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Nenhuma conciliação na luta 
contra Temer e o Congresso

No ato “Fora Temer! Nenhum direito a menos, não ao golpe!”, Lula declarou que “pega mal” ele chamar Fora Temer e que torce para que o interino “devolva o poder”, voltando a ser vice de Dilma

Dilma e Lula buscam acordos com quem os tirou do poder que preservem as instituições burguesas, mas a 
luta por uma saída da crise  precisa apontar para uma Assembleia Popular Nacional Constituinte . PÁG 3
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Este ano veremos nova 
edição da tradicional Euro-
copa, torneio de seleções eu-
ropeias que será sediado na 
França. Não faltam expecta-
tivas para o evento. Mas a 
revista The Economist, em 
artigo sobre a situação no 
país gaulês, está preocupa-
da com outros eventos que 
já tomam conta do país: as 
greves, ocupações e assem-
bleias populares.

Tudo por conta do pacote 
de reformas trabalhistas que 
está para ser votado na As-
sembleia Nacional francesa. 
Os defensores das medidas, 
entre os quais se inclui este 
importante veículo da im-
prensa burguesa, afirmam 
que o objetivo é reduzir o 
desemprego, que atualmen-

te está em 10%.
Basta uma breve leitura 

do artigo para atestar o ci-
nismo com que atuam os 
defensores da austeridade. 
O objetivo central das refor-
mas é facilitar a demissão 
de funcionários, ou torná-la 
“levemente menos comple-
xa”, como afirma o texto. 

Os capitalistas, bem 
como seus porta-vozes, não 
estão preocupados com o 
desemprego em absoluto. 
Há muito que embarca-
ram em uma santa cruzada 
contra os direitos mais ele-
mentares. Cabe aos traba-
lhadores e a juventude orga-
nizados barrá-los e a seguir, 
derrotá-los. 

Greve Geral pelo Volta Dilma nunca vai acontecer
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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

Nas palavras de seus diri-
gentes, nos discursos, em reu-
niões e pela internet, a CUT 
diz desejar uma greve geral. O 
apelo, entretanto, é um discur-
so oco, quando não se colocam 
os problemas centrais. A CUT 
promoveu junto com outras 
entidades no dia 6 de junho 
uma atividade com o título de 
“Se é público, é de todos, con-
tra as privatizações”. O presi-
dente da CUT, Vagner Freitas, 
discursou defendendo “ir para 
as ruas impedir o golpe no Se-
nado e construir a greve geral”.

Um artigo do site da CUT, 

publicado dia 7 de junho, des-
taca uma entrevista de Freitas: 
“Dia 10 é Dia Nacional De 
Mobilização, de luta em defesa 
dos direitos sociais e trabalhis-
tas, de construção, de aqueci-
mento para uma greve geral 
que ainda não tem data mar-

cada. As bandeiras desse dia 
serão ‘Fora, Temer’ e ‘nenhum 
direito a menos’.” Na verdade, 
a CUT continua manobran-
do na situação, sendo que as 
assembleias de base, em sua 
maioria, discutem apenas as 
campanhas salariais em curso 

e muito pouco sobre um pro-
grama de defesa dos direitos.

Um exemplo disso é que 
a CUT continua defendendo 
o PPE (Programa de Proteção 
ao Emprego), que é o início do 
“negociado sobre o legislado”. 
Nada que fale de estabilidade 
no emprego, de redução das 
horas de trabalho sem redução 
salarial, de não pagamento da 
dívida, de reestatizar o que foi 
privatizado. E poderíamos ci-
tar muitas coisas mais que a 
CUT deixou de defender.

Só na Previdência Social, 
por exemplo, por que a CUT 
não fala em revogar o que já 
foi aprovado que reduz os di-
reitos? Por que se cala frente 

ao escândalo que são os pri-
vilégios de deputados, sena-
dores, juízes do Supremo, 
Ministros, Presidente e Vice? 
Afinal, por que estes senhores 
tem que morar em palácios 
enquanto a maioria dos tra-
balhadores mora em favelas 
e barracos? Como defender 
estes privilégios odiosos de 
Ministros, Presidentes e ou-
tras “autoridades” voando em 
jatinhos da FAB?

 Só falar em greve geral, 
pela democracia e “volta que-
rida” não mobiliza ninguém. 
Os trabalhadores irão à luta, 
mas muitos dos que hoje pre-
tendem falar em nome deles 
serão varridos neste processo.

No mundo, os trabalhado-
res resistem bravamente con-
tra os ataques desferidos pela 
burguesia, que tenta de forma 
violenta arrancar direitos e re-
baixar o nível de vida das mas-
sas. A classe operária luta em 
defesa de suas conquistadas e 
vai abrindo caminho, muitas 
vezes se chocando com as di-
reções reformistas.

No Brasil não tem sido di-
ferente. Mas qual foi à política 

que a direção da CUT adotou 
frente ao aprofundamento da 
crise. Foi buscar uma alterna-
tiva mágica. Importou da Ale-
manha o PPE (Programa de 
Proteção ao Emprego), com 
o falso argumento de que ele 
foi uma experiência fantástica 
que salvou milhares de em-
pregos durante a crise naquele 
país, e que no Brasil os traba-
lhadores não teriam prejuízos. 

Mas como não teriam pre-
juízos se os salários seriam 
reduzidos em até 30%? Na 
verdade deram autonomia 

para os patrões ganharem 
mais sobre as costas dos tra-
balhadores com a redução de 
seus salários, com redução da 
jornada. Hoje, o PPE, mostra 
de forma clara que além de re-
duzir os salários, não garantiu 
os empregos.

As poucas empresas que 

aplicarm o programa no pri-
meiro momento, agora que-
rem demitir trabalhadores em 
massa. O PPE foi um tiro no 
pé da direção da CUT e dos 
Metalúrgicos do ABC que dei-
xou os trabalhadores reféns 
da pressão dos patrões e da 
ameaça do desemprego. Hoje 
no Brasil já existem mais de 
11 milhões de trabalhadores 
desempregados, segundo da-
dos do próprio governo. E a 
burguesia quer mais, muito 
mais, e por isso joga pela ja-
nela o PPE.

