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Liberdades democráticas
ameaçadas pela Lava-Jato

Judiciário e Polícia Federal passam por cima da lei diante do cenário de agravamento da crise econômica e
política do país, buscando abrir caminho para o aumento da criminalização dos movimentos sociais. PÁG 6

ESPECIAL

8 DE
MARÇO
Desafios para
emancipação
da mulher
PÁG 5
Busca e apreensão no Instituto Lula. Enquanto ex-presidente era levado coercitivamente para depoimento. Abusos e ilegalidades

Unidade
contra o
ajuste no dia
31 de março

8 de março,
uma data
para celebrar
e lembrar

PÁG 8

PÁG 4
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O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA?
A FIFA elegeu um novo
presidente no fogo dos escândalos de corrupção na
entidade. De acordo com
o The Wall Street Journal,
era necessária uma mudança diante da podridão
lançada ao ventilador, afinal o que se viu é apenas a
ponta do iceberg.
O futebol foi uma das
dezenas de coisas que a
burguesia se apropriou e
transformou em ferramenta de controle e propaganda. Fez dos times empresas
e dos jogadores “promoters”, para que o torcedor consuma os produtos
com suas imagens. Mas,
mesmo com a mudança e
o abafa promovido pelos
cartolas que “sobraram”,

a ISL Marketing continua
com o monopólio sobre
produtos de competições
internacionais. Adidas e
Nike seguem disputando
os mercados do futebol.
Como qualquer reforma no capitalismo, as
mudanças na FIFA não
mudam o central. Permanecem no mesmo
sistema, na disputa do
lucro. Com isso, os escândalos não terminarão.
A podridão na FIFA
é apenas um sintoma
do capitalismo. Quem
pode “tirar” o seu quinhão o faz sem medo.
A sanha por dinheiro
dos cartolas não leva
em nenhum momento

o torcedor em consideração. Expressam o que faz
a burguesia, que ignora os
trabalhadores em nome
do lucro. Somente o fim
do capitalismo porá fim a
esses burocratas.

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

Proibição de homens na luta
enfraquece o movimento

Diretora-Gerente do FMI lidera órgão imperialista que oprime os povos ao redor do mundo

Luta de classes versus luta entre gêneros
Os marxistas compreendem que a luta pela emancipação da mulher é parte fundamental do combate pelo
comunismo.
Na década de 1960, surgiram movimentos feministas com percepção de que
homens e mulheres são diferentes não só biologicamente, mas na suposta “essência” que carregam.
As feministas que se autointitularam radicais passaram a divergir dos movimentos anteriores e defenderam
a existência de classes de
gêneros, uma de mulheres
e outra de homens. Elas
contrapuseram-se à con-

cepção marxista da divisão
de classes pela detenção de
propriedade e papel social,
independente do sexo. Consideraram que a emancipação residia na disputa entre
gêneros. Esta posição não
resiste a um confronto com
a realidade.
Importantes cargos ocupados por mulheres colocam
em cheque a “representatividade” e a superioridade
da questão do sexo para a libertação. Apesar de mulher,
Hillary Clinton, candidata
nas prévias democratas para
a eleição presidencial dos
EUA, sustenta um programa
imperialista e de ataques à

classe trabalhadora. Podemos citar também a Diretora-Gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, ou Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Estes são exemplos
internacionais, mas recordar
o papel que Dilma Roussef
cumpre no Brasil também
serve para ilustrar a falsidade do discurso feminista sobre classes de gêneros.
Uma mulher no poder, ao
escolher atacar a classe trabalhadora, ataca a maioria
do sexo feminino. É a luta de
classe, não a luta de gênero,
que pode abrir o caminho
para pôr fim às opressões.

Em reuniões, debates e
atos que tratam da questão da
mulher, surgem normatizações em relação a seus formatos, que expressam o conteúdo
político adotado pelos grupos.
Uma regra difundida é a
defesa do “lugar de fala” para
as mulheres, em que a sua “vivência” constitui argumento
principal para defesa de sua
concepção política. Existem
espaços nos quais homens
são proibidos de participar,
construídos como supostos
ambientes “seguros” para
mulheres e de apoio mútuo a
respeito de suas experiências
pessoais. Também há espaços
em que o homem pode participar, mas como aprendiz em
busca da “desconstrução” do
machismo e de seus “privilégios” de homem. Portanto,
alguém sem propriedade para
apresentar divergências ou
opiniões que não caibam nas
experiências empíricas das
mulheres presentes.
Os marxistas compreendem
a importância das experiências
do indivíduo na sociedade para
a formação de sua consciência.
No entanto, trata-se de um erro
brutal considerar que o machismo é algo intrínseco ao homem
e, portanto, qualquer indivíduo
do sexo masculino é incapaz
de contribuir positivamente na
luta pela libertação do sexo feminino.

