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Fora Temer e as
contrarreformas
Novo presidente anuncia ataques a direitos trabalhistas e à 
previdência, mas milhares vão às ruas para resistir. PÁG 3

10 medidas 
contra a 
democracia
PÁG 5

Restauração 
do capitalismo 
em Cuba
PÁG 7

Manifestação do dia 4 de setembro reuniu cerca de 100 mil na Avenida Paulista, em São Paulo, para reivindicar “Fora Temer” e resistir às contrarreformas

Candidatos 
marxistas 
nestas eleições
PÁG 4
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Em novembro comple-
tam oito anos de Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP). 
Se, no início, algumas pes-
soas abriam a boca para elo-
giar esse projeto, hoje, está 
mais que comprovado que a 
UPP apenas causou morte e 
sofrimento para os morado-
res e desmoralização para a 
polícia e governantes. Mes-
mo a imprensa burguesa é 
obrigada a relatar os casos 
escandalosos das operações 
policiais dentro de áreas di-
tas “pacificadas”.

A verdade é que o nú-
mero de casos de crimes 

aumentou, a violência in-
tensificou, a polícia está 
ainda mais desmoralizada e 
o tráfico de drogas e o cri-
me organizado segue a todo 
vapor. Se alguém ainda tem 
esperanças na UPP, ou não 
está de olhos aberto ou está 
tão apaixonado pelo capi-
talismo que não consegue 
enxergar um palmo à frente. 
Há também o caso daqueles 
que enxergam muito bem, 
mas como são financiados 
pelo Estado burguês são 
obrigados a continuar afir-
mando que os milhares de 
casos de assassinato, vio-
lência e racismo são apenas 
“casos isolados”.

Não haveria espaço para 

relatar aqui todos os “abu-
sos” policiais na cidade: 
Mulher que é arrastada por 
carro da polícia; criança é 
morta porque policiais con-
fundem pipoca com drogas; 
criança de 10 anos é morta 
na porta de casa; trabalha-
dores que “desaparecem”; 
e tantos outros crimes que 
nós moradores de favela so-
mos obrigados a engolir.

A única alternativa para 
juventude e para classe tra-
balhadora é sua organiza-
ção. É necessário que toda 
a classe trabalhadora se re-
úna, em assembleias popu-
lares em bairros, fábricas 
e escolas. Nessas assem-
bleias serão colocadas as 

demandas de toda a classe; 
educação pública e gratuita 
em tempo integral, saúde e 
transporte para todos, aces-
so à cultura e arte, emprego 
digno para todos, etc.

Precisamos combater 
todos os criminosos arma-
dos, seja do tráfico seja da 
polícia. Nossa juventude 
não pode continuar sendo 
assassinada e encarcerada, 
hora pelo Estado e sua polí-
cia, hora pelo tráfico e suas 
drogas e ideologias. Quere-
mos uma juventude livre e 
de luta.

Toda essa modificação só 
será possível com uma luta 
contra o sistema, contra o 
capitalismo. 

A expressão “duas faces 
da mesma moeda” nun-
ca foi tão evidente como 
nestas eleições para pre-
sidente dos EUA. Donald 
Trump e Hillary Clinton 
representam os bilioná-
rios, os interesses de Wall 
Street e da burguesia nor-
te-americana.

Donald Trump é a ex-
pressão do reacionarismo 
nacionalista. Sua força 
está na pequena-burgue-
sia em decadência for-
mada por pequenos pro-
prietários e agricultores. 
Esses, veem em Trump o 
herói que lhes devolverá 
as riquezas do passado. 
Não entendem que o que 
está acontecendo é muito 
mais profundo.

Do outro lado, Hillary 
Clinton gera tanta des-
confiança quanto Trump. 
A ex-secretária de Esta-
do tem em suas mãos os 
sangues das guerras loca-
lizadas que os EUA vêm 
promovendo. É a 
representante tí-
pica dos políticos 
americanos e não 
convence nem 
mesmo os anti-
Trump.

Essa situação 
coloca na ordem 
do dia um rompi-
mento com a ló-
gica eleitoral que 
tem predominado 
nos EUA. O sis-
tema bipartidá-
rio e os políticos 

ao estilo “House of Cards” 
estão fora de sintonia com 
as necessidades do povo 
americano. A única saída 
é o socialismo para pôr 
fim a esse sistema que nos 
impõe miséria e privação.

A partir desta edi-
ção, o jornal Foi-
ce&Martelo passa a 
custar R$ 3. O último 
reajuste foi feito em ju-
lho de 2014. Com essa 
medida, adequamos 
a defasagem inflacio-
nária e os custos para 
produção. Ao mesmo 
tempo, continuamos 
nosso combate revo-
lucionário pela inde-
pendência financeira, 
baseada nas vendas e 
assinaturas militantes 
do periódico. Convi-
damos todos os nossos 
leitores a tornarem-se 
assinantes.UPP - Quando o Chicote Muda de Mãos
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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

POLÊMICA

felipe araujo
felipe.araujo87@hotmail.com

Apresentada como solução, ocupação militar dos morros do Rio de Janeiro continua a opressão aos trabalhadores que antes conviviam com o tráfico

Reajuste no 
preço do jornal 
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Unidade para varrer Temer e suas contrareformas

No dia 31 de agosto, Mi-
chel Temer fez o seu primei-
ro pronunciamento na TV. 
Nesse discurso, ele destacou 
as “garantias” para os inves-
tidores e, ao mesmo tempo, 
os ataques que quer fazer aos 
direitos dos trabalhadores. Os 
principais trechos:

“Nossa missão é mostrar a 
empresários e investidores de todo 
o mundo nossa disposição para 
proporcionar bons negócios que 
vão trazer empregos ao Brasil. Te-
mos que garantir aos investidores 
estabilidade política e segurança 
jurídica.

Para garantir os atuais e gerar 
novos empregos, temos que moder-
nizar a legislação trabalhista. A li-
vre negociação é um avanço nessas 
relações.”

