas, divi-
dindo a classe operária.

Da morte de Lênin à burocratização 
do partido da revolução mundial

Revista da 3ª Internacional
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Compreendendo o fenômeno Bernie Sanders nos EUA

Bernie Sanders é um se-
nador de 74 anos que se diz 
“socialista democrata” e de-
fende uma “revolução po-
lítica” nos EUA. Começou 
como um azarão, mas tem 
surpreendido na disputa com 
Hilary Clinton pela vaga do 
Partido Democrata para as 
eleições presidenciais nos 
EUA.

Ele tem um discurso con-
tra Wall Street, pela univer-
salização da saúde pública e 
gratuita, aumento do salário 
mínimo etc. Sua campanha 
tem o financiamento baseado 
em doações individuais. Com 
isso, a candidatura de San-
ders tem ganhado a simpatia 
de setores populares, em es-
pecial da juventude.

Sua campanha realizou 
grandes comícios. Conse-
guiu a vitória nas primá-
rias em New Hampshire e 

perdeu por pouco em Iowa. 
Este fenômeno é a expressão 
de profundas mudanças de 
consciência na sociedade es-
tadunidense. Mudanças que 
já deram sinais em greves 
com ocupação de fábrica no 
início da crise (2008-2009), 
na ocupação do capitólio de 
Wisconsin em 2011, no mo-

vimento Occupy, nas grandes 
lutas e rebeliões contra a vio-
lência policial e o racismo.

Em uma pesquisa entre 
eleitores dos EUA, 69% dos 
jovens (menos de 30 anos) 
disseram estar dispostos a 
votar em um candidato so-
cialista. Em um país de tra-
dicional e permanente propa-

ganda anticomunista, isso é 
absolutamente significativo. 

Estamos cientes das limi-
tações do que Bernie Sanders 
considera “socialismo”. Ele 
defende a regulação dos mer-
cados, a divisão dos monopó-
lios, taxação dos ricos, e, com 
isso, elevação dos benefícios 
sociais. Ou seja, na realidade, 
um capitalismo menos sel-
vagem e mais humano. No 
entanto, isso é impossível de 
se realizar em uma situação 
de aprofundamento da crise 
econômica. Essa é a grande 
limitação do reformismo de 
esquerda nos nossos dias, 
que, quando chega ao poder, 
sem romper com o capitalis-
mo, invariavelmente segue o 
caminho da traição. Recorde-
mos do exemplo do Syriza na 
Grécia.

Não temos nenhuma ilu-
são no Partido Democrata, 
um partido burguês até a 
medula. Democratas e repu-
blicanos são duas faces da 

burguesia imperialista. A bu-
rocracia do partido está em-
penhada em barrar uma vi-
tória de Sanders nas prévias. 
Isso pode gerar a ira da base e 
fissuras entre os democratas.

É preciso compreender, 
sem sectarismo, o significa-
do deste fenômeno e dialo-
gar com os jovens e setores 
populares, cansados da velha 
política, que se agarram na 
candidatura de Sanders na 
busca por uma saída. Na au-
sência de um partido operá-
rio, a insatisfação social com 
o sistema acaba se expres-
sando de diferentes formas 
e meios. Nós apresentamos 
a necessidade da construção 
de um partido da classe tra-
balhadora nos EUA.

O que fica evidente com 
o que se desenvolve é que 
grandes transformações es-
tão ocorrendo na base e que 
grandes explosões, no cora-
ção do sistema capitalista, 
estão no horizonte.

Guerra civil na Síria e 
a crise do capitalismo

Segundo a BBC Brasil, 
“o conflito entre forças lo-
cais, regionais e interna-
cionais na Síria se tornou 
tão complexo que líderes 
mundiais, militares e jor-
nalistas estão ficando sem 
termos e comparações his-
tóricas para descrevê-lo. 
E, no campo de batalha, 
aliados e inimigos se con-
fundem”.