Compreendemos que é a
classe trabalhadora, constituída por homens e mulheres,
que tem as condições de construir uma sociedade igualitária, livre de toda exploração e
opressão.
Sabemos das barreiras impostas pelo atual sistema para
que as mulheres das camadas
populares possam participar
da luta política, devemos empreender todos os esforços
para trazer a mulher trabalhadora para o combate contra o
capitalismo, sistema que alimenta o machismo, o racismo
e a homofobia, para que possa
dividir a classe operária e se
perpetuar.
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Unidade de classe nas manifestações do dia 31 de março
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

A crise do capitalismo
prossegue, tornado instável a
situação econômica em todo
mundo. Nesse quadro de instabilidade, afloram as contradições do sistema. A classe
dominante ataca direitos históricos dos trabalhadores. Os
interesses inconciliáveis e contraditórios se chocam.
O Brasil encontra-se duramente afetado e a crise econômica se expressa de forma
concentrada como crise política. A falência do projeto de
conciliação de classes capitaneado pelo PT prossegue com
a burguesia atacando o partido
e seus quadros. O PT usou os
métodos corruptos da burguesia e agora paga por isso.
A escolha seletiva de informações vazadas e de indivíduos processados visa atacar toda
a esquerda e tornar o governo
cada vez mais servil para que
aplique toda a política contra a
classe trabalhadora que o capital exige.
A bandeira do impeachment continua hasteada e
Dilma procura fazer acordos
com o PSDB e Serra, entregan-

do o pré-sal ao imperialismo.
Espera-se com isso que o Senado barre o processo, caso
aprovado pela Câmara dos Deputados. Negocia-se ainda a
flexibilização das estatais, conteúdo em tramitação no Senado, com apoio do governo.
Nesse cenário os atores sociais de classes distintas preparam atos para os dias 13 e 31
de março. O dia 13 está convocado pelos novos movimentos
da direita, mas desta vez conta
com adesão dos partidos da
oposição de direita que assinam a convocatória enquanto
reforçam o slogam “ou você
vai, ou ela fica”.
Sem o apoio de parte significativa da burguesia e de
seus meios de comunicação,
os atos desidrataram-se no
último ano. Antevendo essa
possibilidade, a liderança do
Vem Pra Rua justifica-se antecipadamente.
A burguesia encontra-se
dividida. A classe dominante não possui um projeto que
ofereça uma alternativa à desesperada massa pequeno burguesa que tomou as ruas em
15 de março do ano passado.
Um setor acredita que é hora
de governar diretamente, le-

vando o impeachment até o
final, enquanto outra continua
com a tática de pressionar o
governo do PT para desgastá-lo, para que defenda seus interesses e derrotá-lo nas eleições de 2016 e 2018.
Os setores pequeno burgueses que se apegam a estas políticas são aqueles que
encontram-se pauperizadas,
pressionadas por dívidas do
crédito anterior e da inflação
crescente. Sonham com a volta
de um paraíso perdido que, na
prática, nunca existiu.
Já uma série de organizações de trabalhadores preparam o ato do 31. O mesmo é
convocando conjuntamente
pelas Frentes Brasil Popular
e pela Frente do Povo Sem
Medo. A atividade apresenta-se contra o ajuste fiscal, à
reforma da previdência, aos
os cortes nos investimentos
sociais, em defesa do emprego
e dos direitos, engata ainda o
Fora Cunha e é contra o impeachment.
Essa pauta é justa, apesar
de insuficiente e pode ajudar
colocar a classe trabalhadora
em marcha unitária, flexionando sua musculatura após anos
de desmobilização pelo proje-

Internet

Protesto de novembro de 2015 pautou unidade contra ajuste fiscal

to de conciliação de classes do
PT, nem como do governismo
e tripartismo da CUT.
Sabemos que a Frente Brasil Popular quer sequestrar o
movimento com o fantasma
do golpe, para a defesa incondicional do governo. Mas hoje
ela está muito debilitada e necessita convocar com base em
pautas justas, sentidas pelos
trabalhadores.
A Esquerda Marxista não
defende este governo. Mas, o
impeachment hoje não interessa aos trabalhadores. Apenas trocaria os gestores do
capital para que os burgueses
administrassem diretamente.
A saída é a mobilização popular, sob a bandeira das rei-

vindicações dos trabalhadores
e da juventude, para constituição de uma Frente de Esquerda Unida, que coloque a perspectiva de organização de toda
a classe sob um eixo de independência e da realização de
um programa revolucionário.
Nossa perspectiva é varrer
a ordem existente e construir
um novo sistema social, com
a economia controlada pelos
trabalhadores e a produção
voltada aos interesses de todo
o povo trabalhador.
Por estas bandeiras estaremos no dia 31 de março em
Brasília. Todos em unidade
contra a política deste governo
e contra a oposição burguesa.
Junte-se a nós.