Assim, em alto e bom som, 
Temer anunciou a sua disposi-
ção de dar “terra livre” a todo 
empresário que queira inves-
tir e ter lucros, inclusive flexi-
bilizando os direitos trabalhis-
tas. Brutal, o pronunciamento 
deixa claro que hoje a previ-
dência não é deficitária, mas 
as reformas são “necessárias”:

“Para garantir o pagamento 

das aposentadorias, teremos que 
reformar a Previdência Social. 
Sem reforma, em poucos anos o 
governo não terá como pagar aos 
aposentados. O nosso objetivo é 
garantir um sistema de aposenta-
dorias pagas em dia, sem calotes, 
sem truques. Um sistema que pro-
teja os idosos, sem punir os mais 
jovens.”

Ou seja, hoje, o sistema 
pode pagar e por que não po-
deria daqui há alguns anos? 
A reforma pretendida, com a 
fixação de idade mínima de 
aposentadoria para homens e 
mulheres em 65 anos, com o 
fim da aposentadoria especial 
de professores e com o rebai-
xamento do piso salarial para 
abaixo de um salário mínimo 
mostra o seu alvo: os trabalha-
dores, jovens e velhos, que ve-
rão seu dinheiro drenado para 
o pagamento dos juros da dí-
vida interna e externa e para o 
lucro dos bancos. Mas, Temer 
tem condições de entregar aos 
“investidores” o que ele pro-
mete?

A fraqueza de Temer
Na primeira reunião Minis-

terial Temer cobrou os minis-
tros e articuladores políticos 
por permitirem que o Senado 

mantivesse os direitos políti-
cos de Dilma, com o voto da 
maioria do PMDB. A irritação 
de Temer mostra o que é sabi-
do mas que a imprensa tenta 
esconder: a divisão entre os 
representantes da burguesia 
que não sabem como se com-
portar agora que estão com o 
pote de ouro (o governo fede-
ral) nas mãos. Cada um corre 
para garantir “o seu” e nada 
está garantido.

Nem o projeto de “ajuste 
fiscal”, na verdade, de cortes 
na saúde e educação etc., e 
muito menos qualquer refor-
ma. Para conseguir isso, eles 
dependem da boa vontade do 
“outro lado”, ou seja da pas-
sividade dos trabalhadores. 
Conseguirão?

A repressão feita em São 
Paulo mostra que o seu cami-
nho é difícil. Aumentou a re-
pressão, aumentou a presença 
nos atos. 

Dilma, Lula e o PT
Sim, o PT está indo ladei-

ra abaixo, mas ainda dirige a 
maioria dos sindicatos. Se ele 
não conseguiu mobilizar a sua 
base para defender Dilma, 
será que está disposto a mobi-
lizar para defender os direitos 

dos trabalhadores?
A CUT, na última reunião 

de sua direção, teve uma divi-
são sobre “negociar” ou não a 
reforma da previdência com 
o governo. Após o impeach-
ment, a central aceitou sentar 
com o presidente da câmara 
para discutir os “projetos” em 
andamento na casa. Ou seja, 
a direção da CUT, enquanto 
joga para a plateia que está lu-
tando contra o governo, abre 
negociações com o mesmo ao 
invés de organizar a luta. 

Lula, por sua vez, propõe 
uma “Frente Ampla”, aven-
tando a possibilidade de ter  
mais um burguês (Ciro Go-
mes) como o candidato nas 
próximas eleições. Sobre o 

combate às “reformas” de Te-
mer, nenhuma palavra.

A Esquerda Marxista le-
vanta que o ponto de unidade 
de todos os trabalhadores e jo-
vens é a luta contra o governo 
Temer, este Congresso e suas 
“reformas” que pretendem 
destruir os direitos dos traba-
lhadores. A juventude que sai 
às ruas, a greve dos bancários, 
mostram que o povo está dis-
posto a lutar. É necessário a 
unidade para combater Temer 
e este congresso reacionário e 
barrar seus ataques. 

Para ajudar nesse comba-
te, convidamos os jovens e 
trabalhadores a conhecerem 
nossa organização e a se jun-
tarem a nós.

eSQuerDa MarXiSTa
jornal@marxismo.org.br

Em negociação para a dela-
ção premiada de Léo Pinheiro, 
ex-presidente da empreiteira 
OAS, que segundo a revista 
Veja pretendia delatar José 
Serra e Aécio Neves, foi citado 
o Ministro do STF Dias Toffo-
li. A citação, como tudo nesta 
farsa chamada Lava-Jato, va-
zou. Em princípio, nenhum 
crime, algo aparentemente 
inofensivo.

As investigações começam 
a afetar o judiciário e provo-
cam divisões no seu interior. 
Após o caso, Gilmar Mendes, 
também do STF, e bastante 
próximo ao PSDB, fez decla-
rações contra a Procuradoria 
Geral da República. Disse ele: 
“Já estamos nos avizinhando 
do terreno perigoso de delírios 
totalitários. Me parece que [os 
procuradores da Lava Jato] es-

tão possuídos de um tipo de 
teoria absolutista de combate 
ao crime a qualquer preço” 

Janot suspendeu a delação, 
algo inédito até o momento na 
Lava-Jato.

Sob a máscara de árbi-
tro supremo dos conflitos 
sociais, o STF e o judiciário 
como um todo travam uma 
batalha contra as liberdades 
democráticas. Com a desmo-
ralização do PT e a cada vez 
mais evidente falência da di-
reção da CUT – afinal, onde 

foi parar a tão “anunciada” 
greve geral? – a classe traba-
lhadora fica desarmada, mas 
ainda assim resiste.

A burguesia precisa salvar 
suas instituições ante a opi-
nião pública. A suposta luta 
contra a corrupção visa substi-
tuir a cúpula política atual por 
outra igualmente fiel ao capi-
tal, porém menos desmorali-
zada. Mas se a limpeza ameaça 
os juízes e seus amigos, então 
passou dos limites. A burgue-
sia expõe suas divisões.

Lava-Jato alcança o Judiciário

Beto Barata/PR

Após anunciar contrarreformas, Temer foi à China buscar investidores

NACIONAL

EDITORIAL

viníciuS caMargo
jornal@marxismo.org.br

As mobilizações contra a 
venda de ativos da Petrobras 
se intensificam em todo país. 
No início do mês de agosto, 
os petroleiros do Nordeste 
fizeram uma greve de cinco 
dias contra a venda dos poços 
terrestres. Entre os dias 15 e 
19 de agosto, foi a vez dos 
trabalhadores da BR Distri-
buidora cruzarem os braços 
contra a venda do controle 
acionário. 

