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

Mobilizações e recuos do governo expuseram fragilidade de Michel Temer, ao que se somam as denúncias por meio da Lava Jato, que avançam a linha de “limpeza geral” apoiada pelo imperialismo

Nova República se fragmenta
e um novo regime vai surgir
Personagens da Nova República buscam se equilibrar, mas a crise econômica aprofunda a crise política,
enquanto o Judiciário arroga-se o papel de árbitro supremo das facções e das classes. PÁG 3
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O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA?
A revista americana Forbes questionou diretamente
as ideias da Corrente Marxista Internacional (CMI)
em um artigo chamado “A
visão trotskista das greves
na França”. A revista cita um
trecho de nossa análise em
que perguntamos: “se são
os trabalhadores que tornam
possíveis todas as atividades-chave da economia nacional, por que eles não poderiam ser os donos delas”?
E nos responde: “Esse
negócio de planejamento
estatal e controle operário
nós já tentamos e não funcionou” porque “é simplesmente impossível planejar
uma economia complexa em
cada detalhe. Nós não deveríamos tentar fazer isso”.

E continua: “Você pode
ter a versão anglo-saxã de livre mercado e economia capitalista ou a versão nórdica
e socialdemocrata de livre
mercado e economia capitalista. Mas este é o espectro
de modelos disponíveis”.
A Forbes repete velhas
pérolas anticientíficas de

que o capitalismo ganhou e
não há outra saída porque o
socialismo “não funcionou”.
No fundo, isso mostra que a
burguesia imperialista está
bem preocupada com a crise e tem medo que a classe
trabalhadora encontre uma
solução que não se enquadra
nos “modelos disponíveis”.
Raúl Rausa

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

Reforma política aprovada em 2015 tornou o Brasil mais hostil à democracia
JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

A reforma política aprovada em setembro de 2015
incrementou o arsenal antidemocrático da legislação
brasileira. Para as eleições
que ocorrem este ano, a
atualização já está valendo.
Entre as várias medidas reacionárias, destaca-se a que
desobriga o convite para debates daqueles candidatos
cujos partidos não tenham
mais de nove representantes
na Câmara dos Deputados.
Chamada de Lei da Mordaça – mesmo nome dado
àqueles projetos que limitam a livre expressão dos
professores em sala de aula

– a mudança piorou o já ruim
Código Eleitoral. Antes dela,
tinha presença garantida nos
debates aqueles que compusessem siglas com pelo menos um deputado federal.
Por isso, em 2014, Luciana
Genro (PSOL) participou dos
debates, enquanto Zé Maria
(PSTU), Muro Iasi (PCB) e
Rui Pimenta (PCO) apareciam raramente ou nem isso.
Nas cidades em que o
PSOL lançará candidatos às
prefeituras neste ano, preparam-se combates a essa
tentativa de calar seus candidatos. Em São Paulo, Luiza
Erundina declarou que apoiará uma ampla campanha para
obrigar as emissoras de TV a
incluí-la nos debates. De Por-

to Alegre, do Rio de Janeiro e
de Belém, Luciana, Marcelo
Freixo e Edmilson Rodrigues
também prometem pressionar os organizadores de debates.
Vergonhosamente sancionada por Dilma Rousseff,
a reforma política montada
por deputados e senadores
significou uma tentativa do
Congresso Nacional de fechar suas barreiras contra
qualquer possibilidade de
transbordamento popular.
Os deputados e os senadores estão cientes do profundo mal-estar na sociedade,
combinado com descontentamento com as instituições. Buscaram, portanto,
usar da legislação para se

Deputados e senadores agiram para se preservar diante do ódio popular

auto preservar.
Enquanto estes agentes
políticos guiarem o país,
apenas podemos esperar atitudes hostis à democracia e
ao desenvolvimento histórico da sociedade. Ao mesmo
tempo, conceber as instituições existentes como reformáveis ignora seu caráter

Independência financeira para um mandato classista
ROQUE FERREIRA
roque800@gmail.com

A independência financeira é um princípio inegociável para a construção de
candidaturas que representem a classe trabalhadora
e seus interesses. Não há
como manter a independência política se as campanhas
são financiadas por grandes
grupos econômicos, financeiros, grandes empresas e
corporações.

As grandes empresas
investem pesado em campanhas eleitorais para elegerem seus candidatos que
irão defender seus interesses, normalmente contrários
aos dos trabalhadores. Esta
forma de financiar campanhas alimenta uma grande
rede de corrupção, fazendo
com que nos parlamentos
em todos os níveis se instalem verdadeiras quadrilhas
criminosas.
Nas eleições municipais

se repete essa lógica podre.
Os grupos econômicos que
controlam as cidades, tais
como especuladores imobiliários, proprietários de grandes glebas urbanas, construtoras, empresas de ônibus
etc., financiam diretamente
e indiretamente seus candidatos.
A Esquerda Marxista e
suas candidaturas reivindicam a história do movimento operário, que em suas
origens se financiavam com

dinheiro de seus militantes e
simpatizantes. Na campanha
eleitoral dizemos que é possível fazer isso, mantendo a
independência financeira.
Não temos nenhum temor em pedir dinheiro à
classe trabalhadora. É uma
excelente
oportunidade
para explicar e educar que
somente com a absoluta
independência
financeira
poderemos levar até o fim
a defesa dos interesses de
nossa classe.