NACIONAL

Prefeituras estrangulam orçamento,
debilitando os serviços públicos
A evolução da crise capitalista internacional expõe ao limite as contradições do sistema. Do governo federal, passando pelos estados até chegar às prefeituras, a receita ditada
pelos capitalistas é a mesma: corte nos gastos
sociais, sucateamento dos serviços públicos e
arrocho direto no salário e benefícios dos servidores. Tudo para manter absolutamente em
dia a transferência dos recursos públicos para
os patrões.
Desde o ano passado, Dilma anuncia cortes
no orçamento federal, com subtração de recursos das áreas da saúde e educação. Brasil afora
os municípios veem desabar o volume de transferências constitucionais, o que impacta diretamente no financiamento dos serviços públicos
administrados pelas prefeituras.
Essa situação cria uma conjuntura perfeita
para os prefeitos atacarem o funcionalismo e os
serviços públicos. As prefeituras fecham unidades de saúde, salas de aula, arrocham o salário
dos servidores, retiram benefícios, demitem
contratados e asfixiam o atendimento da população com falta de profissionais, de remédios e

de materiais básicos. Para justificar isso, os prefeitos apresentam os números da arrecadação e
utilizam-se da muleta da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim como nos estados e no próprio governo federal, pressionados pelos empresários financiadores de suas campanhas, os municípios
reagem esmagando o funcionalismo público e
a população, enquanto mantêm e ampliam os
pagamentos às empreiteiras e fornecedores.
Apoiados por Brasília, sucateiam as estruturas
públicas, preparando a privatização, via entrega
da administração dos serviços para as Organizações Sociais (OSs).
Pelo Brasil inteiro, os servidores começam
a reagir. No momento em que este artigo é escrito, ocorrem greves em várias cidades do país.
Os trabalhadores são os únicos que podem deter a destruição e entrega dos serviços públicos
para a farra dos especuladores. Ao lado dos servidores públicos, urge levantarem-se todos os
trabalhadores da iniciativa privada, para juntos
combaterem as “medidas de austeridade”, que
só tiram “dos de baixo” para dar “aos de cima”.

Aprovado novo meio
de repressão política
Em 27 de fevereiro, a Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei 2016/2015, que
tipifica o crime de terrorismo.
Apesar da versão final incluir
que pessoas em manifestações
políticas, movimentos sociais,
sindicais, religiosos, de classe
ou categoria profissional, não
poderão ser enquadrados na
lei antiterrorismo, não há nada
para comemorar.
Uma Justiça que condena
a cinco anos de prisão um morador de rua, Rafael Braga, por
portar uma garrafa de Pinho Sol
e outra de água sanitária, durante as manifestações de 2013 no
Rio de Janeiro, pode utilizar-se
de toda sorte de manobras jurídicas para enquadrar os ativistas
dos movimentos sociais como
terroristas.
A Justiça burguesa já utili-

za tipificações criminais como
formação de quadrilha, dano ao
patrimônio público, desacato,
entre outros, para criminalizar a
luta dos trabalhadores e jovens.
O crime de terrorismo será mais
uma arma no arsenal jurídico da
burguesia.
O projeto, enviado ao Congresso em caráter de urgência
pelo governo Dilma, usa a desculpa de garantir “mais segurança durante as olimpíadas”,
com definições genéricas.
O combate ao terror já foi
utilizado para os ataques às liberdades democráticas em países como os EUA, após o 11 de
setembro, e na França, após os
atentados de 2015.
O que se esconde por trás
dessa lei é a tentativa de intensificar a repressão e criminalização aos ativistas e movimentos.
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Apesar dos debates sobre
a real origem do 8 de março
como data que homenageia as
mulheres, existe consenso entre as organizações de esquerda de que essa data reverencia
a luta das mulheres trabalhadoras. São os marcos para a
data: a luta das mulheres pelo
direito ao voto no final do
século 19, a organização das
mulheres trabalhadoras pelo
movimento socialista e as greves das mulheres da indústria
têxtil nos EUA. Essas últimas,
ocorridas entre o final do século 19 e início do século 20,
foram duramente reprimidas,
resultando no incêndio de

uma das fábricas, que matou
mais de uma centena de mulheres.
Em 1910, Clara Zetkin
propôs que se estabelecesse a
comemoração do dia da mulher, somando-se à luta pelo
voto feminino. Isso ocorreu
durante a 2ª Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, na Dinamarca, organizada pela 2ª Internacional.
A proposta inicial era que a
data fosse comemorada dia
19 de março. Neste dia, em
1848, frente à possibilidade
de um levante revolucionário,
o rei da Prússia prometeu,
entre outras coisas, o voto fe-