É importante dizer que a 
distribuição de combustíveis, 
hoje, é o ramo mais lucrativo 
da indústria do petróleo. O 
presidente da petroleira, Pe-
dro Parente pretende vender 
ações da BR Distribuidora e 
entregar seu controle acio-

nário para um futuro com-
prador. Isso significaria um 
duro golpe em todo o sistema 
Petrobras, que é forte justa-
mente por integrar a explora-
ção, refino e distribuição.

A campanha salarial dos 
petroleiros começou dia 1º de 
setembro. A direção da com-
panhia já sinalizou que tem a 
intenção de atacar conquistas 
da companhia. Tudo indica 
como inevitável uma greve 
em todo o sistema Petro-
bras. Os trabalhadores estão 
se preparando para defender 
o que é seu de direito e para 
que a renda do petróleo seja 
revertida para o benefício de 
todos os trabalhadores do 
país.

Por uma Petrobras 100% 
estatal sob o controle dos 
trabalhadores!

Prepara-se a greve em 
todo o sistema Petrobras
fernanDo leal
fernandobleal@yahoo.com.br

Personagens do Judiciário também são envolvidos  na trama da Lava-Jato
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A Esquerda Marxista, em 
aliança com o PSOL, lançará 
candidaturas para as eleições 
municipais deste ano. São 21 
candidatos marxistas para vere-
ador que buscarão utilizar os de-
bates da campanha eleitoral para 
difundir e construir as ideias do 
socialismo, batalhando por man-
datos que sirvam como ponto de 
apoio para as lutas da classe tra-
balhadora e da juventude. 

Abaixo, a plataforma geral 
das candidaturas contra o siste-
ma.

 As eleições de 2016 acon-
tecem em meio a uma situa-
ção convulsiva no Brasil e no 
mundo. Mais de 60 guerras 
localizadas ocorrem neste 
momento, 65 milhões de se-
res humanos vivem como re-
fugiados, 200 milhões estão 
desempregados.

Esse é o resultado bárba-
ro de um sistema que privi-
legia uma minoria parasitá-
ria. Desde 2008, a economia 
internacional está afundada 
em sua pior crise. Para ten-
tar se salvar, governantes e 
patrões precisam fechar pos-
tos de trabalho, promover 
guerras e aumentar a explo-
ração dos trabalhadores.

Mas os povos resistem. 
Em todo o mundo vemos 
manifestações, greves e a 
busca por expressar toda a 
indignação sobre um novo 
eixo político independen-
te. A sensação de que é 
preciso construir algo novo 
está no ar.

O Brasil é atingido em 
cheio por esta crise. O frágil 
governo Temer tem a missão 
de aprofundar os ataques aos 
direitos dos trabalhadores e 
da juventude. Seu principal 
objetivo é rebaixar o custo da 
força de trabalho, aumentan-
do a exploração. Para isso, 
quer promover a Reforma 
da Previdência, flexibilizar 
leis trabalhistas, ampliar ter-
ceirizações e privatizações, 
instituir um teto dos gastos 
públicos com consequente 
corte de despesas em áreas 
sociais e com pessoal, con-
gelar o salário de servidores 
e suspender concursos.

A maior parte dessas 
medidas não são novas, já 
vinham sendo aplicadas ou 
planejadas pelo governo Dil-
ma. A Esquerda Marxista 
sempre lutou contra o Ajuste 
Fiscal de Dilma, assim como 
esteve também no combate 
contra o impeachment. Nós 
queremos derrubar Temer e 
também o podre Congresso 
Nacional. Apontamos que 
os trabalhadores devem se 
organizar de maneira inde-
pendente, organizando uma 
Assembleia Popular Nacio-
nal Constituinte e um gover-

no dos trabalhadores.
No próximo período, as 

ações do governo vão pro-
vocar enormes lutas. As ba-
ses já começam a passar por 
cima das direções concilia-
doras. Junho de 2013 foi só 
o começo!

Os candidatos da Esquer-
da Marxista estarão nesses 
combates, apontando que 
o problema central é esse 
sistema falido que só gera 
sofrimento, exploração e 
opressão. Estamos em defe-
sa da revolução, do socialis-
mo. Utilizamos as eleições e 
os mandatos conquistados 
no parlamento burguês para 
defender os interesses da 
classe trabalhadora e da ju-
ventude.

Plataforma das campa-
nhas por um vereador mar-
xista:
- Transporte, saúde e edu-
cação: públicos, gratuitos 
e para todos!
- Salário Mínimo de acor-
do com o piso do Dieese! 
reajuste mensal de acor-
do com a inflação!
- estabilidade no empre-
go 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! Mo-
radia digna e regulariza-
ção fundiária para todos!
- reforma agrária já!
- o petróleo tem que ser 
nosso! Monopólio e petro-
bras 100% estatal!
- pela reestatização da 
vale do rio Doce e de to-
das as empresas privatiza-
das!
- previdência pública e So-
lidária para todos! pela re-
vogação de todas as “re-
formas” da previdência!
- abaixo a repressão e a 

criminalização dos movi-
mentos sociais!
- abaixo a lei da Mordaça! 
contra o projeto “escola 
Sem partido”!
- pela igualdade! comba-
ter o racismo, o machismo 
e a homofobia!
- não pagamento das Dí-
vidas interna e externa!
- abaixo o capitalismo! 
nossa luta é internacio-
nal!
- fora Temer e o congres-
so nacional!
- por uma assembleia 
popular nacional consti-
tuinte!
por um governo dos Tra-
balhadores!

Esquerda Marxista lança 
candidaturas contra o sistema, 
em coligação com o PSOL
eSQuerDa MarXiSTa
jornal@marxismo.org.br

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

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro: Felipe Araujo 

Santa Catarina
Biguaçu: Cris Silva 
Florianópolis: Alex Santos
Joinville: Adilson Mariano, Consola Osório, Antônio Mafra, 
Manoel Vicente, Mara Lima, Mayara Colzani, Moacir Nazá-
rio, Ulrich Beathalter

Pernambuco
Olinda: José Helder 

Mato Grosso
Cuiabá: Fábio Ramirez

Ceará
Fortaleza: Gustavo Mineiro

Além dos candidatos a vereador, a Esquerda Marxista par-
ticipa das chapas majoritárias do PSOL com candidaturas 
à vice-prefeito(a) em duas cidades. Em Caieiras/SP, com o 
Professor Israel, candidato a vice da companheira Professora 
Catia Freitas para prefeita, e em Joinville/SC, com a camara-
da Cynthia, candidata a vice do companheiro Ivan.