O imperialismo esta-
dunidense aventurou-se 
na guerra no Afeganistão, 
no Iraque e, na Síria, com 
uma intervenção indireta. 
O resultado foi o surgi-
mento do Estado Islâmico 
(EI) e uma infinidade de 
milícias fundamentalistas 
ultrarreacionárias.

Na Síria, os EUA ten-
taram derrubar Bashar al 
Assad financiando grupos 
rebeldes. Os problemas 
causados pelo avanço do 
EI obrigaram o imperialis-
mo a dar um passo atrás, 
apoiar-se num ex-inimigo, 
Irã, e a aceitar a interven-

ção da Rússia em apoio à 
Assad. 

Enquanto os governos 
jogam pelos seus interes-
ses, o povo sírio padece 
no conflito. A saída da 
guerra e da barbárie por 
ela provocada não passa 
por nenhuma força im-
perialista, de grupos fun-
damentalistas, ou dos 
governos reacionários da 
região. A primavera árabe 
demonstrou a capacidade 
que as massas possuem, 
mas demonstrou também 
a necessidade de organiza-
ção da classe trabalhadora 
para avançar. 

ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

INTERNACIONAL

Após cinco anos no gover-
no e nenhum avanço, Michel 
Martelly deixou a presidência 
da República do Haiti sob for-
tes protestos. O legado deixa-
do por ele é a continuidade da 
criminosa ocupação militar da 
Minustah (Missão das Nações 
Unidas para Estabilização do 
Haiti). Ela violenta o povo hai-
tiano e protege os interesses 
imperialistas no país.

Diante da situação, o ex-
-presidente precisou sair pro-
tegido pelo exército para não 
ser linchado. Grandes protes-
tos ocorrem no país e eviden-
ciam o caráter criminoso da 
ocupação liderada pelo Brasil, 
agravado pelas denúncias de 
fraude eleitoral.

O primeiro turno da elei-
ção presidencial foi questiona-
do pelas denúncias de fraude 
feitas pelo oposicionista Jude 
Celestin. Ele retirou-se da dis-
puta para o segundo turno. 
Milhares de haitianos foram 
às ruas protestar em manifes-

tações que enfrentaram forte 
repressão. A situação fez com 
que as eleições fossem adiadas 
para 24 de abril.

O governo brasileiro gas-
tou aproximadamente R$ 2 
bilhões para dar suporte ao 
imperialismo internacional. E 
segue sujando suas mãos de 
sangue e impondo uma violen-
ta repressão, atacando a sobe-
rania haitiana.

Michel Martelly foi elei-
to prometendo modificar a 

situação dos haitianos. Sem 
questionar a ocupação, termi-
nou eleito após uma eleição 
questionável. Antes mesmo de 
iniciar o seu mandato, os hai-
tianos já sabiam que nada se-
ria resolvido por esse governo. 
Além de não questionar a Mi-
nustah, Martelly e uma casta 
burocrática saquearam o país. 
Engordaram suas contas e im-
puseram uma forte repressão 
ao povo.

O povo haitiano está em 
situação de barbárie. Só uma 
revolução no país pode abrir 
uma saída. Sua trágica situa-
ção é fruto da vergonhosa ocu-
pação brasileira, apoiada por 
quase todos os países latino-a-
mericanos.

A retirada de tropas de 
ocupação do Haiti deve ser o 
primeiro passo. O povo hai-
tiano deve tomar as rédeas do 
seu destino. O capitalismo só 
trouxe miséria e dor.

Diante disto, reiteramos 
nossa posição pela retirada 
das tropas brasileiras do Hai-
ti. Total solidariedade ao povo 
haitiano!

Presidente do Haiti deixa cargo
 em meio à revolta da população
DAISON COLZANI
daisonroberto@gmail.com

Estragos de bombardeio russo

 Andres Martinez Cesares

 Manifestantes enfrentam repressão 

Lucy Nicholson

Candidato se autodeclara “socialista”, provocando debate em nível nacional
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O governo propôs um li-
mite de gastos públicos em 
três estágios. Caso fosse 
atingido o primeiro estágio, 
seriam cortadas: “novas de-
sonerações”, contratações 
de novos servidores e au-
mentos reais dos servidores. 