minino – promessa que não
cumpriu.
Também existem relatos
de que, em 8 de março, trabalhadoras russas protestaram
contra as péssimas condições
de vida e trabalho e contra a
entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A dura
repressão sofrida por elas teria sido um dos estopins da
Revolução de Fevereiro de
1917 (março, pelo calendário
ocidental). Em homenagem à
data, a Conferência das Mulheres Comunistas, realizada
em Moscou pela 3ª Internacional em 1921, fixou o 8 de
março como o Dia Internacio-
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TRABALHO IGUAL, SALÁRIO IGUAL!
PELA LIBERTAÇÃO DA MULHER DA DUPLA JORNADA, DOS
AFAZERES DOMÉSTICOS. LAVANDERIAS PÚBLICAS, RESTAURANTES
PÚBLICOS, CRECHES PÚBLICAS, ETC.
PELO FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA!
NÃO AO ESTATUTO DO NASCITURO! NÃO AO PL 5069/2013!
PELA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO E LAICIZAÇÃO DAS DECISÕES DO
ESTADO!
NÃO À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA!
AMPLIAÇÃO DA LICENÇA PATERNIDADE E MATERNIDADE!
VAGAS PARA TODAS AS CRIANÇAS EM CRECHES PÚBLICAS!
CONTRA TODA FORMA DE MERCANTILIZAÇÃO DO CORPO DA
MULHER!
ABAIXO AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA DE FHC, LULA E DILMA.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO PARA HOMENS E
MULHERES!
VIVA A LUTA DA MULHER TRABALHADORA!

nal da Mulher.
Como pode-se observar,
todas as referências históricas
relacionam-se à luta das mulheres trabalhadoras e foram,
como diversas outras datas e
movimentos, cravados na história pela classe trabalhadora.
Celebrar o Dia Internacional
da Mulher é celebrar a luta da
mulher trabalhadora. É recordar todas as lutas das mulheres que batalharam para a superação do capitalismo rumo
a uma sociedade sem classes,
sem exploração e sem desigualdades.
Entretanto, a partir de
1975, após décadas de cele-

bração, a Organização das Nações Unidas (ONU) começou
a patrocinar a data. Diferente
do caráter original, a entidade passou a buscar instituir
um novo significado para a
comemoração. Dessa forma,
desapareceu o caráter classista e socialista nas festividades
promovidas pelos estados capitalistas e pelas organizações
sem vinculação com a luta de
classes.
Nesse sentido, cabe a nós
– mulheres e homens trabalhadores - refletir a questão
da mulher sob uma perspectiva de classe, restaurando a
verdadeira história dessa data.

AS SUFRAGISTAS

Recentemente o filme As Sufragistas adquiriu destaque entre muitas mulheres. Ele retrata o movimento das
britânicas pelo sufrágio feminino no início do século 20.
A Comissão de Mulheres da Esquerda Marxista elaborou
uma análise a partir da obra. O resultado foi o artigo “O
movimento sufragista e as lições à organização das mulheres trabalhadoras: reflexões a partir do filme Suffragette”.
Indicamos sua leitura a mulheres e homens, através do
site (www.marxismo.org.br).
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FRANCIS MADLENER
francismad@gmail.com

Algumas organizações
afirmam que a teoria marxista ignora a discussão sobre a mulher e utiliza uma
formulação “totalizante” e
superada sobre as relações
sociais. Com o crescimento da teoria pós-moderna,
fruto das desilusões com
o modelo estalinista, diversas críticas são feitas
ao marxismo. Inclusive a
de não dar a importância
devida à questão. Porém,
é possível encontrar bases
marxistas para a discussão
sobre a mulher em diversos
textos, ancorando-a na luta
de classes.
Karl Marx e Friedrich
Engels elaboraram a teoria capaz de explicar a sociedade capitalista. Nela
estão inseridos homens,
mulheres e crianças, cuja
força de trabalho é o pilar
de sustentação. Marx, ao
dissecar a anatomia da sociedade capitalista, ressalta
a importância da entrada
da mulher no mundo do
trabalho, tanto para as rela-

ções sociais familiares,
quanto para uma nova configuração da venda da força
de trabalho.
Contudo, não bastava
analisar a inserção da mulher no trabalho produtivo.
Engels, em especial na obra
A Origem da Família, da
Propriedade Privada e do
Estado, demonstrou, resgatando o desenvolvimento desde as organizações
sociais pré-históricas, que
o papel da mulher nas sociedades nem sempre foi
o de dona de casa responsável pelo cuidado do lar
e da família, submissa à
figura masculina. Verificar
a existência de outras formas de organização social
desmitifica a figura feminina construída na sociedade
burguesa e subsidia a luta
por uma sociedade sem relações desiguais entre os
sexos.
Com base no materialismo histórico dialético e
nas experiências de

rosa luxemburgo

organização da classe trabalhadora, grandes revolucionários elaboraram suas
análises da luta das mulheres em direção ao socialismo. Clara Zetkin apontava
a necessidade de uma perspectiva revolucionária para
a luta das mulheres. Para
ela, a questão da mulher
surge de forma distinta nas
classes que estão inseridas
no modo de produção capitalista. Assim, em função
dos seus interesses antagônicos e inconciliáveis,
a luta da mulher trabalhadora deve ser desenvolvida
junto com o homem da sua
classe.
Nas suas reflexões sobre
a luta das mulheres, Lenin
apontava a necessidade de
retirar a mulher do trabalho doméstico, ampliando
sua participação na vida
pública e no trabalho produtivo. O que começou ser
colocado em prática com a
Revolução Russa. Para ele,
a verdadeira emancipação
da mulher só começa-