Candidatos a vereador 
contra o sistema
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A lógica (repressiva) da proposta
das “10 medidas contra a corrupção”

O Ministério Público 
apresentou, em 29 de mar-
ço de 2016, o projeto de lei 
nº 4850/2016, que (supos-
tamente): “Estabelece me-
didas contra a corrupção e 
demais crimes contra o pa-
trimônio público e combate 
ao enriquecimento ilícito de 
agentes públicos”.

O projeto passou a ser 
conhecido e impulsionado 
como “as 10 medidas contra 
a corrupção”. O nome é bas-
tante atrativo e já provoca 
uma primeira reação: Como 
alguém honesto pode ser 
contra medidas que comba-
tam a corrupção? 

Já explicamos bastante 
como a corrupção é inerente 
ao capitalismo e ao Estado 
construído para sustentar 
seu domínio. Já abordamos 
bastante também o real sig-
nificado da “Lava-Jato”, e 
mesmo antes, da Ação Penal 
470 (Mensalão). Podemos e 
devemos enfrentar as raízes 
da corrupção nesta socieda-
de falida. Mas como fazer 
isso, sem questionar o cará-
ter do Estado desta socieda-
de?

Desde já, é necessário re-
mover a infantil ideia de que 
quem é contra o projeto é a 
favor da corrupção. Como 
marxistas, não devemos cair 
na vala comum e no discurso 
raso. Neste texto focaremos 
nossa análise em mais uma 
tentativa de iludir a popu-
lação, utilizando-se da re-
produção do senso comum 
de que é possível abolir as 
consequências, sem analisar 
as causas.

O projeto busca cassar 
não às causas da corrupção, 
mas garantias constitucio-
nais, que servem a todos 
os cidadãos. O conjunto de 
proposições não são propria-
mente, ou exclusivamente, 
“contra a corrupção”. 

Não podemos cair na 
tentação de dizer que “não 
tenho nada a ver com isso, 
pois não devo nada”. Ao 
contrário, devemos compre-
ender porque tais medidas 
são apresentadas neste con-
texto político e social, sob à 
égide de profunda judiciali-
zação da política e da preten-

sa neutralidade do Direito e, 
até mesmo, de um caráter 
bonapartista do Judiciário e 
do Ministério Público, como 
se estivessem acima das dis-
putas das classes sociais.

São várias medidas, mas 
que possuem uma “coluna 
dorsal”. Aprofunda a abo-
lição da presunção da ino-
cência; aceita abertamente 
provas obtidas ilicitamente; 
restringe recursos proces-
suais; e reproduz toda uma 
lógica de um verdadeiro có-
digo da acusação, acabando 
com o devido processo legal, 
o contraditório e a garantia 
da ampla defesa. Portanto, 
diferentemente do que se 
apregoa, o mote que une as  
medidas não é propriamente 
a “luta contra a corrupção”, 
mas tentar legalizar que “os 
fins justificam os meios”.

A proposta é apresenta 
pelos autointitulados “pala-
dinos da moralidade” do Mi-
nistério Público, imbuídos 
não da legitimidade cons-
titucional, que as usurpam 
frequentemente, mas com os 
rótulos de super-heróis. Jun-
tos com Sérgio Moro e ou-
tros desta “nata”, defendem 
publicamente que sim, os 
“fins justificam os meios”, 
com nítido e único viés acu-
sador. O caso recente mais 
emblemático foram os áu-
dios de Lula, Dilma e seus 
advogados, gravados ilegal-
mente e, mais ilegal ainda, 
foram seus “vazamentos”. 

Com as conquistadas li-
berdades democráticas, nos-

so sistema constitucional 
não admite uma “tropa de 
elite” acusatória. Combater 
a corrupção fragilizando a lei 
é o mesmo que apagar fogo 
com querosene.

É inadmissível escutar o 
argumento de que precisa-
mos de alguma prova ilícita, 
tortura, algum grampo ou 
invasão de domicílio sem 
autorização para conseguir 
combater o crime, ainda 
mais sabendo como funcio-
na a lógica da criminalização 
da pobreza e a instituciona-
lidade da violência policial 
que existe em todas as peri-
ferias deste país.

No âmbito processual, 
são inúmeras as alterações, 
considerando o direito aos 
recursos como simples ca-
ráter abusivo e protelatório. 
Abusiva parece ser, neste 
contexto, a própria criação 

de obstáculos aos recursos. 
Só faltou tipificar o crime de 
conceder Habeas Corpus.

Revelador desta lógica é 
a admissão da prova ilícita, 
com a finalidade de evitar a 
anulação de quaisquer atos 
praticados na investigação, 
ainda que contra a lei. O pro-
jeto trabalha com a premis-
sa de que a lei é um estorvo 
para a investigação e apura-
ção de ilicitudes. Defende-
se o combate ao crime sem 
a lei, apesar da lei ou ainda 
fora-da-lei. No processo pe-
nal, lei não é formalidade; é 
garantia. 

Há ainda o “teste de in-
tegridade”. Simulação de si-
tuação para testar o funcio-
nário em sua predisposição 
para o ilícito. É o crime “pe-
gadinha”. O MP quer punir 
a “conduta moral” ou “pre-
disposição para cometer ilí-

citos”. O filme “Minority Re-
port” trata justamente disso.

Além disso, não podia 
mesmo faltar a política de 
“recompensa”: 5% do pro-
duto obtido com a venda 
de bens, ao terceiro sem li-
gações com o delito que te-
nha ajudado na recuperação. 
Monetiza-se, assim, a pena, 
a prisão, a liberdade e o tes-
temunho. O capitalismo, re-
almente, encontra inúmeras 
oportunidades...