de dominação de classe e de
manutenção da ordem estabelecida. A Lei da Mordaça,
junto com todo o entulho
do Código Eleitoral, precisa
ser soterrado pela auto-organização das massas em
assembleias populares que
constituam novos poderes,
genuinamente democráticos.
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EDITORIAL

A Nova República se fragmenta e um novo
regime vai surgir; Perspectivas para o Brasil
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Leia a íntegra desta declaração em marxismo.org.br.
Surge o governo Temer,
como um engendro deformado e monstruoso saído
de uma latrina. Um governo que não tem rumo nem
futuro, mas pode causar
imensos danos.
É um governo cujo objetivo é rebaixar o custo da
força do trabalho (aumentar
a produtividade ampliando
a exploração), ou seja, atacar em regra direitos e conquistas da classe trabalhadora, bem como abrir ainda
mais o mercado e a entrega
das riquezas nacionais ao
grande capital financeiro internacional, mas não pode
fazer isso sem correr o risco de ser derrubado rapidamente.
Mesmo que esta política
não seja nova, mas um aprofundamento e uma aceleração da política aplicada por
Dilma/Lula, ela será sentida de forma mais dura porque é uma tentativa de salto
de qualidade para um novo
patamar. A MP 714/16, que
dá permissão para que o capital das empresas aéreas

seja 100% internacional,
demonstra isso.
No entanto, como evidenciam as publicações da
imprensa imperialista (New
York Times, The Guardian,
CNN, The Economist etc.),
antes e depois do afastamento de Dilma a burguesia imperialista não apoiou
o impeachment e tem muitas dúvidas sobre como a
situação econômica e política vai se desenvolver. Eles
temem um mergulho num
caos de lutas de classe. Entretanto, não têm o que colocar no lugar. Neste sentido, o fato do imperialismo
não ter apoiado o impeachment de forma alguma o levará a ajudar ou promover a
desestabilização do governo
Temer.
A imprensa internacional ironiza. O jornal britânico The Guardian afirmou
que “a reputação do novo
governo interino deslizou
de frágil para burlesca”
após a queda do ministro da
Transparência, Fiscalização
e Controle. O New York Times disse que esse episódio
“desferiu outro golpe contra
um governo que parece estar
mancando de um escândalo a outro”. Isso demonstra
que não confiam que este
governo seja capaz de aplicar

a política exigida pelo capital, e estão vigiando.

Lava Jato tem objetivo
de uma Limpeza Geral

O que avança no Brasil
é a linha da necessidade
burguesa de desmoralizar
a esquerda e as organizações dos trabalhadores e de
promover uma limpeza geral, ou a impressão de uma
limpeza geral, com objetivo
de salvar as instituições e
destroçar a capacidade de
resistência da classe trabalhadora. É o que a revista
britânica The Economist,
após a votação do impeachment na Câmara, declarou: “Toda a classe política decepcionou o país, em
um misto de negligência e
corrupção. Os líderes brasileiros não vão recuperar o
respeito dos cidadãos e superar os problemas econômicos do país a menos que
haja uma limpeza geral”.
O resultado da ação política do Judiciário está indo
em direção a criar uma situação onde “Tudo o que
era sólido se desmancha no
ar, tudo o que era sagrado é
profanado, e as pessoas são
finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações
recíprocas” (K. Marx, Ma-

nifesto Comunista). A liquefação do governo Temer
não vai encontrar peça de
reposição de mínima qualidade. É nesta situação que
todos se equilibram, mas a
crise econômica e a crise de
morte do regime político da
Nova República continuam
impedindo toda tentativa
de estabilizar a situação.

_______________

O Judiciário se
arrogou o papel de
árbitro supremo das
disputas políticas
entre as facções
burguesas e entre
as classes, assim
como sobre todas as
instituições políticas
burguesas
_______________
A Operação Lava Jato
tem objetivos políticos que
incluem a “renovação” da
liderança burguesa para
salvar as instituições e a
“normalização” dos ataques, via Judiciário, aos

movimentos sociais, às lutas da classe trabalhadora
e da juventude. O Judiciário se arrogou o papel de
árbitro supremo das disputas políticas entre as facções burguesas e entre as
classes, assim como sobre
todas as instituições políticas burguesas. É um Judiciário bonapartista que
pretende governar fora de
qualquer lei e impor sob
disfarce jurídico os interesses gerais da burguesia,
do capital, não importando
o que tenha que ser feito
para isso.
Neste difícil terreno é que
a classe trabalhadora e a juventude aprenderão, unificarão suas lutas, as levantarão
ao nível político e avançarão
na sua auto -organização
colocando a questão do fim
deste regime.
A Esquerda Marxista,
apontando uma perspectiva
de saída socialista e revolucionária, explicando pacientemente a situação que
vivemos e nossas tarefas,
afirma suas bandeiras:
Fora Temer e o Congresso Nacional!
Por uma Assembleia
Popular Nacional Constituinte!
Por um Governo dos
Trabalhadores!
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Bandeiras dos marxistas nas eleições 2016
ADILSON MARIANO