rá quando comece a luta
das massas na construção
do socialismo. Portanto,
não podemos cair na enganação de que existirá uma
verdadeira emancipação da
mulher na sociedade capitalista.
Isso nos leva a outra
crítica dirigida por grupos
feministas aos comunistas:
de que, então, não haveria
o que fazer enquanto não
construímos o comunismo.
Podemos rebatê-la com a
elaboração de Trotsky sobre
a necessidade de uma pauta
transitória, que leve a classe trabalhadora a chocar-se
com o modo de produção
capitalista,
elevando-se
assim sua consciência de
classe.
Com a tomada do poder
pelos bolcheviques, Trotsky
dedicou-se a refletir sobre a
importância da cultura em
um processo revolucionário. Ele afirmava que seria
impossível a emancipação
da mulher sem um desenvolvimento da economia
e, consequentemente, da
elevação do

nível cultural. Sem a alteração radical das relações de
produção, não há alteração
na moral e nas relações sociais.
Essa relação entre economia e moral esteve presente na Revolução Russa.
Logo após a tomada de
poder, grandes conquistas
foram alcançadas pelas mulheres. A elaboração do Código da Família, em 1918,
facilitou o divórcio e legalizou o aborto. Iniciaram-se
construções de escolas, cozinhas e lavanderias coletivas, libertando a mulher
dos afazeres domésticos
para seus estudos e participação na vida política.
Porém, a reação estalinista, a burocratização do
estado operário, fez com
que muitas conquistas alcançadas entre 1917 e 1930
retrocedessem. Contudo,
o exemplo de organização
das mulheres e homens
trabalhadores com o objetivo de superação do estado capitalista, construindo
um estado operário, com
todas as conquistas que se
demonstraram
possíveis
para as mulheres, continuam servindo de inspiração,
reforçando a relevância
e atualidade da teoria
marxista para a luta
das mulheres.
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A ação da PF, Judiciário e imprensa
burguesa e seus objetivos reacionários
DECLARAÇÃO DA
ESQUERDA MARXISTA

A Esquerda Marxista condena a condução coercitiva de
Lula para depoimento, ocorrida nessa sexta-feira (4/3)
pela manhã, organizada pela
Polícia Federal, em conjunto
com a mídia burguesa, e a
considera um ataque às liberdades democráticas.
Não apoiamos nem a política de colaboração de classes, nem os métodos adotados pela direção do PT e o
governo. A corrupção que
se espalha tem origem nas
alianças com a burguesia e
seu Estado, com a defesa do
capitalismo feita por Lula,
Dilma e PT.
A operação Lava Jato visa
preparar o terreno para atacar toda a esquerda e as organizações dos trabalhadores.
E pressiona o governo, que
vai cada vez mais à direita.
Mesmo já sendo o governo,
o principal comando dos ataques contra o povo trabalhador.
O julgamento da Ação Penal 470, o chamado “mensalão”, já havia dado uma série
de demonstrações de ataques
às liberdades democráticas.
Covarde e vergonhosamente,
Lula e o PT recusaram-se a
defender os próprios dirigentes. Agora recebem a fúria
dos reacionários burgueses.
A operação deflagrada
sexta significa um salto de
qualidade na situação política, com o objetivo de desgastar o PT, mas, principalmente,
de testar as forças de reação
contra uma eventual ofensiva da burguesia para atingir
seus objetivos. Para isso, ela
fez com que seu braço judiciário passasse por cima das
já precárias leis e instituições
da República.
O alvo dessa operação
não é apenas Lula e o PT, já
desmoralizados. A intenção
é abrir o caminho para a desmoralização e a criminalização do movimento operário e
suas organizações.
Nesse momento de aprofundamento da crise econômica e política, o caminho
para a burguesia é o ataque
direto às conquistas e direitos da classe trabalhadora.
Ela prepara o terreno para

enfrentar a resistência das
massas, numa situação em
que a classe trabalhadora e a
juventude, em especial a partir de junho de 2013, deram
seguidas demonstrações de
disposição de luta.
A direção do PT, Lula e
Dilma, têm responsabilidade direta pela atual situação.
A política e os métodos que
defenderam e aplicaram, destruíram o PT como partido
de classe, como instrumento
para a luta da classe trabalhadora. A traição aos anseios
do povo que os elegeu, com
um verdadeiro estelionato
eleitoral, a aplicação de uma
política de submissão aos interesses do capital nacional e
internacional, conduziram à
falência política do PT.
O governo Dilma realiza
uma política de ataques a direitos e conquistas da classe
trabalhadora para garantir o
pagamento da dívida interna
e externa. Corta verbas de
áreas sociais, abre o caminho para a exploração das
multinacionais à reserva do
pré-sal, esquarteja a Petrobras e privatiza os seus melhores “pedaços”, amplia as
privatizações e prepara uma
nova reforma da previdência.
Envia em regime de urgência
o Projeto de Lei Antiterrorismo que é um instrumento de
guerra contra o povo, intensificando a criminalização dos
movimentos sociais.
Nós somos contra as
tentativas de impeachment
organizadas pela direita,
porque seu objetivo é aprofundar ainda mais os ataques
contra nossa classe. Mas, não
caímos na cantilena dos que
alardeiam que há um golpe
para com isso defender, este
governo com sua política anti-povo.
É com a luta pelas reivindicações, contra os ataques de todos os governo e
patrões, com a organização
independente da classe, que
será possível abrir uma saída pela esquerda para a atual situação. É neste combate
contra o capital e suas políticas, contra o reformismo,
e na luta pelo socialismo que
construiremos outra vez um
grande partido de classe realmente leal aos trabalhadores
e à juventude.