Portanto, é evidente o 
retrocesso desta proposta, 
que, longe de combater as 
causas da corrupção, e apre-
sentar uma séria discussão 
sobre o caráter do Estado, 
retorna ao período da Inqui-
sição, no qual o acusado é 
nada mais do que um obje-
to. Lá também havia perigos 
que justificavam o poder da 
repressão...

aleXanDre ManDl
alexandremandl@yahoo.com.br

NACIONAL

Promotores do Ministério Público articulam politicamente aprovação das medidas junto aos parlamentares e governo

Prevenção à corrupção, transparência e 
proteção à fonte de informação

Criminalização do enriquecimento ilícito 
de agentes públicos

Aumento das penas e crime hediondo 
para a corrupção de altos valores

Eficiência dos recursos 
no processo penal

Celeridade nas ações de improbidade 
administrativa

Reforma no sistema de 
prescrição penal

Ajustes nas 
nulidades penais

Responsabilização dos partidos 
políticos e criminalização do caixa 2

Prisão preventiva para assegurar a 
devolução do dinheiro desviado

Recuperação do lucro 
derivado do crime

AS SUPOSTAS 10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO 
PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Karl Marx disse certa vez 
que os filósofos interpretaram 
o mundo de diferentes manei-
ras, agora trata-se de transfor-
má-lo. O poeta Rimbaud disse 
“Mudar a vida!”. 1968 juntou 
as duas coisas em um espec-
tro revolucionário que rondou 
o mundo. Das selvas do Viet-
nã, passando pela greve geral 
e barricadas de maio na Fran-
ça, impulsionando a revolução 
anti-burocrática contra o stali-
nismo na Tchecoslováquia, a 
“Primavera de Praga”, e che-
gando na revolta estudantil 
nas ruas do Rio de Janeiro, a 
vaga revolucionária pode não 
ter derrubado o capitalismo, 
mas mudou nossas vidas para 
sempre, na política, na cultu-
ra, nas artes, nos costumes e 
na sexualidade, preparando 
grandes saltos para frente.

O mundo em revolta
O ano de 1968 começa 

quente em todo o mundo. De-
pois de quatro anos do golpe 
militar de 1964 uma corrente 
elétrica impulsiona a juventu-
de e o movimento estudantil 
a saírem as ruas massivamen-
te contra a ditadura militar. 
O que estava acontecendo no 
mundo contaminava. 

Em janeiro ocorre a cha-
mada “Ofensiva do Têt”, o 
ano novo lunar no Vietnam, 
onde as tropas do Vietnam do 
Norte e da Frente de Liberta-
ção Nacional (Vietcong). A 
supremacia militar dos EUA 
é pela primeira vez posta em 
xeque. Em casa as coisas não 
vão boas para o Tio Sam. Pe-

gam fogo mobilizações dos es-
tudantes contra a guerra, pelo 
fim dos bombardeios no Viet-
nam e pela retirada das tropas 
americanas. A questão racial 
explode. Eclodem as grandes 
manifestações de massas con-
tra a guerra em Washington e 
nas capitais americanas.

Na Europa, a burocracia 
stalinista soviética começa a 
ser questionada na Tchecoslo-
váquia, com a promoção de re-
formas políticas de democrati-
zação que ficaram conhecidas 
como a “Primavera de Praga”. 
Mas na Tchecoslováquia a 
classe operária é poderosa e as 
reformas ganham um impulso 
de revolução política contra a 
burocracia. De janeiro a agos-
to de 1968 as massas tomam a 
iniciativa. Querem a democra-
cia proletária e um socialismo 
com rosto humano. As tropas 
e os tanques do Pacto de Var-
sóvia sufocam em sangue a re-
volução política dos operários 
e da juventude tcheca.

Maio de 68 na França: um 
ensaio geral

O general bonapartista De 
Gaulle, presidente da França, 
declara um pouco antes dos 
acontecimentos que iriam 
abalar os franceses: “A França 
dorme serenamente”.

Não foi bem assim que as 
coisas aconteceram. A França 
estava em vias de conhecer 
um dos acontecimentos re-
volucionários mais impor-
tantes do século 20.  Tudo 
começou como uma série de 
greves estudantis, após con-
frontos com a administração 
e a polícia. A tentativa do 
governo gaullista de esmagar 

essas greves com mais ações 
policiais levou a uma escala-
da do conflito que culminou 
na noite das barricadas. Isso 
engendrou uma greve geral 
de estudantes e greves com 
ocupações de fábricas em 
toda a França. Os protestos 
chegaram ao ponto de levar o 
general de Gaulle a criar um 
quartel general para obstar à 
insurreição, dissolver a  As-
sembleia Nacional  e mar-
car eleições parlamentares 
para 23 de Junho de 1968.

O governo estava em vias 
de colapso (de Gaulle che-
gou a refugiar-se tempora-
riamente numa base da força 
aérea na Alemanha), mas o 
stalinismo jogou todo seu 
papel contra revolucionário 
dissipando aquela situação  
revolucionária. Os operários 
voltaram ao trabalho, seguin-
do a direção da federação sin-
dical controlada pelo Partido 
Comunista Francês  (PCF), 
salvando assim De Gaulle da 
bancarrota. Não interessava 
à União Soviética, às voltas 
com a rebelião na Tchecoslo-
váquia, uma revolução vito-
riosa na França.

Os insurretos de Paris fi-
zeram um ensaio geral de 
uma nova Comuna. Agora, 
em maio de 2016, as “Nuits 
Debouts” (Noites em Claro), 
com trabalhadores e jovens, 
ocupando as praças de Paris 
contra o Código de Trabalho 
imposto pelo governo a ser-
viço do capital, são o melhor 
legado deixado pelo Maio de 
1968. As memórias da Co-
muna de Paris de 1871 eco-
am por toda a eternidade.

A ditadura militar 
brasileira acossada

A classe operária brasilei-
ra, a principal vítima do gol-
pe militar de 1964, começa a 
recuperar sua capacidade de 
resistência em 1968. A luta de 
classes é inevitável quando a 
ditadura promove a expansão 
do capitalismo, promovendo 
o arrocho salarial e a repres-
são contra os sindicatos. No 
1° de Maio em São Paulo, na 
festa promovida pelo gover-
no estadual na Praça de Sé, 
o governador Abreu Sodré é 
apedrejado por centenas de 
operários. Em Osasco (SP) e 
Contagem (MG), cidades in-
dustriais, eclodem greves de 
massa e selvagens contra o 
arrocho salarial. A repressão 
é dura e violenta. Dezenas de 
operários são presos.