adilsonmariano.socialismo@gmail.com

A situação internacional
e nacional atravessará todo
o processo eleitoral municipal e será absolutamente
determinante. O cenário político convulsivo no Brasil
tem levado a uma situação
de polarização social cada
vez mais aguda, culminando
com o impasse político atual e a falência política do PT.
Nessa situação, a burguesia
é obrigada a ampliar a ofensiva contra as forças produtivas, direitos e conquistas
da classe trabalhadora em
todo o mundo. Ao mesmo
tempo, enfrenta uma resistência social que busca se
expressar sobre um novo
eixo de independência de
classe por fora das organizações tradicionais da classe
trabalhadora, cujas direções
se passaram para o lado inimigo no último período histórico.
Há três anos, em junho
de 2013, uma nova situação
política se abriu no país.
Desde então, o que cresce é
o descrédito dos políticos e
das instituições burguesas
perante a maioria da população. Isso agravou-se ainda
mais com o show de horrores visto nas votações do
impeachment no Congresso
Nacional.
A Esquerda Marxista,
seguindo a posição histórica dos marxistas (veja mais
na página 6), participa das
eleições com o objetivo de
propagandear uma política
revolucionária, ajudando jovens e trabalhadores a avançarem em sua organização e
em suas lutas.

A eleição é um momento
ímpar para os revolucionários denunciarem o caráter
de classe do estado capitalista e a quem ele serve. É
um momento para difundir
e ganhar para as ideias do
marxismo camadas importantes do movimento operário e da juventude.
Caso seja eleito, o parlamentar marxista utiliza esse
espaço para ser um ponto
de apoio das lutas populares. Utilizando a tribuna e
todos os demais espaços do
parlamento burguês para
apresentar e difundir o marxismo, denunciando e combatendo o sistema capitalista, apontando o caminho da
luta política.
As candidaturas marxistas representam os militantes e ativistas de esquerda
que não concordam com as
alianças com os inimigos
históricos da classe trabalhadora. Lutam pelas reivindicações de jovens e trabalhadores, pela organização
independente dos explorados e oprimidos por esse
sistema, pelo socialismo.
Coerentes
com
esta
posição, as candidaturas
marxistas não aceitam ser
financiadas por ninguém
mais que os trabalhadores
e a juventude. São candidaturas independentes e sem
rabo preso com as empresas
e corporações que sugam a
riqueza do povo.
Os candidatos marxistas
têm claro que o parlamento é o terreno dos inimigos
de classe. Estas instituições
foram moldadas e construídas para dar uma aparência
de democracia, enquanto a
classe dominante mantem e

amplia seus privilégios e o
povo trabalhador é cada vez
mais explorado.
Os candidatos marxistas
eleitos entregam os salários e mordomias recebidas
como parlamentares a um
fundo de luta. Eles têm seu
mandato controlado coletivamente pela organização
revolucionária e continuam
a receber o mesmo salário
que recebiam na profissão
anterior, usufruindo apenas
das aposentadorias que todos os trabalhadores conquistaram.
Desprezando todos os
métodos burgueses, dos
oportunistas que veem o
parlamento como um fim
em si, que terminam uma
eleição já pensando na seguinte, e que veem essa instituição como democrática
(o que ela não é), a EsquerEvelson de Freitas

da Marxista lançará candidatos pelo PSOL nas eleições de 2016. Relacionando
os combates imediatos com
a situação política nacional
e internacional.
Pelo conjunto de nossa
análise da situação política,
acreditamos que os setores
mais conscientes da classe
devem buscar alternativas à
esquerda nessas eleições. O
PSOL acumula as condições
para ser o principal beneficiado neste processo.
Apoiaremos os candidatos majoritários lançados
pelo PSOL, no combate ao
lado de jovens e trabalhadores que buscam uma alternativa para se reagrupar
e lutar.
Queremos varrer as podres instituições capitalistas e os políticos oportunistas. Ajudar a construir uma
saída independente e socialista para a atual situação.
Por isso apresentaremos
candidatos que lutam contra o sistema nessas eleições municipais.
Plataforma das campanhas por um vereador marxista:
- Abaixo a repressão e
a criminalização dos movimentos sociais! Defesa
das Liberdades Democráticas! Abaixo a Lei da
Mordaça nas escolas e no
Congresso Nacional!
- Transporte, saúde e
educação, públicos, gratuitos e para todos!
- Em defesa dos direi-