Internet

Lula e apoiadores. Reformismo e incapacidade de mobilizar as massas
Internet

Na 1ª sessão do Congresso, Dilma anuncia ataques aos trabalhadores junto com Cunha, Renan e parlamentares

É com esse sentido que a
Esquerda Marxista participará dos atos chamados para o
dia 31 de março, convocados
por sindicatos e movimentos
sociais, e denuncia mais esta
arbitrariedade monstruosa
do Judiciário, da PF e da mídia burguesa.
Em defesa das Liberdades
democráticas!
Abaixo a política de austeridade! Abaixo o capitalismo!
Por uma Assembleia Popular Constituinte! Por um
governo dos trabalhadores!

Internet

Foto de Haddad, Lula e Maluf encarna traição da colaboração de classes
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Nova tática da oposição ameaça Revolução Venezuelana
EVANDRO COLZANI
evandrocolzani@gmail.com

Representantes da oposição venezuelana estão
visitando diversos países,
incluindo o Brasil. Eles
buscam apoio informal ao
que pode ser a nova tática
da burguesia para derrubar
Maduro no próximo período. A proposta é aprovar
uma emenda constitucional
que reduz o mandato presidencial de seis para quatro
anos. A aprovação da emenda requer maioria simples
na Assembleia Nacional e
teria que ser submetida à
consulta popular. A proposta também prevê a convocação de eleições presidenciais
30 dias após a consulta.
Desde a vitória eleitoral
no final de 2015, em que
a coalizão opositora Mesa
de Unidade Democrática
(MUD) conquistou maioria
no parlamento, a burguesia

venezuelana
intensificou
sua ofensiva. Uma das táticas é a guerra econômica,
provocando o desabastecimento de alimentos básicos
da dieta venezuelana como
milho, café, frango, carne e
leite.
A história recente da Venezuela é repleta de exemplos que demonstram a
disposição de luta da classe operária. Em momentos
críticos como o paro petroleiro e a tentativa de golpe,
ambos ocorridos em 2002,
foram os trabalhadores que
salvaram a Revolução e empurraram seus dirigentes
cada vez mais à esquerda.
No entanto, são os dirigentes, a burocracia no PSUV
e no governo Maduro, os
principais freios das massas.
Durante o Congresso Nacional de Economia, ocorrido em janeiro, Maduro declarou que o país “entrou

Frente única contra o
presidente Macri
FRANCINE HELLMANN
hellmann.francine@gmail.com

Os servidores públicos
da Argentina fizeram uma
paralisação geral no último
dia 24. Essa foi a primeira
grande greve contra o presidente Mauricio Macri. Ele já
demitiu cerca de 26 mil funcionários públicos. Outros
25 mil contratos estariam
em avaliação. Desde o início
do ano, mais de 50 mil postos de trabalho foram fechados no país.
Os trabalhadores pedem
a imediata reincorporação
dos demitidos, o fim do imposto de renda, criticam o
Internet

Governo de austeridade assumiu
no lugar de Kirchner

novo protocolo de segurança e lutam contra a criminalização dos movimentos
sociais.
A inflação na Argentina
já chega a 30% e o dólar a
quase 16 pesos. No entanto, o presidente limitou em
25% o reajuste salarial dos
professores. Esses são os
métodos de classe usados
por Macri para agradar a
burguesia internacional em
meio à crise do capitalismo.
O chamado para a greve
foi feito pela Associação dos
Trabalhadores do Estado
(ATE) e apoiado pelas duas
Centrais de Trabalhadores
da Argentina (CTAs). O
acordo de “unidade na ação”
resultou em manifestações
que, em Buenos Aires, chegaram a reunir 50 mil pessoas.
Essa unidade é um grande avanço. É urgente a criação de correntes sindicais
não burocráticas no país,
bem como a recuperação
das organizações dos trabalhadores das mãos dos dirigentes traidores.

em emergência nacional” e
está numa crise que ameaça “as conquistas sociais e
a estabilidade política”. No
entanto, o mesmo congresso ocorreu de maneira engessada, sem que pudesse
garantir plena participação
popular. No final de 2015,
Maduro poderia armar a
população para combater a
burguesia utilizando a Lei
Habilitante. Ela permite
que o presidente legisle por
decreto, para criar os Conselhos Socialistas de Trabalhadores, tornando legal a
implementação do controle
operário no país. Milhares
de trabalhadores foram às
ruas ao final de dezembro
e pediram a aprovação da
lei, mas foram ignorados.
Em fevereiro, 1,5 bilhões
de dólares foram pagos aos
credores
internacionais
para cobrir parte da dívida
pública externa 120 bilhões
de dólares.