Mas a juventude assume a 
vanguarda na luta contra a di-
tadura. Sem esperar, mas sem 
substituir a classe trabalhado-
ra, as entidades estudantis se 
reconstroem de forma livre do 
controle da ditadura. A luta 
contra a reforma universitária 
da ditadura logo ultrapassa o 
âmbito reivindicativo e passa 
para a luta pelo fim da ditadu-
ra militar.

As passeatas ganham as 
ruas, principalmente em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. Na 
antiga capital federal, a repres-
são é violenta contra as mani-
festações. O estudante secun-
darista Edson Luiz é morto a 
tiros em uma manifestação. 
Em 21 de junho e nos dias 
que se seguiram, os estudan-
tes tomam as ruas do Rio e 
expulsam a Polícia Militar. Em 

24 de junho, a PM tenta tomar 
as ruas novamente. Eclode a 
“Sexta Feira Sangrenta”, com 
a formação de barricadas no 
centro da cidade. A população 
se revolta e apoia as manifes-
tação. O confronto se genera-
liza com várias mortes entre 
civis e policiais. O Exército e 
os Fuzileiros Navais intervém 
à noite com blindados e tan-
ques.

No domingo, 26 de junho, 
acontece a famosa “Passeata 
dos 100 mil”, mas que na re-
alidade tinha muito mais do 
que isso, provavelmente perto 
de um milhão de pessoas. A 
multidão com um cartaz onde 
se lia “Abaixo a Ditadura, O 
Povo no Poder” percorreu 
as manchetes dos jornais do 
mundo inteiro.

A ditadura esta acossada. 
Os militares não sabem o que 
fazer. A repressão fracassara. 
Era o momento das ruas da-
rem o xeque mate e exigirem 
a renúncia dos militares, elei-
ções livres e a convocação de 
uma Assembleia Constituinte 
Soberana. Mas a miopia de 
uma esquerda pequeno bur-
guesa desconsiderou a opor-
tunidade favorável para se 
concentrar na “guerra de guer-
rilhas”, causa perdida de ante-
mão. Era o pretexto para os 
militares editarem o Ato Ins-
titucional n° 5, que promoveu 
o massacre da esquerda, a tor-
tura e o assassinato em massa. 
Somente dez anos depois, em 
1978 a ditadura começa a de-
sabar sob o impacto das gran-
des greves operárias do ABC 
paulista. A classe operária pôs 
a pá de cal na ditadura militar.

1968: o ano que, querendo transformar o 
mundo, mudou as nossas vidas
anDreaS Maia
jornal@marxismo.org.br

HISTÓRIA/FORMAçÃO

A “Passeata dos Cem Mil” no Rio, realizada em 1968, marcou a disposição de luta contra o regime militar vigente

“Privamera de Praga”, na Tchecoslováquia, questionou a burocracia stalinista
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Menino tomado de pavor: 
o que está acontecendo na Síria?

Na era das redes sociais, 
o que se passa em lugares 
remotos do planeta torna-
se conhecido internacional-
mente em questão de mi-
nutos. Quando se trata de 
guerras, desastres naturais 
e outras catástrofes, a rapi-
dez da divulgação é ainda 
superior, deixando milhões 
de pessoas em Manhattan 
ou de uma pequena cidade 
na Índia igualmente como-
vidas.

A sangrenta guerra civil 
na Síria, iniciada há mais de 
quatro anos, é certamente 
o conflito mais “viralizado” 
na história. Vídeos e fotos 
de bombardeios, combates e 
mortos inundam periodica-
mente as redes sociais. Nos 
últimos dias, uma foto em 
particular moveu a opinião 
pública ao redor do mundo: 
um menino sírio resgatado 
dos escombros do prédio 
onde morava, seu corpo co-
berto de poeira e uma ex-
pressão de choque nos olhos.

O imenso impacto do 
sofrimento do menino, que 
inclusive virou manchete 
em muitos sites de notícias, 
levou a mais uma enxurra-
da de análises sobre a guer-
ra no país. Muitos debatem 
qual dos lados estaria “cer-
to”, quem tem o apoio da 
população e, naturalmente, 
qual dos lados irá vencer o 
conflito.

Na realidade, a guerra 
na Síria é a expressão mais 
bem-acabada da crise do 
capitalismo. O conflito no 
país começou como parte 
da maré de revoluções no 
Oriente Médio e Norte da 
África conhecida como Pri-
mavera Árabe. Assim como 
ocorreu na Tunísia, no Egito 
e em muitas outras partes, 
o povo sírio queria derrubar 
uma ditadura sanguinária, 
no caso a da dinastia Assad, 
iniciada em 1971 por Hafez 
Al-Assad e hoje liderada por 
seu filho, Bashar. 

Atualmente, porém, a 
situação é outra. A ausên-
cia de uma força política 
de esquerda fez desapare-

cer qualquer vestígio de 
espírito revolucionário na 
oposição ao regime, que 
tem apoio dos EUA e forte 
presença de grupos ligados 
à Al-Qaeda. Além disso, o 
famigerado Estado Islâmi-
co, mais um fruto veneno-
so do imperialismo, cruzou 
a fronteira com o Iraque e 
hoje combate tanto o exér-
cito sírio quanto as forças 
da oposição, tudo em nome 
de construir um suposto 
“califado”.

Não foram poucos que 
afirmaram que a queda de 
Assad era iminente. Por isso 
mesmo que Vladimir Putin, 
ansioso para salvar o último 
aliado de seu país na região, 
lançou-se por detrás do re-
gime sírio, usando o poder 
de sua força aérea para res-
tabelecer o equilíbrio mi-
litar. A intervenção russa 
internacionalizou de vez o 
conflito, cujo futuro é ne-
gociado diretamente entre 
Washington e Moscou.