PPE não salvou empregos, mas garantiu lucro patronal

POLÊMICA

RIOBALDO TARTARANA
jornal@marxismo.org.br

Discurso de greve geral surgiu da pressão nas bases dos sindicatos

SEVERINO NASCIMENTO
jornal@marxismo.org.br

Projeto foi motorizado pelos lulistas

Nota do Editor: Na edição 86 deste 
jornal, a foto da matéria ‘O ano co-
meça quente no Rio de Janeiro’ é de 
autoria de Diego Felipe.
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Lula contra o Fora Temer e a Greve Geral

As manifestações de 10 
de junho, convocadas pelas 
frentes Brasil Popular e Povo 
Sem Medo, com o eixo “Fora 
Temer! Nenhum direito a me-
nos, não ao golpe!”, reuniram 
um número bem abaixo dos 
atos massivos contra o impe-
achment ocorridos em março 
e abril. 

Em São Paulo, no dia 10, o 
ato na Avenida Paulista reuniu 
cerca de 20 mil ativistas. Um 
número reduzido se conside-
rarmos a capacidade de mo-
bilização que deveriam ter os 
aparelhos que fizeram o cha-
mado, em especial a CUT. 

Isso mostra o motivo pelo 
qual a CUT se recusou a fazer 
deste um dia de Greve Ge-
ral. Anos de burocratização, 
de acordos a portas fechadas 
com os patrões, de primeiros 
de maio de shows, reduziram 
brutalmente a autoridade po-
lítica e a capacidade de mo-
bilização da central e de seus 
sindicatos, que preferem, ma-
joritariamente, o tripartismo à 
luta de classes.

O que houve em comum 
entre o 10 de junho e o 18 de 

março, data da primeira gran-
de manifestação contra a di-
reita, foi o discurso “balde de 
água fria” de Lula. 

Quando ainda esperava ser 
ministro chefe da Casa Civil, 
Lula declarou para uma massa 
nas ruas que, ao aceitar ir para 
o governo, tinha voltado a ser 
o “Lulinha, paz e amor”, para 
dialogar com “trabalhador, 
sem terra, pequeno empresá-
rio, médio empresário, grande 
empresário, com fazendeiro, 
com banqueiro”. 

Agora, de volta à Aveni-
da Paulista, Lula disse: “Não 
posso falar em greve geral 
porque não estou dentro da 
fábrica e porque aposentado 
não faz greve”. E concluiu, na 
manifestação pelo Fora Temer: 
“Não vou dizer Fora Temer, 
não pega bem. Temer é um 
advogado constitucionalista, 
deve devolver o poder para 
uma presidenta legitimamen-
te eleita”. Esse é o discurso 
de um líder político que teme 
convocar as massas para a luta, 
que abandonou sua classe e foi 
ganho pela burguesia para de-
fender o capitalismo. 

Com tal método e política, 
o da colaboração de classes, 
Lula e a direção do PT des-

truíram o partido como fer-
ramenta de luta da classe tra-
balhadora. Por tudo isso, pelo 
estelionato eleitoral do gover-
no Dilma, uma campanha pelo 
“Volta Dilma”, impulsionada 
pelo PT e abraçada pela CUT, 
não ganha as massas, não é ca-
paz de parar o país.     

Os trabalhadores e a juven-
tude sabem que o governo Dil-
ma estava colocando em práti-
ca, ou preparando para colocar, 
medidas de ataques semelhan-
tes às que Temer tem a missão 
de implementar. A Reforma da 
Previdência, o teto para gastos 
públicos com congelamento 
do salário de servidores, cortes 
em áreas sociais, flexibilização 
das leis trabalhistas, etc.

A esperança de Dilma em 
voltar está na fraqueza do go-
verno Temer, evidenciada nos 
seus recuos (recriação do Mi-
nistério da Cultura, retorno 
do Minha Casa Minha Vida 
Entidades, etc.), na queda de 
dois ministros em menos de 
um mês de governo, na cúpu-
la do partido do presidente, o 
PMDB, que está sob ameaça 
de prisão. 

Como explicou Dilma em 
entrevista à TV Brasil, a táti-
ca para barrar o impeachment 

no Senado é apresentar a pro-
posta de um pacto, em que 
chamaria um plebiscito para o 
povo opinar sobre novas elei-
ções presidenciais. Ou seja, 
propõe uma saída para estabi-
lizar as instituições capitalistas 
diante da crise de desmoraliza-
ção generalizada.

A maioria da população 
está observando todo o cená-
rio. Conclui a cada passo do 
frágil governo Temer que ele 
não vai trazer nada de positi-
vo. Ao contrário, é um gover-
no com maior unidade no par-
lamento para atacar mais os 
trabalhadores. 

Nesse caminho, de ataques 
e resistência, as massas vão en-
trar em cena, como ocorre no 

maravilhoso levante do prole-
tariado francês contra as mu-
danças nas leis trabalhistas. 

A Esquerda Marxista esteve 
nos atos do dia 10, vendendo 
o jornal Foice&Martelo, difun-
dindo panfletos e dialogando 
com os manifestantes, apresen-
tando as nossas posições.

Estamos nas ruas e nas lu-
tas, combatendo por uma saída 
que aponte que a classe traba-
lhadora, que produz toda a ri-
queza social, é capaz de decidir 
os rumos do país e do mundo.  

Fora Temer e o Congresso 
Nacional!

Por uma Assembleia Popu-
lar Nacional Constituinte!

Por um Governo dos Traba-
lhadores!

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

O projeto de lei de José Ser-
ra, que retira a participação mí-
nima da Petrobras no Pré-Sal, já 
foi aprovado no Senado e hoje 
tramita como PL 4.567/2016 
na Câmara dos Deputados, 
aguardando parecer do Relator 
da Comissão Especial para ser 
levado à votação.

A exploração do Pré-Sal é o 
tipo de empreitada tecnológica 
que só pode ser realizada por 
uma empresa Estatal. Nenhu-
ma empresa privada se atreve-
ria a tal feito. O baixo preço do 
barril do petróleo no mercado 
mundial tirou fôlego para a 
exploração de novos campos 
nesta região, mas os que já es-
tão sen explorados são viáveis 
e produzem uma média de um 

milhão de barris por dia, quase 
a metade da produção total da 
Petrobras.