tos e conquistas dos trabalhadores!
- Salário Mínimo de
acordo com o Piso do Dieese! Reajuste mensal de
acordo com os índices da
inflação!
- Estabilidade no emprego e estatização de
todas as empresas que
demitam em massa! Estatização da Fábrica Ocupada Flaskô!
- Redução da Jornada
de Trabalho sem redução
de salário!
- Reforma Urbana Já!
Moradia digna e regularização fundiária para todos!
- Reforma Agrária Já!
- O petróleo tem que
ser nosso! Monopólio e
Petrobras 100% estatal!
- Pela reestatização da
Vale do Rio Doce e de todas as empresas privatizadas!
- Previdência Pública e
Solidária para todos! Pela
revogação de todas as
“Reformas” da Previdência!
- Não Pagamento das
Dívidas Interna e Externa!
- Abaixo o capitalismo!
Nossa luta é internacional!
- Fora Temer e o Congresso Nacional!
- Por uma Assembleia
Popular Nacional Constituinte!
- Por um Governo dos
Trabalhadores!
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Atuação dos vereadores marxistas
em Joinville e Bauru
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

A Esquerda Marxista tem
dois militantes que atuam
no parlamento. O camarada
Roque Ferreira, em Bauru
(SP), e o camarada Adilson
Mariano em Joinville (SC).
Mariano é vereador desde 2001. Esteve na luta
pelo passe livre, por empresa pública e por tarifa zero,
combatendo os aumentos
da passagem do transporte
coletivo. Chegou a ser condenado pela justiça, simplesmente por participar e
apoiar manifestações por essas reivindicações.
Está ao lado dos ambulantes e artesãos, na luta
pelo seu direito ao trabalho,
frequentemente atacado pelos governos. Assim como
na luta por moradia digna e
regularização fundiária e por
reforma agrária.
Apoiou desde o primeiro
momento os trabalhadores
da Cipla e Interfibra, que
ocuparam as fábricas em
2002 na defesa dos postos
de trabalho. Luta essa que
deu origem ao movimento
das fábricas ocupadas no
Brasil.
Nesses 15 anos, o mandato vem sofrendo inúmeras
tentativas de ataques. Buscaram corromper, abriram
comissões
processantes,
processos judiciais, comis-

Lista de pré
candidatos
marxistas a
vereador para
as eleições
2016
Pernambuco

Olinda: José Helder

Rio de Janeiro
Adilson Mariano é vereador da Esquerda Marxista em Joinville, Santa Catarina, desde 2001

sões de ética etc. Porém,
fracassaram em seu objetivo
de cooptar, adaptar ou fazer
recuar o vereador em suas
lutas.
O mesmo se passa com
o mandato operário, popular e socialista do camarada
Roque Ferreira, iniciado em
2009. Roque esteve na luta
contra a Ditadura e participou da fundação do PT e da
CUT. É um importante dirigente ferroviário e do movimento negro no combate ao
racismo.
Apresentou diversos projetos de leis que contrariam
os interesses do monopólio
das empresas de transporte da cidade de Bauru. Um
exemplo é o que proíbe a

dupla função dos motoristas, obrigando o retorno
dos cobradores (agente de
bordo). Outro, que concede
isenção no pagamento da tarifa aos idosos.
Na área de Reforma Urbana, entre outros projetos,
apresentou o PL que institui
o IPTU Progressivo no Tempo, para combater a especulação imobiliária. Também
o PL que garantiu liberação
de apresentações artísticas
nos espaços públicos (Lei
dos Artistas de Rua). Além
disso, denunciou a ocupação
irregular de áreas públicas
por grandes empresas e condomínios.
Na área de Direitos Humanos, destaca-se a reativa-

Roque Ferreira atua como vereador da Esquerda Marxista em Bauru, São Paulo, desde 2009

ção da comissão de Direitos
Humanos da Câmara, que
Roque preside desde 2009.
Da mesma forma, a apresentação de projetos de combate à homofobia e ao abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes.
Os mandatos marxistas
estão ao lado da classe trabalhadora. Por isso, independente de quem está no
governo, defendem incondicionalmente os servidores e os serviços públicos
municipais, estaduais e federais. Combatendo as privatizações e terceirizações.
Defendendo serviços públicos, gratuitos e para todos.
São pontos de apoio para
denunciar a repressão do
aparato de estado burguês
sobre o movimento popular,
operário e da juventude no
Brasil e no mundo. Explicam que cada luta particular
está ligada a uma luta maior,
política, apontando a necessidade da abolição da ordem
existente.
Os mandatos de Roque
e Mariano resistem aos ataques e às pressões, pois não
são de uma só personalidade. São controlados coletivamente e a classe trabalhadora reconhece estes mandatos
como seus. Por isso, quando
necessário, mobiliza para defendê-los. Não por ter alguma ilusão de que o mandato
vai resolver definitivamente
algum de seus problemas,
mas pelo fato de reconhecer
a importância de ter no parlamento burguês, pontos de
apoio para suas lutas.