Nesta guerra suja, ne-
nhum dos lados possui o 
menor aspecto progressis-

ta. O povo sírio é hoje re-
fém, preso no intenso fogo 
cruzado entre todas essas 
facções. Os que podem 
abandonam o país para 
salvar suas vidas, e como 
a maioria não pode dei-
xar suas casas, a terrível 

carnificina continua. En-
quanto não se dá um fim 
a esse sistema que só tem 
a oferecer mais guerras e 
misérias à humanidade, 
cada vez o sofrimento de 
crianças se tornará “virali-
zado” no cotidiano.

arThur penna
thurpena@gmail.com

Crianças sírias bombardeadas e afogadas evidenciam barbárie capitalista

O capitalismo começa a pe-
netrar Cuba com sede. É o que 
demonstrou o sétimo congres-
so do partido, que aconteceu 
em abril deste ano. Sob o man-
to de fortalecimento do socia-
lismo no país, os documentos 
aprovados pedem o reconheci-
mento do mercado capitalista, 
a liberação da propriedade pri-
vada e o enxugamento do apa-
rato de estado, principalmente 
por meio de concessões das 
empresas estatais à exploração 
privada. 

Um mês antes da realiza-
ção do congresso, o presidente 
americano Barack Obama foi 
recebido entusiasticamente 
em Cuba. Diz-se que o resta-
belecimento de relações entre 
os dois países é um reconhe-

cimento da derrota da políti-
ca imperialista contra a ilha. 
Isso é verdade. Ocorre que o 
objetivo dos EUA continua o 
mesmo: restaurar o capitalis-
mo em Cuba, mas agora com 
a arma do mercado. 

O governo cubano, tam-
bém prepara leis para proteger 
o mercado, dando garantias 
aos investimentos. Por outro 
lado, afirma que serão fortale-
cidos os valores socialistas. No 
entanto, é a base material que 
dita a consciência e não o con-
trário. O mercado vai oferecer 
novas possibilidades a uma 
economia estancada, que não 
pôde desenvolver suas forças 
produtivas devido ao isola-
mento da revolução. Ao mes-
mo tempo irá gerar ilusões e 
uma dinâmica de consumo 
ainda não conhecida pela ilha. 
Na verdade, porém, o povo 

cubano será submetido a uma 
forte exploração, em troca de 
um ínfimo retorno. A perda do 
controle sobre as estatais, hoje 
responsáveis por 80% do PIB, 
irá se reverter no desmonte 
dos serviços sociais.

Preparam-se grandes cho-
ques em Cuba. Já existem pe-
quenos núcleos, nascidos prin-
cipalmente nas universidades, 
que mantém uma atitude 
muito crítica, entre eles a Red 
de Jóvenes Anticapitalistas. A 
introdução do capital imperia-
lista na ilha vai gerar grandes 
lutas e a juventude jogará um 
papel de destaque. A questão 
é clara: ou introduzir o capita-
lismo de maneira controlada 
– o que leva inevitavelmente 
à destruição das conquistas da 
revolução – ou dirigir-se à de-
mocracia operária e ao interna-
cionalismo proletário. 

Restauração capitalista avança
em Cuba, mas jovens resistem
francine hellMann
hellmann.francine@gmail.com

Última e inacabada obra 
de Leon Trotsky, o livro “Sta-
lin” teve seu lançamento in-
ternacional dia 20 de agos-
to, na Cidade do México. O 
evento ocorreu no Museu 
Casa Leon Trotsky, local em 
que o revolucionário russo 
foi assassinado em 1940. Na 
mesa do evento estavam seu 
neto, Esteban Volkov, e Alan 
Woods, editor da nova edição 
do livro. O auditório ficou lo-
tado, com cerca de 130 parti-
cipantes.

A publicação traz uma 
análise profunda sobre o pa-
pel do indivíduo na história, 
assim como dos fatores políti-
cos, sociais e psicológicos que 
constituem os processos his-
tóricos e seus protagonistas. 

Embora a biografia se refira a 
Stalin, partiu de uma pesqui-
sa feita por Trotsky para retra-
tar a vida de Vladimir Lenin. 
Portanto, há muito mais que 
curiosidade histórica em suas 
páginas.

Esteban Volkov saldou a 
publicação, assinalando que 
Alan Woods e a Corrente 
Marxista Internacional foram 
capazes de realizar a tarefa de 
apresentar o livro como repre-
sentantes genuínos das ideias 
de seu avô. No passado, ele e 
Natália Sedova, viúva de Trot-
sky, tentaram, sem sucesso, 
impedir que fosse publicada 
outra edição, mutilada e falsi-
ficada por Charles Malamuth.

No site da Esquerda Mar-
xista, você encontra um rela-
to completo do lançamento, 
e uma entrevista com Alan 
Woods sobre o livro.

Lançada no México a 
biografia “Stalin”
johanneS halTer
haltercontato@gmail.com
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Barrar o sucateamento, baixar as 
mensalidades, conquistar vagas para todos!

A educação é uma merca-
doria bastante lucrativa para 
um setor da burguesia nacio-
nal. Atualmente há mais de 
duas mil instituições de ensi-
no superior privadas espalha-
das pelo Brasil que respon-
dem por cerca de 80% do total 
de matrículas de estudantes 
na educação superior. Dentre 
essas instituições, parte sig-
nificativa já foi comprada por 
grandes grupos educacionais, 
como Anhanguera, Kroton e 
Estácio de Sá. Em dados de 
2012, o valor de mercado de 
cada um desses grupos estava 
na casa dos bilhões de reais. 
O trâmite recente de fusão 
dos dois maiores grupos, 
Anhanguera e Kroton, só os 
enriquecerá mais.

Frente à crise econômica 
e a uma permanente concor-

rência, os empresários são 
obrigados a reduzir custos 
para manter a taxa de lucro. 
Nesta redução, optam por 
medidas que acabam pre-
judicando estudantes e tra-
balhadores e sucateando as 
faculdades. Resultado disso 
é a superlotação das salas, a 
precarização do trabalho do-
cente, a terceirização dos ser-
viços e o aumento das men-
salidades.

Mas se hoje o ensino su-
perior privado é uma merca-
doria bastante rentável, de-
ve-se fazer notar o papel que 
a transferência massiva de 
dinheiro público para esses 
grupos exerceu, através dos 
programas FIES e PROUNI. 
Através deles os empresários 
obtiveram uma alta lucrativi-
dade, os estudantes ficaram 
endividados e o Estado, atra-
vés dos incentivos fiscais, dei-
xou de recolher valores que 

poderiam ser investidos na 
ampliação de vagas no ensino 
superior público. 