A Lei da Partilha já beni-
ficia o setor privado, mas ga-
rante que a Petrobrás seja a 
operadora de todos os blocos 
do Pré-Sal e tenha uma partici-
pação mínima de 30% em cada 
poço. Não satisfeito com a Lei 
da Partilha, o imperialismo 
exige o regime de concessão 
na exploração do Pré-Sal, onde 
a empresa estrangeira é dona 
do óleo extraído e sua única 
obrigação é o pagamento de 
impostos.

Querem dar a impressão de 
que a Petrobras está quebrada 
e vulnerável. Querem fazer 
crer que precisa vender suas 
subsidiárias. Nós já ouvimos 
esta história na década de 1990 
e os trabalhadores resistiram à 

Petrobras continua 
sendo desmontada

Christian Braga/Jornalistas Livres

Se depender do PT e direção da CUT, Fora Temer será esfriado até dissipação

NACIONAL

EDITORIAL

FERNANDO LEAL
fernandobleal@yahoo.com.br

Desvinculação de receitas da União 
acelera ataque aos níveis de vida

A desvinculação das recei-
tas da União (DRU) repre-
senta a liberação do governo 
para destinar até 30% das 
verbas de determinada área, 
como saúde e educação, para 
interesses dos capitalistas 
que apoiam Temer e para o 
pagamento da dívida pública. 
Esses recursos muitas vezes 
já eram revertidos para a ini-
ciativa privada indiretamente. 
Agora o Estado tende a encur-
tar e até cortar os já pequenos 
orçamentos sociais. 

Junto a isso, aumenta-se a 
pressão pela privatização de 
empresas e serviços antes ge-
ridos pelo poder público. Uma 
vez que já não está disponível 
o dinheiro usado para manter 

determinado atendimento, 
torná-lo privado atende tanto 
ao interesse do governo, que 
se liberta da responsabilidade 
de retomá-lo, como do capi-
talista privilegiado pelo novo 
nicho de mercado.

Receituário dos órgãos 

imperialistas para todo país 
dominado, a garantia do pa-
gamento da dívida pública 
será o principal destino dos 
valores que serão subtraídos 
do orçamento nacional. Esse 
compromisso envolve anual-
mente em torno de 43-50% 
do orçamento da União.

Em uma crise econômica 
brutal, o nível de arrecada-
ção de impostos e contribui-
ções também baixou para as 
esferas federais, estaduais e 
municipais. Manter o mes-
mo ritmo de submissão ao 
imperialismo trará consequ-
ências sociais graves. Junto 
com a desvinculação das re-
ceitas da União, assistiremos 
a uma tentativa permanente 
de rebaixamento ainda mais 
intensa dos níveis de vida da 
população trabalhadora.

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Marcelo Camargo/ AgÍncia Brasil

Depois da DRU, vem o teto para 
gastos públicos em nível federal
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A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) apresen-
tou um documento ao então 
vice-presidente Michel Te-
mer, chamado “Agenda para 
o Brasil sair da crise”. Como 
já assinalamos na edição 88 
deste Foice&Martelo, cons-
tam 36 propostas no mate-
rial, a serem implementadas 
pelo governo. Ao todo, as 
medidas compõem um pro-
grama político e econômico 
da burguesia industrial e 
seus aliados.

Para os trabalhadores, é 
uma declaração de guerra, 
pois ataca direitos historica-
mente conquistados, avança 
ainda mais na linha do ajus-
te fiscal, ou seja, em priva-
tizações e corte de gastos 
públicos nas áreas sociais 
para pagamento da dívida 
interna e externa e, além 
disso, exige mais benesses 
aos empresários.

Muitas das medidas já es-
tão em tramitação no Con-
gresso, outras já vem sendo 
anunciadas desde o governo 
Dilma ou estão em fase de 
elaboração pelo governo Te-
mer. Nenhuma está descar-
tada de antemão.

Confira abaixo um resu-
mo das medidas mais graves:

1) Reformar a 
Previdência Social

Propõe aumentar a ida-
de mínima, igualar a idade 
mínima entre homens e mu-
lheres, acabar com a aposen-
tadoria especial dos profes-
sores e desvincular o valor 
dos benefícios do valor do 
salário mínimo.

2) Implementar 
mecanismo de controle 
do gasto público

Propõe a redução dos 
gastos com pessoal, envol-
vendo suspensão de concur-
sos públicos, congelamento 
de salário dos servidores etc. 
Propõe também a desvincu-
lação das receitas do orça-
mento, acabando com o ín-
dice mínimo constitucional 
de investimento social.

3) Valorizar a negociação 
coletiva

Propõe que o negociado 
prevaleça sobre o legislado, 
ou seja, os patrões ficariam 
liberados a negociar o fim 
das férias, horas extras, jor-
nada de trabalho, décimo 
terceiro etc.

4) Regulamentar a 
terceirização

Regulariza a terceirização 
em todos os níveis, piora as 
condições de trabalho em to-
dos os setores, além do fim 
de concurso público. Assim, 
capitalistas se livram das leis 
trabalhistas para reduzirem 
custos, salvando seus negó-
cios ao custo de empurrar 
milhões para o subemprego.

5) Sustar ou alterar o
texto da NR 12

A NR 12 (sobre Segu-
rança no Trabalho em Má-
quinas e Equipamentos) 
traz princípios e medidas de 
proteção para garantir a saú-
de e a integridade física dos 
trabalhadores e estabelece 
requisitos mínimos para a 
prevenção de acidentes e do-
enças do trabalho.

6) Excluir acidentes de 
trajeto do cálculo do FAP

A lei trabalhista atual 
considera o deslocamen-
to casa-empresa-casa como 
parte da jornada de trabalho, 
de modo que qualquer aci-
dente nesse trajeto é consi-
derado acidente de trabalho 
e o empregador tem obriga-
ção legal de arcar com toda 
responsabilidade.