Enquanto a burguesia
ataca o povo venezuelano,
os burocratas reformistas
do PSUV buscam a conciliação de classes. O oportunismo e a falta de confiança nos
trabalhadores possibilita os

atuais avanços da oposição.
A Revolução Venezuelana está num dos seus momentos mais críticos desde
seu início e a única maneira
de evitar a derrota é radicalizá-la.
Nelson Almeida/AFP

Oposição conquistou maioria do parlamento em dezembro do ano passado

China segue ritmo de desaceleração
econômica do comércio mundial
ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

Em 2015, o comércio mundial sofreu uma queda, em
dólares, de 13,8% em comparação com 2014. Este dado, levantado pela Word Trade Monitor, significa a pior contração
desde o início da crise, em
2008. Um fator importante
para essa queda no comércio
global (valor das importações
e exportações entre os países)
é a grande desaceleração da
economia chinesa.
A China chegou a ser responsável por 16% da produção
global, com um crescimento
do PIB de 13% em 2007. Agora, em 2015, seu crescimento
desacelerou dramaticamente à
taxa de 6,9%, oficialmente. É
preciso considerar, no entanto,
que as cifras oficiais são em
grande parte distorcidas pelo
governo. Os dados do comércio exterior, mais difíceis de serem maquiados, mostram que
as exportações caíram 11,2%
em janeiro de 2016 e as importações tiveram queda pelo 15º

mês consecutivo, com contração de 18,8% em janeiro desse
ano, comparado com o mesmo
mês do ano anterior.
Estes são dados relevantes
do país que se tornou o chão
de fábrica do mundo e o destino das multinacionais, que
transferiram suas fábricas em
busca da mão de obra barata.
Isso garantido pela ditadura
do Partido Comunista Chinês,
Macarena Vidal

Economia altera ritmo chinês

que mantém a classe operária
em condições de miséria e superexploração.
A queda da economia chinesa tem relação direta com a
crise econômica mundial e a
queda da demanda nos países
imperialistas, principal destino das mercadorias produzidas no gigante asiático. Isso,
consequentemente, provoca
a queda das importações de
commodities pelas indústrias
chinesas, afetando diretamente países exportadores de matérias-primas como Coréia do
Sul, Malásia, Austrália, Brasil,
Argentina etc.
O que podemos constatar
é que EUA e os principais países europeus estão com frágeis
crescimentos
econômicos,
com baixa produção industrial
e aumento dos estoques. Brasil e Rússia vivenciam recessão
e a China sofre com a desconfiança do mercado, podendo
provocar uma nova queda nas
bolsas. Nada está resolvido
para o capitalismo, a crise segue e se aprofunda, prepara-se
uma recessão mundial.
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Merenda de SP evidencia regra da corrupção
Internet

PEDRO BERNARDES
pedrobernardesneto@gmail.com

No fim de janeiro de 2016,
a Polícia Civil revelou um esquema de corrupção no processo de licitação da merenda
escolar na rede estadual do
Estado de São Paulo, a partir da Operação Alba Branca.
Qualquer negócio com a rede
de ensino de SP, a maior do
país, envolve muito dinheiro.
É sempre bastante disputado
pelos capitalistas o fornecimento de merenda, mobiliário, livros didáticos, reformas,
etc.
A Operação Alba Branca
revelou que se formou um
cartel em torno do fornecimento de merendas em São
Paulo para cerca de 152 dos
645 municípios do estado a
partir de três cooperativas de
agricultura familiar: Coaf, Coagrosol e Cocer.
O esquema de cartel,
além de manter uma política de privilégio a certos grupos empresariais, favorecia a
combinação de preços entre
os envolvidos e o superfaturamento. Nesse processo, agentes públicos e políticos agiam
como facilitadores, recebendo propina por isso. Entre os
acusados, estão o Presidente

da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp),
Fernando Capez, e o ex-Chefe
da Casa Civil de Alckmin, o
“Moita”.
De acordo com o vice-presidente da Coaf, dos R$ 7,76
milhões do contrato de 2015,
R$ 1,94 milhões foram revertidos em propina para os
facilitadores. Ele ainda revela
que o superfaturamento dos
produtos era relativo à compensação da propina e que a
mesma era sempre sobre a
base de 25% a 30% do valor
do contrato.
Em números gerais, isso
significou que, dos R$ 453
milhões gastos pelo estado
com merenda escolar vinda da
agricultura familiar, R$ 208

milhões foram consumidos
por estas 152 cidades, favorecendo esse cartel. Possivelmente, seguindo essa lógica,
30% deste valor, ou seja, R$
62,4 milhões, foram desviados para a máfia da merenda e
correspondem ao valor aproximado do superfaturamento.
Em suma, enquanto cortam
o café da manhã das crianças
e jovens nas escolas públicas
de SP, dezenas de milhões são
desviados pela corrupção.
Esse esquema de corrupção veio à luz em meio a uma
reorganização escolar disfarçada implantada pelo governador Geraldo Alckmin. São
mais de mil salas de aula fechadas.