O movimento estudantil 
nas faculdades privadas ain-
da está adormecido. A defesa 
de bandeiras recuadas pela 
direção majoritária da UNE 
não ajuda o movimento a se 
desenvolver. Contudo, diante 
do aprofundamento da cri-
se política e econômica e da 
crescente resistência, o mo-
vimento estudantil nas facul-

dades privadas pode, assim 
como ocorreu com os secun-
daristas, reacender.

É necessário lutar contra a 
precarização das condições de 
estudo e de trabalho nas uni-
versidades privadas. Mas essa 
luta é somente o primeiro 
passo em uma batalha mais 
ampla, que deve envolver se-
cundaristas e estudantes das 
universidades públicas, na 
defesa de educação pública, 
gratuita e para todos.

JUVENTUDE

STephanie D’agneS
dagnestephanie@gmail.com

Estudantes de instituições privadas também têm interesse em vagas para todos

Pelo fim das 
perseguições 

a Pablo 
Bailoni

O estudante secunda-
rista e militante da Liber-
dade e Luta Pablo Bailoni 
foi alvo de mais uma perse-
guição promovida pela di-
reção da sua escola. Pablo 
participou ativamente da 
ocupação da E.E. Azeve-
do Junior em novembro 
de 2015. Após a vitória 
dos estudantes, houve a 
tentativa de impedir sua 
matrícula e a de Patrycia 
Menezes. 

O grêmio estudantil da 
escola e a Liberdade e Luta 
organizaram uma campa-
nha de moções, realizaram 
atos, atividades, e conse-
guiram um parecer favo-
rável na Justiça pela rein-
tegração dos estudantes. 
Após isso, a direção nega-
va reintegrar Pablo alegan-
do que a liminar que o es-
tudante havia conseguido 
não era oficial. O problema 
não era a oficialização do 
documento, pois o que es-
tava acontecendo era uma 
perseguição política. Mas 
Pablo não descansou. No-
vamente organizou-se ao 
lado dos seus companhei-
ros e com o apoio dos mo-
vimentos sociais foi reinte-
grado.

No final de agosto ti-
vemos a notícia de que 
a direção da escola havia 
recorrido na Justiça para 
transferir o estudante, po-
rém para uma escola na 
qual não havia vaga. Ime-
diatamente Pablo pediu 
ajuda de todos contra mais 
esse ataque e a Liberdade 
e Luta estava junto dele. 
Após três dias de mobi-
lização, ele conseguiu ter 
sua vaga garantida. Não 
podemos mais aceitar esse 
tipo de ataque a Pablo e a 
qualquer estudante que 
ocupou escola e esteve nas 
ruas contra o governo. A 
direção age de forma tru-
culenta e quer criminalizar 
aqueles que não fogem da 
luta. A Liberdade e Luta 
repudia qualquer ataque 
contra os estudantes e exi-
ge o fim da perseguição a 
Pablo Bailoni!

Mayara colzani
may.colzani32@gmail.com

Milhares de pessoas toma-
ram as ruas do país após a vo-
tação final do impeachment. 
Atos reivindicando o “Fora 
Temer” ocorreram em diver-
sas cidades como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Florianópolis, 
Cuiabá, Curitiba, Joinville, 
Salvador, Distrito Federal, 
etc. A Liberdade e Luta esteve 
presente nas manifestações 
levando as bandeiras de Fora 
Temer e o Congresso Nacio-
nal, Assembleia Popular Na-
cional Constituinte e Por um 
Governo dos Trabalhadores.

Em São Paulo, o protesto 
do dia 4, último domingo, 
foi o maior do país. Saiu da 
Avenida Paulista ao som de 
“olê, olê, olê, olê… Fora Temer!” 
e de várias outras canções 
que transmitiam o mesmo 
recado ao “Mr. Fora Temer”, 
com direito a resposta ao 
comentário realizado pelo 
mesmo menosprezando o 

número de manifestantes, 
no grito “onde já se viu, só eram 
40, são mais de cem mil”.

A manifestação foi massi-
va e com presença marcante 
da juventude. Expressou a 
disposição de luta de jovens e 
trabalhadores e a falta de apoio 
do governo. Já no fim da ma-
nifestação, a Tropa de Choque 
da Polícia Militar bloqueou o 
acesso ao metrô, lançou bom-
bas de gás lacrimogêneo e dis-
parou tiros de bala de borracha 
nos que estavam próximos.

Não há prova alguma que 
os manifestantes atacaram 
a polícia, pois não foi o que 
ocorreu. O ato foi de luta e 
atitudes aventureiras e in-
fantis eram coibidas pelos 
próprios manifestantes.

Apesar da brutalidade 
no final do ato, a repressão 
já havia começado antes do 
primeiro manifestante che-
gar na Paulista. Na sexta 
cinco jovens, e no domingo 
mais 21, foram abordados 
no Centro Cultural São Pau-

lo (CCSP) e presos, 5 eram 
menores de idade. Os jovens 
foram impossibilitados de 
ter qualquer contato com os 
pais e advogados até a ma-
drugada de segunda-feira 
(5), e a PM impediu, inclusi-
ve, que os familiares fossem 
avisados da prisão. 

Um ato foi realizado na 
segunda, em solidariedade 
aos jovens presos, e no final 
do dia a prisão foi conside-
rada irregular e o flagrante 
que motivou a apreensão foi 
invalidado.

As ações da polícia fo-
ram um recado de Temer, 
articulado com os governos 
estaduais, para quem se ma-
nifesta ou pensa em partici-
par de atos futuros. O atual 
governo precisa atender a 
demanda daqueles que o 
colocaram na presidência e 
a mensagem de Temer é cla-
ra, para tentar aprovar suas 
contrarreformas utilizará a 
repressão para conter a re-
sistência popular.

Massas na rua pelo Fora Temer: 
varrer os podres poderes do capital! 
evanDro colzani
evandrocolzani@gmail.com

Roberto Parizotti

Apesar da repressão, milhares estão indo às ruas para lutar contra o governo