12) Rever o regime de 
partilha em óleo e gás

Visa tirar a exclusivida-
de de participação da Pe-
trobrás nos contratos de 
produção sob regime de 
partilha e nos consórcios 
para licitação de áreas do 
pré-sal. Querem entregar 
nosso petróleo integral-
mente à iniciativa privada!

18) Aumentar a 
participação privada
nos serviços de água
e esgoto

Aprofunda a privatização 
de mais um serviço público, 
penalizando os consumido-
res com aumento das taxas e 
problemas no abastecimen-
to. Lembremos da crise de 
água em São Paulo sob res-
ponsabilidade da privatizada 
SABESP.

19) Transferir as 
administrações 
portuárias ao setor 
privado

Mais claro impossível: 
privatizar os portos!

21) Negociar acordos de 
livre-comércio

A CNI quer que o gover-

no avance no acordo de livre-
-comércio entre Mercosul e 
União Europeia, que o Brasil 
entre na Aliança do Pacífico 
e assine novos tratados com 
EUA, Japão, Canadá etc. 

23) Concluir a agenda 
de facilitação de comér-
cio exterior

A CNI considera a fisca-
lização aduaneira e alfan-
degária um entrave para as 
vendas.

25) Criar condições 
para manutenção de um 
câmbio competitivo e 
estável

Resumindo: autonomia 
do Banco Central, o que 
significa entregar o mes-
mo para o controle dos 
especuladores do mercado 
financeiro e da bolsa de 
valores.

28) Disciplinar os 
procedimentos para 
desconsideração da 
personalidade jurídica

Se um empregador não 
cumpre com suas obriga-
ções trabalhistas alegando 
falência, os trabalhadores 
seriam ressarcidos com os 
bens pessoais do emprega-
dor. A desconsideração da 
personalidade jurídica ob-
jetiva fazer com que não se 
possa alcançar o patrimô-
nio do patrão.

29) Fortalecer as 
agências reguladoras

Concede autonomia 
para as agências regulado-
ras de modo que as teles 
controlem definitivamente 
a ANATEL, as multinacio-
nais do petróleo e gás con-
trolem a ANP etc.

31) Simplificar o 
licenciamento ambiental

A CNI pensa que a pre-
servação do meio ambien-
te e os estudos de impacto 
ambiental relacionados a 
projetos industriais são en-
traves burocráticos e one-
ram os empreendimentos!

35) Regulamentar o
acesso ao Patrimônio
Genético

Significa entregar o pa-
trimônio genético da bio-
diversidade brasileira aos 
departamentos de pesquisa 
e desenvolvimento das em-
presas, para que façam o 
que bem entenderem com 
toda a riqueza da nossa flo-
ra e fauna!

36 
propostas 
da CNI para 
serem
combatidas

RAFAEL PRATA
rafaelprataem@gmail.com

LUTA DE CLASSES

Miguel Ângelo/ CNI

Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Capitalistas estão ansiosos para 
reduzir o custo do trabalho e, dessa forma, voltar a lucrar volumosamente
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Recuo após recuo mostram fragilidade do governo Temer

O governo Temer, fruto 
de um assalto aventureiro 
sem qualquer base popular 
e nem mesmo apoio da bur-
guesia imperialista, mostra-
-se cada vez mais frágil.

Fazendo jus à acusação da 
burguesia brasileira de um 
suposto “inchaço” do Estado 
promovido pelo PT, Temer 
propôs – ainda vice – cortar 
11 ministérios. Com medo 
de desagradar os futuros 
parasitas, recuou e prome-
teu que seriam apenas 3. No 
fim, reduziu de 32 para 23.

Sua quadrilha, ou melhor, 
ministério, já foi acusado de 
tudo. Por exemplo, de não 
ter sequer uma mulher. Te-
mer, então, saiu à “caça” de 
uma para ocupar o cargo da 
secretária – que após recuo 
virou secretaria “especial” 
de cultura, e ouviu 5 vergo-
nhosos “nãos”, até que foi 

obrigado a indicar um ho-
mem, Marcelo Caleto. 

Mas uma onda de ocupa-
ções de sedes da FUNARTE 
e prédios ligados à pasta em 
18 capitais e inúmeras outras 
cidades o obrigou a recuar.

Após mobilização do 

MTST, que ocupou o escritório 
da Presidência em São Paulo, 
o governo recuou da decisão 
de suspender a construção de 
casas autorizadas por Dilma 
antes do afastamento. 

Dos ministros do governo 
interino, dois já caíram e ou-

tros dois balançam, acusados 
de corrupção ou citados nas 
delações da Lava-Jato. E a 
desmoralização só aumenta. 

O medo de sua própria 
fragilidade é patente. Temer 
prometeu um grande pacote 
de medidas para ajustar as 

contas públicas, porém logo 
ordenou que os ministros 
não falem em público sobre 
propostas de governo para 
evitar o desgaste. 

O corte deu lugar ao au-
mento do endividamento, 
com apoio do congresso a 
uma meta fiscal com rombo 
de 170 bilhões (fora a previ-
são de 304 bilhões com juros 
da dívida), o fim do Fundo 
Soberano e a proposta de 
desvinculação orçamentária. 

Enquanto isso, o con-
gresso aprovou o reajuste 
de 16,38%, apoiado por go-
verno e oposição, para os 
ministros do STF, que pas-
sarão a receber mais de R$ 
39.000,00 em salário, em 
plena crise. Como o salário 
de ministro do STF é o teto 
do funcionalismo, há um 
efeito dominó. 

Para o governo e o Con-
gresso vale a bonança para 
os de cima e os ataques para 
os de baixo.

Resistência e mobilizações pelo Fora Temer espalham-se pelo país
O processo que levou 

ao afastamento de Dilma 
conduziu milhares às ruas, 
mas não conseguiu animar 
o proletariado, que via com 
enorme desconfiança os 
chamados em defesa da-
quele governo. Tampouco 
se animou a ir às ruas com 
a direita raivosa que pedia 
a cabeça do PT e qualquer 
um que vestisse vermelho.

O governo Temer é vis-
to, cada vez mais, como 
um inimigo indiscutível 
dos trabalhadores. As pes-
quisas mostram que Temer 
tem ainda menos popula-
ridade que Dilma quando 
prestes a ser afastada. 