Rio de Janeiro: Felipe
Araujo

Mato Grosso

Cuiabá: Fábio Ramirez

São Paulo

Caieiras: José Carlos
Miranda
Bauru: Roque Ferreira
Campinas: Rafael Prata
Araraquara: Professor
Dimitri
Itatiba: Rafael Freitas e
Bruno Apolinário
São Paulo: Caio Dezorzi

Santa Catarina

Biguaçu: Cris Silva
Florianópolis: Alex
Santos
Itapema: Igor Smaniotto
Joinville: Adilson Mariano,
Maria da Consolação,
Cynthia Pinto da Luz,
Antônio Félix Mafra,
Manoel Luiz Vicente, Mara
de Lima, Mayara Colzani,
Moacir Nazario, Ulrich
Beathalter, José Heerdt
(Zeca)
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Esquerdismo, oportunismo e atuação
revolucionária no parlamento
ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

Historicamente, os comunistas utilizam as eleições e
as posições conquistadas no
parlamento burguês para fortalecer a luta pelo socialismo,
para destruir todo o edifício
do Estado capitalista.
Na brochura “Esquerdismo, doença infantil do comunismo”, Lenin combate
posições sectárias que se desenvolviam na recém-fundada III Internacional. Dentre
elas a dos comunistas “de esquerda” alemães, que pregavam o boicote às eleições parlamentares por considerarem
a participação no parlamento
um método que já havia caducado historicamente e politicamente.
Lenin
argumentou:
“Como é natural, para os
comunistas da Alemanha o
parlamentarismo ‘caducou
politicamente’; mas, trata-se
exatamente de não julgar que
o caduco para nós tenha caducado para a classe, para a
massa. Mais uma vez, constatamos que os “esquerdistas” não sabem raciocinar,
não sabem conduzir-se como
o partido da classe, como o
partido das massas. Vosso
dever consiste em não descer
ao nível das massas, ao nível
dos setores atrasados da classe. Isso não se discute. Tendes a obrigação de dizer-lhes
a amarga verdade: dizer-lhes
que suas ilusões democrático-burguesas e parlamentares não passam disso:

ilusões. Ao mesmo tempo,
porém, deveis observar com
serenidade o estado real de
consciência e de preparo de
toda a classe (e não apenas
de sua vanguarda comunista), de toda a massa trabalhadora (e não apenas de seus
elementos avançados)”.
Em uma situação em que
ainda se conservam ilusões
nas instituições capitalistas,
a tarefa dos marxistas é utilizar as eleições e a tribuna
parlamentar para educar a
classe.
Ao mesmo tempo, não
é um princípio, para os revolucionários, participar de
todas as eleições. Em 1905,
os bolcheviques defenderam,
corretamente, o boicote ativo às eleições da Duma (Assembleia Nacional) convocadas pelo czar. Contudo, é
importante lembrar que isso
ocorreu em uma situação
particular. O contexto era de
crescente ação revolucionária
das massas. Do surgimento
de organismos de duplo poder, os soviets, com o partido
social democrata (tanto bolcheviques, quanto mencheviques) na ilegalidade, e uma
Duma que teria um caráter
meramente consultivo, a ser
utilizada pelo czar para manobrar, conter a revolução, e
manter o regime autocrático.
Já em outras circunstâncias
posteriores, os bolcheviques
participaram das eleições e
elegeram deputados para a
Duma.
É preciso frisar que os
comunistas não realizam

Duma Estatal na Rússia, palco da atuação parlamentar dos bolcheviques

Lenin no Congresso da Internacional Comunista

no parlamento uma atuação
“orgânica”, ou seja, não se
comportam como legisladores iguais aos demais. Seguir
por este caminho foi o que
conduziu a II Internacional à
falência, ao adotar a compreensão, com os dirigentes embebidos pelas conquistas do
período de desenvolvimento
do capitalismo, de que a luta
pelas reformas, o chamado
“programa mínimo”, no interior deste sistema, era o
central. Com isso jogou para
um longínquo futuro a luta
pelo socialismo. Tal política
desembocou no apoio dos
partidos socialdemocratas às

suas burguesias nacionais na
1ª Guerra Mundial.
Os marxistas utilizam o
parlamento para a agitação
revolucionária. Os carreiristas, que buscam os privilégios pessoais, são veementemente rechaçados. A atuação
de um parlamentar revolucionária é controlada coletivamente pelo partido revolucionário e subordinada à luta
pela emancipação da classe
trabalhadora.
Como pontua a resolução
do II Congresso da Internacional Comunista, sob direção de Lenin e Trotsky:
“- Os deputados comunistas estão obrigados a utilizar
a tribuna parlamentar para
desmascarar não somente a
burguesia e seus lacaios oficiais, mas também os social-patriotas, os reformistas,
os políticos centristas e, de
modo geral, os adversários
do comunismo, e também
para propagar amplamente
as ideias da III Internacional;
- Os deputados comunistas, mesmo que seja só um
ou dois, estão obrigados a
desafiar em todas as suas atitudes o capitalismo e não esquecer nunca que só é digno
de nome de comunista quem
se revela não verbalmente,
mas através de atos, como
inimigo da sociedade burguesa e de seus servidores social-