Corrupção e Capitalismo

A corrupção no capitalismo não é algo excepcional,
que ocorre de tempos em
tempos, mas sim algo que faz
parte desse sistema em seu
estágio de decadência.
O Judiciário e a polícia não
são neutros, são braços do Estado burguês. Quando não é
do interesse da classe dominante, os casos de corrupção
vão para debaixo do tapete. É
o caso da Privataria Tucana, do
aeroporto de Aécio, do cartel
do metrô em SP, etc. No caso
da merenda, fazem de tudo
para não vincular o escândalo
ao governador Alckmin.
Já quando a corrupção
ajuda a desmoralizar o movimento operário e suas organizações, a mídia faz um show
e as investigações são levadas
a cabo.
O caso do roubo das merendas em SP é mais um motivo para levantarmos a bandeira do Fora Alckmin! Sabemos
que a tarefa dos marxistas não
é a de tentar limpar a podridão desse sistema. Lutar contra a corrupção sem lutar contra o capitalismo é o mesmo
que cortar alguns galhos esperando derrubar a árvore. Os
galhos crescerão novamente.

Goiás sofre privatização de escolas públicas
FÁBIO RAMIREZ
fabioramirez.com@gmail.com

O governo de Goiás
iniciou um processo de
transferência das escolas
estaduais para as chamadas Organizações Sociais
(OSs), entidades privadas
que buscam lucro. De início, foram 23 escolas em
Anápolis, mas a meta é chegar a 200 até o final do ano.
No final do transcurso serão 1,2 mil unidades. Como
as OSs contratarão os professores e trabalhadores, os
concursos públicos serão
extintos.
Nunca um governador
teve tanta audácia ao ponto de propor a privatização
de toda uma rede estadual
de ensino. Mas a situação é
ainda pior: parte das esco-

las será gerida pela Polícia
Militar. Em 2013, a PM era
encarregada por três escolas em Goiás. Hoje, é responsável por 27 e outras 15
estão em transferência de
gestão.
Desde o dia 9 de dezembro, logo após o anúncio
do “novo modelo de gestão”, estudantes iniciaram
um radical movimento de
ocupações de escolas. Logo
em seguida, os professores
também entraram na luta.
Uma escalada violenta de
repressão recaiu sobre eles,
mas eles seguiram em luta
e ocuparam por duas semanas a Secretaria de Educação do Estado. Novamente,
foram brutalmente reprimidos, com 31 presos, dentre
eles jovens, professores e
13 menores.

O movimento de resistência já teve algumas vitórias, como a suspensão
das 31 prisões. Recentemente, o Ministério Público de Goiás foi forçado a
entrar com medidas judiciais contra a transferência
de gestão para as OSs. As
ocupações
praticamente
acabaram, mas a luta continua. O governador Marconi
Perillo tenta criminalizar
os estudantes acusando-os,
com apoio da imprensa, de
roubar objetos das escolas
ocupadas.
É necessário a unidade
dos estudantes e suas organizações com os professores e os sindicatos, em Goiás e em todo o país. Isso é
necessário para defender o
direito à educação pública,
gratuita e para todos.
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Fim dos
cortes e o
#FicaPIBID
Desde 2015 o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência
(Pibid) sofre cortes de verbas de 50 a 90%, por parte
do governo federal. Essa
medida ocorre em meio à
onda de cortes na educação, que chegam a 30% do
já insuficiente orçamento
previsto. As restrições ao
programa resultaram no
ofício de 18 de fevereiro,
que desligava bolsistas
com dois anos e extinguia
as vagas que ocupavam.
A divulgação do fim do
programa levou bolsistas
e coordenadores institucionais a se organizarem
com a campanha virtual
#FicaPIBID. Eles divulgaram inúmeros êxitos dos
subprogramas em cada
canto do país e em manifestações por diversos estados. Um dia nacional de
mobilização ocorreu em
24 de fevereiro, junto com
uma audiência pública sobre o programa da Comissão de Educação. Houve
enorme mobilização e resistência, com a coleta de
100 mil assinaturas e o
apoio de parlamentares.
Diante da pressão popular, o MEC revogou o
ofício. Isto demonstra a
importância da unidade na
mobilização. É necessário
que a luta pelo #FicaPIBID
se vincule ao conjunto da
luta contra o sucateamento da educação. Isso é fundamental para conseguir
expandir o programa, torná-lo uma política de Estado e aumentar o valor da
bolsa. Esse combate deve
estar ligado às greves em
universidades contra cortes, ao movimento contra
o fechamento de escolas,
contra as organizações sociais nas escolas públicas
do GO, às mobilizações
em todo o país contra o
ajuste fiscal e os ataques à
educação.
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Protesto contra cortes no Pibid
Estudantes resistem sob repressão