Em 12 de maio, Temer 
assumiu em meio a pro-
testos. No dia 15 de maio, 
10 mil marcharam em São 
Paulo. O mesmo ocorreu 
em Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e outros estados.

No dia 17 de maio, um 
ato, encabeçado por mu-
lheres e movimento LGBT, 
inundou a Av. Paulista. Ao 
fim do dia, o prédio da FU-
NARTE em São Paulo foi 
ocupado por artistas e mi-
litantes da área da cultura. 

Esta somava-se à ocupação 
já em andamento no Rio 
de Janeiro e, com as outras 
dezenas de ocupações pelo 
Brasil, fez Temer recriar o 
Ministério da Cultura dias 
depois.

A rua onde mora Temer, 
em São Paulo, foi ocupada 
por manifestantes e repri-
mida pela PM. O mesmo 
aconteceu quando manifes-
tantes ocuparam o gabinete 
da presidência em São Pau-
lo, no dia 2 de junho.

A parcela mais organi-
zada desta resistência tem 
dois diferentes “campos”. 
O primeiro é a Frente Bra-
sil Popular, encabeçada por 
PT, MST, CUT e UNE e por 
organizações que defende-
ram o “Fica Dilma” e agora 
defendem sua volta. 

De outro lado, encon-
tra-se a Frente Povo Sem 
Medo, liderada pelo MTST, 
correntes do PSOL e diver-
sos sindicatos, com uma 
linha frágil e vacilante com 
relação ao combate por 
uma saída independente de 
Temer e de Dilma.

A resistência demons-
trada nas ruas até o mo-

mento encontra um freio 
na palavra de ordem lança-
da pela Frente Brasil Popu-
lar. A CUT convocou o ato 
unificado do dia 10 de ju-
nho e a construção de uma 
greve geral pelo “volta Dil-
ma”, que em nada se rela-
ciona com o espírito atual 

das massas.
Desde abril, ainda du-

rante o combate contra o 
impeachment no senado, 
na Av. Paulista ocorreram 
atos espontâneos de estu-
dantes, o que marca um 
amadurecimento político 
do movimento estudantil, 

em especial dos secundaris-
tas, que passa a ocupar-se 
também das questões polí-
ticas em nível nacional. Sua 
entrada em cena pode ser 
decisiva.

Em lugar do “volta Dil-
ma”, os cartazes na multi-
dão trazem nos dizeres de 
Fora Temer e no ar paira o 
sentimento de que nenhum 
dos dois tem nada a ofere-
cer para nossa classe.

É necessário um chama-
do de uma greve geral pela 
derrubada de Temer e de 
todo o Congresso Nacional 
podre, contra os ataques 
aos direitos, aos cortes nos 
gastos com serviços públi-
cos e programas sociais. 
É necessário um chamado 
por uma Assembleia Popu-
lar Nacional Constituinte, 
para animar a classe tra-
balhadora e colocá-la nas 
ruas.

Uma pauta como essa 
poderia unificar a desarti-
culação existente no movi-
mento contrário ao gover-
no, ao mesmo tempo que 
seria capaz de empolgar mi-
lhares de militantes e tra-
balhadores que não querem 

VINÍCIUS CAMARGO
catetoprojetos@gmail.com

Lula Marques/ Agência PT

Ocupação de antiga sede do Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro, foi uma das várias que se espalharam pelo país

Paulo Pinto/Agencia PT 

Ato espontâneo contra governo Temer em São Paulo, dia 15 de maio
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Origem e significado da foice e o martelo

O Deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSC) apresentou 
no dia 23 de maio um proje-
to que, dizem por aí, deixou 
seu pai orgulhoso. Ele pre-
tende criminalizar, através 
do Projeto de Lei 5358/2016, 
considerando como um ato 
terrorista, a ‘fomentação ao 
embate de classes sociais’ e 
o uso da foice e o martelo.

A justificativa do projeto 
só serve para expor o baixo 
nível dessa criatura que ten-
ta defender um carrasco da 
ditadura, Coronel Ustra, no 
texto e ao fazer uma enorme 
confusão, proposital, usan-
do argumentos do senso co-
mum ao considerar o comu-
nismo como uma ideologia 
responsável pela morte de 
milhares ao longo da his-
tória. Não é preciso gastar 
muitas linhas para combater 
esse PL que tenta associar, 
infantilmente, o comunismo 
ao nazismo. 

No entanto, com esse de-
bate aberto, torna-se interes-
sante contar a história desse 
símbolo, a foice e o martelo, 
que representa a união do 
camponês ao operário urba-
no. Ao contrário do que ale-
ga Bolsonaro, o emblema do 
comunismo não está ligado 
à morte, e sim à vida, e nas-
ceu no primeiro Estado ope-
rário da história, na Rússia 
Soviética.

A história do surgimento 
da foice e o martelo é rela-
tada por Vladimir Bontch 

Bruévitch em ‘O Escudo 
Nacional Soviético’. Essa 
pequena crônica pode ser 
lida em ‘Relatos da Revolu-
ção de Outubro’, à venda na 
Livraria Marxista. Bruévitch 
foi militante do Partido Co-
munista da União Soviética, 
participou ativamente das 
revoluções de Fevereiro e 
Outubro de 1917, e desem-
penhou importantes papéis 
durante e após a Revolução 
Russa.

Bruévitch conta que os 
bolcheviques criaram o es-
cudo do Estado Soviético no 
início de 1918, pouco depois 
da tomada do poder pelos 
trabalhadores, e ele deveria 
distinguir-se radicalmente 
dos escudos dos Estados Ca-
pitalistas. A proposta inicial 
foi apresentada pelo dese-
nhador das oficinas tipográ-
ficas da Direção de Emble-
mas e Moedas do Estado. 

Lenin estava em seu 
gabinete com Sver-
dlov, Dzerjinski, 
Bruévitch e ou-
tros bolchevi-
ques quando 
o desenho foi 
apresentado 
pela primei-
ra vez. “So-
bre um fundo 
v e r m e l h o 
brilhavam os 
raios de um 
Sol nascente, 
rodeado por 
um semicírculo 
de feixes de trigo 
em cujo interior se 
distinguiam clara-

mente uma foice e um martelo, 
enquanto no escudo, cruzando-o 
de baixo para cima, campeava, 
dominante, como que num aviso 
para todos, uma afiada espada 
de aço de Damasco”.