-patriotas”.
A participação dos revolucionários no processo eleitoral mantem os princípios
apresentados por Marx e
Engels, já em 1850, na “Mensagem do Comitê Central à
Liga dos Comunistas”:
“O proletariado deve aqui
cuidar de que por toda a parte, ao lado dos candidatos democráticos burgueses, sejam
propostos candidatos operários, na medida do possível
de entre os membros da Liga
e para cuja eleição se devem
acionar todos os meios possíveis. Mesmo onde não existe
esperança de sucesso, devem os operários apresentar
os seus próprios candidatos,
para manterem a sua democracia, para manterem a sua
autonomia, contarem as suas
forças, trazerem a público a
sua posição revolucionária e
os pontos de vista do partido.”
Contar as forças, propagandear as ideias, construir
as bases do marxismo, esse
é o norte da ação, afastando
tanto o esquerdismo, quanto
o oportunismo.
A história da luta de classes é rica de ensinamentos
para aplicação no combate
cotidiano, não é diferente no
caso da atuação revolucionária nas eleições e no parlamento burguês.
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Combate entre contrarrevolução
e revolução se intensifica na Venezuela
ALEXANDRE MANDL
alexandremandl@yahoo.com.br

Numa tentativa de tirar
proveito dos severos problemas econômicos que o país
está enfrentando, a oposição
reacionária está ocupada tentando criar uma situação de
caos e violência que possa
justificar um golpe ou uma
intervenção externa para remoção do presidente Nicolás
Maduro.
Nada disso é realmente
uma novidade. Desta vez,
contudo, há algo diferente.
Em todas as ocasiões anteriores, a vontade revolucionária
das massas bolivarianas de
trabalhadores, camponeses e
pobres derrotou as tentativas
contrarrevolucionárias de dar
um fim à revolução.
No entanto, os vacilos da
direção burocrática “boliva-

riana” levaram à derrota nas
eleições à Assembleia Nacional em dezembro de 2015.
Essa, dominada pela direita,
tentou aprovar algumas leis
reacionárias, e, atualmente,
está tentando desencadear
um referendo revogatório
presidencial.
A combinação de um impasse institucional, uma profunda crise econômica e uma
situação de violência nas ruas
que a oposição deseja criar,
poderia também empurrar
um setor do exército a intervir “a fim de restaurar a lei e
a ordem”.
Ao mesmo tempo, enquanto uma camada das massas está cansada e desgastada, também há uma camada
da militância que está radicalizada. Se a liderança bolivariana adotasse uma ação
firme e decisiva para abordar

Indefinição permanece
com resultado na Espanha
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

O resultado das novas
eleições espanholas manteve a incógnita sobre o
país. Nenhum dos partidos
ou coligações que disputaram o novo pleito domingo
(26/6) conseguiram os deputados necessários para
formar um governo. Basicamente, mantém-se as
dificuldades colocadas em
dezembro de 2015.
Com 1,2 milhões de votantes a menos, o resultado
posicionou novamente o
Partido Progressista na liderança numérica do Congresso de 300 deputados,
com 137 cadeiras. Isso,
contudo, está longe das 176
para formar um governo. O
saldo representa 33% dos
votos, frente a 28,71% em
2015. Já o PSOE permanece como segunda força eleitoral do país, elegendo 85
deputados, com 22,66%, o
que são cinco a menos do
que alcançou no ano anterior com 22%.
A coligação Unidos Po-

Carlos Garcia Rawlins

Situação econômica tem sido usada pela burguesia para desestabilizar país

o problema da escassez, isto
poderia reativar uma vaga de
entusiasmo revolucionário.
Tais medidas poderiam
ser: o monopólio do comércio externo; a expropriação
da cadeia de produção e distribuição de alimentos sob o
controle democráticos; o não
pagamento da dívida externa;
a expropriação dos bancos e
das grandes empresas; a planificação da economia para
satisfazer as necessidades da
maioria. Este programa iria

Um milhão nas ruas contra a
reforma de Hollande na França
MARIO CONTE
mariocontef@gmail.com

Expectativa de ascensão do
Podemos não se confirmou

demos estreou alcançando
o terceiro lugar, com 71
eleitos, de 21% dos votos.
Apesar das expectativas da
aliança de Podemos e da
Unidade Popular, a composição elegeu o mesmo
número de parlamentares,
mas acumulou um milhão
de votos a menos.
Já o Cidadãos teve um
desempenho bastante inferior, com 13% dos votos,
o que o fez perder oito deputados, chegando a 32. A
desidratação inviabiliza os
planos imediatos de Mariano Rajoy, líder do PP, que
via naquela sigla a chance
imediata de compor um
governo.