Na segunda etapa, sus-
pensão de subsídios (a 
quem?), congelamento no-
minal de salários de servi-
dores e outras despesas. No 
terceiro, redução de “benefí-
cios” a servidores, demissão 
dos não estáveis e congela-
mento do salário mínimo. 

Paul Singer, que expres-
sa exatamente o pensamen-
to reformista, escreve em 
20/02, na Folha de SP: “Será 
que o melhor momento para 
deflagrar este embate de soma 

zero –os que uns ganham, ou-
tros perdem – é o de uma econo-
mia em profunda recessão? Não 
seria melhor esperar período de 
expansão para, com maior mar-
gem, impor perdas menores a 
quem quer que seja? Ou será que 
o capital avalia que, em virtu-
de do desemprego, a resistência 
do trabalho será agora menor? 
Neste caso, compete a um su-
posto governo de trabalhadores 
cumprir o papel de aríete?”

O governo, com este mo-
vimento – Reforma da Pre-
vidência e “limite de gastos” 
apenas mostra o seu lado – 
o lado dos capitalistas. Cabe 
aos trabalhadores lembrar 
que estes já levam pelo me-
nos 750 bilhões ao ano do 
governo – juros da dívida, 
desonerações tributárias, 

empréstimos subsidiados 
do BNDES e acertos do BC 
no cambio – e que o corte 
deveria começar aí! 

Os reformistas apelam 
para o bom senso dos capita-

listas. Esses se movem pelo 
maior lucro possível. Os 
trabalhadores e a juventude 
tem um caminho: contestar 
o que ganha o 1% mais rico 
e exigir seus direitos!

Agrava-se a crise econômica no Brasil.
Aumenta exploração dos trabalhadores

A produção industrial vem 
caindo no Brasil. Existe uma 
polêmica entre os diferentes 
economistas e frações da bur-
guesia sobre como enfrentar 
este problema. E os reformis-
tas de todo o tipo – a começar 
pelos dirigentes dos sindica-
tos – entram nesta polêmica 
sempre pedindo “juros mais 
baixos”, “investimento na 
produção”, “desoneração tri-
butária”. 

A burguesia passou muito 
tempo pedindo que o real fos-
se rebaixado frente ao dólar. 
Este pedido foi “atendido” no 
ano passado. Os produtos bra-
sileiros – ferro, aço, petróleo, 
soja, café e carne – passaram 
a preços menores frente a ou-
tros produtores no mercado 
mundial. O problema é que a 
baixa da moeda não caiu do 
céu nem foi produzida pelo 
governo através de alguma po-
lítica mágica. Ela foi resultado 
exatamente da queda de valor 
dos principais produtos brasi-
leiros (ferro, aço, petróleo). E 
isto atingiu a maioria dos paí-
ses atrasados, produtores des-
tas mesmas mercadorias. 

Ao mesmo tempo, a que-
da da moeda revelou o que 
os economistas não querem 
ver: a enorme dependência 
da indústria nacional dos in-
sumos, máquinas, tecnologia 
e financiamento do mercado 
internacional. O resultado é 
que a maioria das grandes em-
presas estão com problemas 
para cumprir seus “compro-
missos” financeiros, ou seja, 
pagar os empréstimos em 
dólar. O preço de máquinas e 
equipamentos de última linha, 
a importação de programas de 
computadores, tudo isso se 
tornou mais caro. E isto num 
mercado mundial já saturado 
de mercadorias. 

O resultado se revela nos 
números: a queda na produ-
ção industrial, o emprego in-
dustrial e, em consequência, 
a venda de produtos no mer-
cado interno. A indústria de 
bens de capital, a produção 
de máquinas e equipamen-
tos, caiu 25% em 2015 frente 
a 2014. Em outras palavras a 
burguesia não investe porque 
sabe que não conseguirá lucrar 
com isso. A produção indus-
trial como um todo caiu 8% e 
o emprego caiu 6,2%. O em-
prego no setor está em queda 

há quatro anos. Ele recuou em 
2012 (-1,4%), 2013 (-1,1%), 
2014 (-3,2%) e 2015 (-6,2%).