“É interessante! - comentou 
Vladimir Ilich. - Tem conteúdo. 
Mas para quê essa espada?”.

Lenin argumentou seria-
mente sobre o significado da 
espada. Para ele, o proleta-
riado não se furta do comba-
te e lutará até a sua vitória. 
Se utilizará da ‘espada’ para 
expulsar seus inimigos, der-
rotá-los e assegurar a dita-
dura do proletariado. Mas a 
conquista é completamente 
estranha aos revolucioná-
rios. A guerra é defensiva e 
a espada não é o emblema 
que representa os Estado 
operário. Convencidos dos 
argumentos de Lenin, a reti-

rada da espada foi aprovada 
e o escultor Andréiev fez a 
versão que hoje conhecemos 
como o emblema da União 
das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Antes da Revolução de 
Outubro a bandeira que re-
presentava a luta dos traba-
lhadores do mundo não pos-
suía nenhum elemento além 
da cor vermelha. A Comuna 
de Paris a estabeleceu como 
bandeira oficial. Os parti-
dos sociais democratas do 
mundo a utilizavam como 
sua bandeira. Porém, as par-
ticularidades da Revolução 
Russa foram responsáveis 
pela mudança que caracteri-
za hoje o símbolo do comu-
nismo.

A única classe que pode 
levar à vitória uma revolu-
ção socialista é o proletaria-
do urbano, principalmente o 
industrial, por conta de seus 

interesses e seu papel 
na produção. As pau-

tas do campo não 
vão de encontro 

direto com a 
socialização 
da produ-
ção, mas se 
r e f e r e m , 
principal-
mente, a 
uma redis-
t r ibu ição 
das pro-
priedades. 

Além disso, 
o campesi-

nato tende a 
ser atomizado, 

tendo sua orga-

nização política dificultada.
A Rússia era um dos paí-

ses mais atrasados do mun-
do no ano em que estourou a 
revolução. A maioria esma-
gadora da população estava 
no ambiente rural. A revolu-
ção dirigida pela classe ope-
rária só poderia se realizar se 
o trabalhador do campo fos-
se ganho. A aliança operária 
e camponesa tornou-se uma 
necessidade concreta. Um 
dos momentos decisivos da 
revolução ocorreu durante 
o 2º Congresso dos Sovietes 
dos Deputados Trabalhado-
res e Soldados, quando foi 
aprovado o ‘Decreto sobre 
a Terra’ redigido por Lenin. 
Nesse momento os campo-
neses foram ganhos para a 
revolução, pois bolchevi-
ques haviam dado uma so-
lução para as questões não 
resolvidas pelo Governo 
Provisório.

Desde então, a foice que 
representava o camponês 
e o martelo representando 
o operário foram coloca-
dos juntos para simbolizar 
a luta pelo fim da proprie-
dade privada dos grandes 
meio de produção, pelo fim 
da exploração do homem 
pelo homem. O símbolo 
da igualdade e fraternida-
de entre os povos da terra. 
Os únicos que devem temer 
diante desse símbolo são os 
responsáveis por toda a mi-
séria, fome, pelas guerras 
e tudo o que põe em risco 
a existência da própria hu-
manidade, a burguesia e 
seus lacaios. 

EVANDRO COLZANI 
evandrocolzani@gmail.com

HISTÓRIA/FORMAÇÃO

“Só empapada no sangue dos insurrectos de Junho a 
[bandeira] tricolor se tornou bandeira da revolução europeia 
— bandeira vermelha!”.
Dessa forma Marx resume a origem da bandeira vermelha 

surgida na revolução francesa de 1848, no episódio conhecido 
como ‘Primavera dos Povos’. 

Em outubro de 1923 a bandeira da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) é criada: A foice e martelo 
ficam no canto esquerdo com uma estrela na ponta, 
representando o partido comunista, sobre um fundo 
vermelho.
  

Em janeiro de 1918 
o escudo soviético 
é criado e a foice e 
o martelo se torna o 
símbolo da união entre 
os trabalhadores do 
campo e da cidade.
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Wall Street assume governo argentino

“Wall Street assume 
Argentina (outra vez)”, 
segundo artigo da agên-
cia de notícias econômicas 
e financeiras norte ame-
ricana, a Bloomberg, em 
10/03/2016, quando a 
equipe econômica argentina 
anunciou um acordo com 
os credores internacionais 
em que se comprometia a 
pagar a dívida a vista. Se-
gundo a Bloomberg, “Wall 
Street volta a estar a favor 
desta nova Argentina, e 
com grande ânimo porque, 
desde sua vitória em no-
vembro, o presidente Mau-
ricio Macri, ex-empresário, 
encheu sua administração 
com gente dos setores ex-
portadores, financeiros e 
executivos corporativos”.

Já o Financial Times diz 
que a “Argentina recupera 
sua relação com Wall Stre-
et”, em que explica da mes-
ma maneira as novas rela-
ções do governo argentino 
com o mercado financeiro 
internacional.

O fato é que, nomeados 
pelo novo presidente Maurí-
cio Macri, ex-executivos de 
bancos internacionais assu-
miram diretamente postos 
estratégicos na estrutura do 
governo. Eles são 27 execu-
tivos e trabalharam em Wall 
Street. São executivos saí-
dos diretamente dos bancos 
e Fundos de Investimento 
internacionais. 

Agora, estão no Minis-
tério da Fazenda e Finan-
ças, no Banco Central, na 
Comissão Nacional de Va-
lores, Ministério de Segu-
ridade Social e Previdência 
(ANSES), na Unidade de 
Informação Financeira (que 
investiga lavagem de di-
nheiro e financiamento do 
terrorismo), YPF (Petrolei-
ra estatal), Banco Nación 
(equivalente ao Banco do 
Brasil), no Ministério de 
Desenvolvimento Social e 
outros setores importantes. 