provocar um choque ainda
maior com a oligarquia venezuelana e o imperialismo,
mas ampliaria o apoio entre
as massas que veriam os seus
problemas finalmente serem
abordados de forma séria.
No entanto, se a direita
alcançar o seu objetivo de reconquistar o pleno controle
do poder estatal, a Venezuela
não estaria voltando à democracia capitalista “normal”. O
programa da classe dominante em um país mergulhado

em uma enorme crise econômica e social seria um programa de guerra à classe trabalhadora. Mas ela também
enfrentaria feroz resistência
por parte das massas e tentaria esmagar o movimento
pela força.
Assim, a situação na Venezuela é exemplar para
mostrar, mais uma vez, que
a tentativa de regulamentar
o capitalismo fracassou. Só
existem duas saídas: voltar
ao capitalismo “normal” (isto
é, fazer os trabalhadores pagarem o preço da crise) ou
avançar para o socialismo
(isto é, fazer os capitalistas
pagarem).
Não é tarde demais. A
hora é de extremo perigo.
Isto só pode ser superado
com medidas extremas e firmes. Chega de vacilar. Realizar a revolução até o fim!

Em 14 de junho, cerca de
um milhão de trabalhadores
tomaram as ruas da França,
em protesto para derrubar a
contrarreforma do presidente
François Hollande. O projeto
flexibiliza as leis, facilitando
as demissões e aumentando a
jornada de trabalho.
Como em 31 de março,
destacaram-se as mobilizações
e combatividade dos trabalhadores em Paris, em Nantes,
Rennes e Toulouse.
A juventude também se
destaca, principalmente através dos estudantes secundaristas, muito ativos nos protestos
e acampados nas Noites em
Claro (Nuit Deboit)
Da parte do governo, a ministra do Trabalho, Myriam El
Khomri, defendeu a lei como
“necessária e justa” para combater o desemprego (superior
a 10%) e o primeiro-ministro
do Partido Socialista, Manuel
Valls, declarou “De modo algum se vai retirar esta refor-

ma inteligente, audaz e necessária”, demonstrando que
reformistas de esquerda se
empenham em salvar o capitalismo tanto quanto os legítimos membros da burguesia.
A CGT organizou essa
mobilização em unidade com
outras centrais, que têm organizado greves de diversos
setores (portuários, refinarias,
ferroviários, usinas nucleares,
coleta de lixo, aeroviários). Ela
ocorreu após o início da Eurocopa, um evento que atrai milhares de turistas para as principais cidades da França.
Em todo o país, a polícia
continua reprimindo duramente, com balas de borracha, cassetetes e bombas de
gás e efeito moral. Os trabalhadores, sabendo que suas
reivindicações são justas, não
esmorecem e em muitos lugares houve enfrentamentos.
Hollande substitui o diálogo
pela repressão.
A unidade de todas as
categorias, através de uma
ampla greve geral coordenada pela CGT em frente única

Greves gerais viraram rotina

com as demais centrais, para
derrubar a contrarreforma
e Hollande junto, deve ser o
próximo passo.
A crise capitalista acirra,
em todo o mundo, a luta de
classes. Os trabalhadores franceses vêm demonstrando um
elevado moral e ampla disposição de combate, dando o norte
para trabalhadores de todo o
mundo.
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Ato lança Liberdade e Luta e impulsiona
campanha contra a Lei da Mordaça
EVANDRO COLZANI
evandrocolzani@gmail.com

O Ato Nacional da Liberdade e Luta contra a Lei da
Mordaça aconteceu no dia 25
de junho na Associação dos
Professores da PUC-SP (Apropuc) e contou com a presença
de jovens vindos de diversos
estados. O clima de ânimo
marcou a atividade que debateu a Lei da Mordaça e definiu
os próximos passos para combater os projetos da ONG Escola Sem Partido (ESP).
A fala inicial, do ativista
Evandro Colzani, apresentou
o significado dessa infame lei
que representa um ataque às
liberdades democráticas. A EsKályta Morgana de Lima

Caráter e significado da ONG Escola
Sem Partido foram debatidos

cola Sem Partido foi fundada
em 2004, mas o seu projeto
só foi ganhar ‘audiência’ após
mudanças na conjuntura nacional e mundial, que passam
pela crise mundial iniciada em
2008, mas, principalmente, pelas Jornadas de Junho de 2013.
É preciso compreender o período que se inicia no mundo,
de revolução e contrarrevolução, onde a burguesia, para
salvar o capitalismo, busca atacar o conjunto da juventude e
da classe trabalhadora.
Após informe inicial, Caio
Dezorzi, da Esquerda Marxista, Alexandre Mandl, advogado da Fábrica Ocupada Flaskô
e Mayara Colzani, militante
da LL em Joinville SC, realizaram falas relacionadas a área
de intervenção de cada um.
Caio contribuiu alertando que
a burguesia é capaz de atacar
as liberdades democráticas em
determinados momentos para
preservar o regime da propriedade privada dos grandes
meios de produção. Alexandre
apresentou as formas judiciais
de ataques criadas pela ESP,
falou sobre a inconstitucionalidade da lei e, ao mesmo tempo, explicitou que a luta dos
estudantes e professores não
deve se prender a questões