Em 2015, o número de ho-
ras pagas aos trabalhadores da 
indústria recuou 6,7%. Tra-
ta-se, mais uma vez, do pior 
resultado de toda a série histó-
rica da pesquisa do IBGE. To-
dos os 18 setores registraram 
queda no indicador (dados 
do IBGE, citado pela FSP). A 
concessão do crédito pratica-
mente já chegou no limite. O 

crédito para compra de imó-
veis aumentou de 1,5% do PIB 
em 2007 para 9,7% do PIB em 
2015. Mas em 2015 a venda 
caiu 15% e a construção de 
novos imóveis, 19%. O valor 
do metro quadrado construído 
caiu 9%.

A desoneração tributária 
e os juros baratos do BNDES 
já não fazem mais efeitos. A 
saída que a burguesia quer é 
aumentar a exploração sobre 
os trabalhadores, com medi-
das como a reforma da previ-
dência e a reforma trabalhista. 
A “crise de confiança”, “crise 
política” traduz a repercussão 
desta necessidade e do medo 
da burguesia em enfrentar di-
retamente a classe trabalhado-
ra para impor tais medidas. 

Em um primeiro momento, 
a partir da decisão do governo, 
decidem jogar todas as fichas 
na Reforma da Previdência. 
Mas isto está desatando forças 
que eles podem não conseguir 
segurar. Por isso a declara-
ção do PSDB e do PMDB que 
“primeiro o PT tem que fechar 
questão” para depois apoiar. 
Em última análise, o problema 
não será resolvido nos gabine-
tes do Congresso e do Planal-
to, mas nas ruas e nas fábricas.

Ocupação 
da MABE

Os trabalhadores da 
MABE ocuparam as plan-
tas da empresa em Cam-
pinas e Hortolândia. A 
decisão foi tomada em 15 
de fevereiro, em assem-
bleia organizada pelo Sin-
dicato de Metalúrgicos de 
Campinas. São quase dois 
mil trabalhadores afetados 
pelo pedido de falência da 
empresa. Durante os dois 
últimos anos, os patrões 
vinham fazendo uma “re-
estruturação produtiva”. 
Na prática, desmontaram 
a empresa para abrir uma 
nova. E junto com isso, 
aproveitaram para atacar 
direitos trabalhistas e não 
pagar salários e impostos.

A Esquerda Marxista 
expressa sua solidariedade 
aos trabalhadores. Tam-
bém enfatiza a similarida-
de do momento com o de 
2002, quando começou o 
Movimento das Fábricas 
Ocupadas. Naquele ano, os 
operários da Cipla e Inter-
fibra se viram na mesma si-
tuação que os da MABE. O 
país passava por crise eco-
nômica e diversas empre-
sas fechavam as portas. Ao 
invés de aceitar a situação, 
os trabalhadores ocupa-
ram, resistiram e passaram 
a produzir. Reivindicando 
a estatização sob controle 
operário.

Aquela ideia se espa-
lhou para mais de 35 fá-
bricas, entre elas a Flaskô, 
que continua sob controle 
operário. Agora, mais uma 
vez os capitalistas condu-
zem a sociedade a uma 
crise econômica. Mais de 
1,5 milhão de vagas foram 
cortadas em 2015. Já 2016 
inicia com férias coletivas, 
layoffs, redução de salários 
e novos fechamentos de 
empresas em vários outros 
ramos do mercado.

Os operários da MABE 
mostram o caminho que os 
da Flaskô mantém aberto.

Orçamento, déficit e Reforma da Previdência

ECONOMIA
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Operários ocupam parque fabril
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Dilma Roussef atende pautas do setor empresarial e financeiro
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Emprego tem queda pelo quarto ano