Normalmente os gover-
nos burgueses dos países 
atrasados e dominados, 
como Argentina e Brasil, 
colocam alguns homens 
do mercado financeiro em 
alguns postos do governo. 
E dali estes fazem seu lo-
bby, “aconselham” e “in-
formam” os funcionários 

públicos de como o “Mer-
cado” espera que atuem. Só 
que dessa vez foi como uma 
tomada de governo. Eles 
vieram com tudo e foram 
colocados diretamente no 
controle dos principais or-
ganismos estatais. 

Mesmo no governo en-
treguista de Carlos Menem, 
que disse que a Argentina 
tinha “relações carnais com 
os EUA”, não se viu algo 
parecido. Não se tem notí-
cia de algo assim na Amé-
rica Latina. Eles assumiram 
quase todos os postos cha-
ves para seus próprios ne-
gócios e começaram a tra-
balhar rápido.

Fizeram operações de 
trocas de Títulos da Dívida 
(Tesouro Nacional e Banco 
Central), lançamento de tí-
tulos para pagar os chama-
dos Fundos internacionais 
para quem a Argentina de-
via, e assim por diante. Em 
poucos meses se calcula que 
os bancos que representam 
ganharam mais de 700 mi-
lhões de dólares com estas 
operações segundo infor-
mou a agencia de informa-
ção financeira Bloomberg. 
E, agora, se preparam para 
privatizar tudo que seja es-
tatal, inclusive a Seguridade 
Social e Previdência. 

O JP Morgan é o que tem 
mais gente no governo, com 
quatro executivos.  Os ou-
tros são do Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, HSBC, Citi, 
Deutsche, Chase, Barclays, 
Merrill Lynch. Dos bancos 
argentinos apenas o Banco 
Galícia conseguiu por gente 
sua no governo. Parece que 
os que mandam mesmo, os 
de Wall Street, decidiram 
tomar até este setor da pífia 
burguesia argentina.

Talvez por isso o presi-
dente da União Industrial 
Argentina (UIA) perguntou 
se Macri estava tentando 
suicidar-se. E o Financial 
Times publica a declaração 
de um diretor do Fundo 
Advanced Capital, Agustín 
Honig, que lembrou que na 
crise de 2001 o presidente 
Fernando de la Rúa teve que 
fugir de helicóptero da Casa 
Rosada: “O governo de De 
la Rúa fez o que Wall Street 
disse que tinha que fazer no 
país, e explodiu”.

Esperamos que desta vez 
o helicóptero não chegue a 
tempo.

SERGE GOULART
serge@marxismo.org.br

INTERNACIONAL

Na última semana do mês 
de maio, os estudantes chile-
nos entraram em cena nova-
mente. Uma série de protestos 
iniciaram no dia 24, com o 
intuito de pressionar o Gover-
no de Michelle Bachelet pelo 
acesso universal e gratuidade 
do ensino público. As mobi-
lizações se alastraram pelas 
principais cidades do país, 
como a capital Santiago e a ci-
dade de Valparaíso. O Palácio 
de La Moneda, sede do gover-
no e do Ministério da Educa-
ção, foi ocupado e os estudan-
tes sofreram duras repressões 
por parte dos carabineros (Po-
lícia). Com gás lacrimogêneo e 
tanques com jato de água, as 
forças de repressão reprimiam 
fortemente as manifestações 
de rua. 

O Chile, diferentemente do 
que ocorre com Argentina, Ve-
nezuela e México, não possibi-
lita cursar uma universidade 
gratuitamente. Apenas 40% 
da matrícula escolar é pública. 

A luta em defesa da educação 
pública em todos os níveis e 
ao acesso universal no ensino 
superior não é uma luta ex-
clusiva no Brasil. Mas a única 
‘resposta’ dada pelo governo 
chileno é a forte repressão 
aos estudantes, inclusive um 
jovem estudante está grave-
mente ferido devido aos jatos 
d’água. Há pelo menos nove 

escolas ocupadas em Santiago 
e faculdades mobilizadas em 
pelo menos oito universidades 
em luta pelas reivindicações. 

Em 2006, nesse mesmo 
país, iniciou-se as mobiliza-
ções conhecida como a “A 
Revolta dos Pinguins” enca-
beçadas pelos secundaristas 
contra o modelo arquitetado e 
herdado pelo ditador Augusto 
Pinochet. Em 2011, uma nova 
onda de mobilizações foram 
impulsionadas pelos estu-
dantes universitários contra 
o aumento de mensalidades 
nas instituições de ensino su-
perior.

Na atual situação de crise 
política internacional, eviden-
cia-se cada vez mais as contra-
dições do sistema e uma gran-
de disposição de luta é vista 
em especial entre a juventude 
e começa a ganhar força entre 
trabalhadores, como estamos 
vendo na França. Forças revo-
lucionárias e contrarrevolucio-
nárias estão atuando não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro e 
apontam a necessidade de por 
fim a este regime.

Lutas estudantis no Chile estão 
ligadas às mobilizações pelo mundo
EVELYN GONZALEZ
evelynmora.z@gmail.com

Repressão foi a resposta do 
governo aos atos juvenis

 Ascenção de Macri à presidência representou a vitória dos interesses mais alinhados ao imperialismo
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O conhecimento é uma 
fonte de poder, implicando 
sempre em disputas pelo seu 
controle. Esse elemento rela-
ciona os incêndios da Biblio-
teca de Alexandria, a Santa 
Inquisição, a queima nazista 
de livros, a censura da Dita-
dura Militar e agora a Lei da 
Mordaça. Como em toda so-
ciedade de classes sociais, a 
concentração da informação 
nas mãos de poucos, ou sua 
própria destruição, tem uma 
relação direta com o estágio 
de determinado regime social.

A pena de Karl Marx pro-
pôs que nenhum regime social 
desaparece antes de desen-
volver suas forças produtivas 
até seu máximo. Um novo 

somente pode aparecer caso 
existam as condições econô-
micas necessárias. Contudo, 
isso não significa uma marcha 
triunfal da sociedade históri-
ca, que Leon Trotsky definiu 
como uma organização coleti-
va de homens que tem como 

objetivo o crescimento de seu 
poder sobre a natureza.