Johannes Halter

Ocupação escolar no Rio
Grande do Sul contra OS’s

Ativistas de vários estados relataram mobilizações de resitência em curso

legais, que a Lei da Mordaça
precisa ser derrubada nas ruas.
Por fim, Mayara tratou de relatar os desdobramentos da luta
contra a mordaça em Joinville.
O ponto alto do ato foi o
momento em que os representantes dos núcleos da LL,
contatos e simpatizantes relataram suas experiências e
lutas realizadas desde janeiro,
mês de fundação da LL, até o
momento. Eles serviram para
mostrar que a LL está nas ruas
e nas lutas que acontecem pelo
país. Alguns membros falaram
sobre os combates contra a Lei
da Mordaça, outros que participaram de lutas pelo Fora
Temer e o Congresso Nacional, que participaram dos atos
contra o machismo e o capitalismo, atuaram nas ocupações
de escolas. O ânimo estava

presente em cada informe e
contagiou todos os presentes.
O ato concluiu com apresentações culturais e com
homenagem aos professores
assassinados em Oaxaca, México, pela polícia de Peña Nieto. A nossa luta é internacional
e sabemos que as motivações
da polícia assassina mexicana
são as mesmas da PM no Brasil: proteger a propriedade privada a qualquer custo, mesmo
que seja com a vida dos trabalhadores que lutam.
Combater a Lei da Mordaça, a Escola Sem Partido e lutar
para construir um novo mundo, livre da exploração capitalista, são as lições tiradas dessa
importante atividade que lançou a Liberdade e Luta.
A Liberdade é nossa
meta, a luta é nosso método!

Não basta denunciar os cortes na educação
LUCY DIAS
dlucy.1917@gmail.com

O governo Temer enviou
um projeto de lei ao Congresso Nacional que visa reduzir
os investimentos mínimos
obrigatórios para saúde e
educação. Com a aprovação
da Desvinculação das Receitas da União (DRU), o governo poderá aplicar livremente até 30% das receitas da
União, retirando a verba de
áreas sociais.
E o ministro da educação Mendonça Filho anunciou que novas vagas para
os programas de incentivo
à educação, tais como SISU,
PROUNI, PRONATEC, estão
suspensas até o próximo ano.
A intenção do novo minis-

Temer, governo inimigo da educação

tro é recolher cerca de R$1,3
bilhão que é o valor da taxa
bancária anual paga às instituições que administram o
FIES, pois com a transferência de dinheiro público para as
instituições privadas o Estado
assume os dividendos dessas
operações. Agora, com a crise
econômica se aprofundando,
há que se enxugar os gastos.
Em relação às bolsas conce-

didas pelo PROUNI, SISU e
PRONATEC o novo ministro
pretende aumentar o nível de
aproveitamento, que hoje é de
75%, para que o aluno possa
continuar com o beneficio, o
que já é difícil, dado o perfil
dos estudantes trabalhadores.
Tudo isso representa o
aprofundamento da crise econômica no Brasil e a necessidade de retirar recursos de
todos os lados para seguir em
frente com o ajuste fiscal, entregando o dinheiro público
para os especuladores nacionais e internacionais.
Sabemos que as cotas,
o FIES, o PROUNI, o SISU
não representam uma saída
definitiva para o problema
da educação no Brasil, pois
mesmo com todos esses pro-

gramas somente uma parcela
da juventude pobre consegue
acessar a universidade. Dos
mais de 8 milhões de inscritos
no ENEM 2015, apenas 116
mil tiveram acesso ao ensino
superior, dado o número de
vagas ofertadas.
Contudo, o que este governo pretende ao atacar esses programas é destinar o
dinheiro usado com eles para
outros setores capitalistas,
principalmente o dos especuladores financeiros. A luta da
juventude deve denunciar as
intenções deste governo, mobilizando pela sua derrubada
junto com o Congresso Nacional, ao mesmo tempo que
aponta para um combate por
vagas para todos em instituições públicas.

Vitória no
Rio Grande
do Sul
Os estudantes secundaristas do Rio Grande
do Sul podem comemorar, pois o PL 44/2016,
que iria ser votado este
ano, não está mais na ordem do dia. Após ocupar
de mais de 150 escolas,
os estudantes mostraram
mais uma vez a importância da luta e a organização
estudantil pra conquistar
os seus direitos. A forte
repressão promovida pelo
governo Sartori (PMDB),
através das Brigadas Militares, contra os secundaristas que ocupavam
a Assembleia Legislativa
em nenhum segundo os
amedrontou e sim deu
mais força para a juventude que estava lutando.
Contudo, não podemos ter confiança nesse
governo que reprimi e
ataca o direito da juventude e dos trabalhadores.
É preciso que os estudantes se unifiquem e que
estejam organizados e
preparados para os ataques que possam vir. A
luta não acabou, a garantia das verbas para as escolas, merenda e contratação de professores foi
só uma pequena vitória
conquistada através do
poder político de mobilização dos estudantes. A
verdadeira vitória será garantida quando derrubarmos esse sistema que nos
oprime, suga e destrói,
quando derrubarmos o
capitalismo.
MAYARA COLZANI
may.colzani32@gmail.com