Embora a burguesia este-
ja condenada à morte de um 
ponto de vista histórico, isso 
não significa que deixará o 
palco da vida. Em sua agonia 
pela sobrevivência, que gera a 
destruição das forças de pro-
dução, ela reuniu em suas 
mãos o exército, a polícia, a 
ciência, a escola, a igreja, o 
parlamento e a imprensa para 
dizer que irá resistir até o últi-
mo sopro e, se possível, levará 
a sociedade ao descalabro.

Surgida como expressão 
desse curso reacionário, a Lei 
da Mordaça resulta da tentati-
va de retroceder o poder dos 
homens sobre a natureza, de 
limitar a livre expressão do 
ser humano. Assim como as 
castas sacerdotais Suméria 

e Católica tratavam a escri-
ta como um segredo zelosa-
mente protegido, também os 
agentes sociais da barbárie  
buscam criar um fosso entre 
o conhecimento e os filhos do 
proletariado.

Em uma escala universal, 
observamos que a humanida-
de não se desenvolve em uma 
linha reta de progresso. Pelo 
contrário, pode alcançar um 
pico de evolução e, em segui-
da, mergulhar em séculos de 
barbárie. A barbárie capitalis-
ta já começou e se aprofunda. 
A Lei da Mordaça consiste 
uma de suas manifestações. 
Sua derrota final depende da 
capacidade da classe operária 
e de seus aliados em destro-
nar a burguesia e trazer à luz 
seu plano comunista de regi-
me social.

Ato nacional lançará campanha contra os 
vários projetos da Lei da Mordaça no país

Jovens de várias partes 
do país de concentrarão em 
São Paulo, dia 25 de junho, 
para debater o avanço da 
Lei da Mordaça e marcar a 
impulsão do combate a essa 
medida em nível nacional. 
A atividade também servirá 
como um ato de lançamento 
da Liberdade e Luta, fundada 
em janeiro deste ano, na Fá-
brica Ocupada Flaskô.

O surgimento dessa nova 
organização de juventude 
deu-se em um momento que 
ataques à juventude e à clas-
se trabalhadora têm se in-
tensificado. De janeiro para 
cá muita coisa aconteceu, 
Dilma foi afastada da presi-
dência da República por ma-
nobras de seus aliados. Con-
tudo, antes aprovou medidas 
como a lei antiterrorismo e 
diversos outras ações contra 
a juventude. Temer assumiu 
e segue aprofundando as 
medidas iniciadas por sua 
sucessora.

Nessa situação, a Liber-

dade e Luta organiza o seu 
lançamento nacional e, não 
por coincidência em junho, 
três anos após as grandes 
manifestações que levaram 
milhares de jovens às ruas 
em defesa das mais diversas 
reivindicações e expressa-
ram seu descontentamento 
com a atual ordem. As Jor-
nadas de Junho de 2013 têm 
um profundo significado de 
resistência, de luta.

O simbolismo de 2013 
não deve ficar apenas em 
nossas palavras, mas nos 
combates diários que a ju-
ventude tem travado. Es-
crevemos no manifesto de 
fundação: “Toda a nossa ge-
ração olha para frente e só 
consegue ver um futuro de 
guerras, fome, refugiados, 
drogas, violência, desempre-
go, miséria, preconceito e 
opressão que o capitalismo 
impõe a toda a humanida-
de. Os jovens de hoje não 
podem aceitar isso como se 
não houvesse alternativa. É 
inevitável que cada vez mais 
jovens se lancem no cami-
nho da revolução. Nós ofe-

recemos, nos núcleos da Li-
berdade e Luta, um espaço 
para organizar sua indigna-
ção e expressar sua ousadia 
e criatividade. A  Liberdade 
e Luta  surge para reunir a 
juventude em defesa de uma 
plataforma revolucionária de 
reivindicações, contra o ca-
pitalismo e pela construção 
de uma nova sociedade no 
Brasil e no mundo. Junte-se 
a nós!”

A Lei da Mordaça repre-
senta uma expressão da bar-

bárie social que o capitalismo 
proporciona para a juventu-
de. Querem, por meio dela, 
limitar o acesso da juventu-
de ao conhecimento, e assim 
bloquear sua conversão em 
poder revolucionário ao ser 
assimilado pelos trabalhado-
res e seus aliados na sua luta 
libertadora das amarras capi-
talistas. Um futuro de verda-
de para a humanidade passa 
por derrotar a Lei da Morda-
ça e o regime social que pos-
sibilita seu surgimento.

Unidade 
estudantil
Assim como as Jorna-

das de Junho de 2013 não 
se deram somente pelos 
R$0,20, as ocupações das 
escolas em São Paulo não 
foram só contra a “reorga-
nização escolar”. O proces-
so de cortes e precarização 
fez com que os secunda-
ristas despertassem para a 
vida política e não aceitas-
sem mais o descaso do go-
verno com a educação. O 
despertar das ocupações se 
espalhou rapidamente pelo 
Brasil e mais de seis esta-
dos já passaram ou ainda 
passam por uma onda de 
ocupações.

Os ataques aprofunda-
dos pelo governo Temer 
vêm de todos os lados. 
Os cortes na educação vão 
gerar mais graves retro-
cessos e sucateamentos 
da educação por parte dos 
estados e municípios. Isso 
pode levar a mais atos de 
resistência da juventude, 
seja nas ruas ou ocupando 
escolas. Porém, é preciso 
fortalecer a unidade dos es-
tudantes para que quando 
chegarmos a esse ponto, o 
movimento se desenvolva 
e cresça ainda mais. Para 
nós, nossa tarefa central 
é a frente única, onde te-
nhamos um programa em 
comum que seja anticapi-
talista, anti-imperialista, 
socialista que seja constru-
ído em cada escola e uni-
versidade.

A unificação desses 
combates que tem a mes-
ma fonte precisa unificar 
secundaristas e universitá-
rios em nível nacional. A 
luta contra Temer e o Con-
gresso Nacional está dire-
tamente relacionada ao fu-
turo da educação brasileira 
em todos os níveis. Através 
dos núcleos da Liberdade e 
Luta, nos propomos a mo-
bilizar, organizar e avançar 
os combates nesse sentido.

Lei da Mordaça, uma 
expressão da barbárie capitalista
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