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Queremos o fim de toda a terceirização, queremos a rejeição 
das reformas da previdência e trabalhista, queremos derrubar 

Temer e o Congresso Nacional. PÁG 3

Dias 15 e 31 de março mostraram disposição capaz de ultrapassar bloqueios dos dirigentes reformistas dia 28 de abril
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Os leilões dos aeropor-
tos continuam no governo 
Temer. No dia 15 de março, 
quatro aeroportos foram 
entregues. O grupo alemão 
Fraport assumirá os aero-
portos de Porto Alegre e 
Fortaleza. O de Salvador fi-
cará com a francesa Vinci e 
o de Florianópolis com a su-
íça Zurich, que já é sócia do 
aeroporto de Confins. Esta 
última já deve mais de um 
bilhão de reais, enquanto 
o governo prepara MP para 
parcelar essa dívida a perder 
de vista.

A sede privatista conti-
nua a todo vapor também 
na Petrobras, que já teve a 
malha de dutos do sudes-
te vendida, um monopólio 
natural, assim como a Pe-
troquímica de Suape. A lu-
crativa Liquigás foi vendida 
a preço vil. A venda do con-
trole da BR Distribuidora já 
está muito avançada e mui-
tos outros ativos já foram 
vendidos desde campos de 
petróleo a rede de postos de 
gasolina no exterior.

O Tribunal de Contas da 
União chegou a se posicio-
nar contrário às vendas dos 
ativos da Petrobras, mas 
suas críticas se limitavam ao 
modo como estavam sendo 
feitas as vendas. Estava “pe-
gando mal”. Vendas foram 

direcionadas e não houve 
tempo nem publicidade que 
possibilitasse a devida con-
corrência. Aplicadas algu-
mas regras, o TCU aceitou 
o processo de privatização 
na Petrobrás.

Os Correios estão so-
bre intenso ataque depois 
de dois anos de prejuízos. 
Agências estão sendo fe-
chadas, funcionários são 
estimulados a se aposen-
tarem e já está sendo pre-
parado um programa de 
demissão motivada. Isso 
pode abrir precedentes 
para que outras empresas 
que empregam através de 
concursos públicos pos-
sam demitir.

No seu desespero por 
manter sua taxa de lucro, 
os capitalistas avançam em 
cima do pouco que exis-
te de empresas estatais. Já 
não se preocupam mais com 
propaganda ideológica para 
privatizar. Usam o endivi-
damento das estatais como 
motivo para a privatização. 
O objetivo do governo com 
as concessões e privatiza-
ções seria ampliar os inves-
timentos numa tentativa de 
reaquecer a economia.

Privatização ou conces-
são, o fato é que o resul-
tado desses processos é a 
redução dos salários dos 
trabalhadores e a piora nas 
condições de trabalho. Isso 
pode aumentar o lucro dos 

capitalistas em determina-
dos setores, mas não re-
ativará a economia como 
um todo já que a parte da 
produção que se reverterá 
em salários continuará en-
colhendo. Nem resolverá o 
problema das dívidas das 
famílias, das empresas e do 
Estado.

Ou seja, a única resposta 
para a crise econômica que a 
burguesia apresenta é apli-
car mais veneno no doente. 
As privatizações da década 
de 90 não solucionaram a 
crise de superprodução do 
capitalismo e nem as priva-
tizações dos últimos anos 
resolverão. Não resolveu na 
Grécia, não resolverá aqui.
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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.

Quem Somos

POLÊMICA

A operação Carne Fra-
ca investiga 21 frigoríficos, 
envolvendo a acusação de 
pagamento de propina a 
servidores do Ministério da 
Agricultura e uma série de ir-
regularidades sanitárias. En-
tre as investigadas estão duas 
grandes do setor, a JBS (dona 
das marcas Big Frango,  Fri-
boi, Maturatta, Swift e Seara) 
e a BRF (das marcas Sadia e 
Perdigão).

Os efeitos dessa operação 
trouxeram imediatos impac-
tos econômicos aos frigorí-
ficos envolvidos. Diferentes 
países suspenderam a impor-
tação das carnes provenien-
tes do Brasil. Temer e Blairo 
Maggi (Ministro da Agricul-
tura) estão em campanha na 
defesa da carne nacional.

Assim como a Operação 
Lava Jato, essa nova opera-
ção tem objetivos políticos 
e econômicos. A Lava Jato 
busca dar a impressão de 
renovação e limpeza das ins-
tituições burguesas através 
de uma “faxina geral” com a 
investigação e prisão de po-
líticos de diferentes matizes, 
por outro lado, desmancha as 
empreiteiras vampiras brasi-
leiras, abrindo caminho para 
as gigantescas empreiteiras 

vampiras norte-americanas e 
europeias. A Carne Fraca tem 
objetivos políticos e econô-
micos semelhantes.

Blogs e analistas ligados 
ao PT difundem a ideia da 
defesa das empreiteiras na-
cionais, ou da carne nacional. 
Esta é mais uma face de sua 
adaptação ao sistema. Os re-
volucionários marxistas não 
estão em defesa nem das 
empresas, nem dos políticos 
corruptos. Nossa contrapo-
sição à Lava Jato sempre foi 
contra seus objetivos burgue-
ses e os ataques às liberdades 
democráticas, abrindo ca-
minho para a criminalização 
e repressão do movimento 
operário e popular. Não te-
mos a mínima ilusão de que 
o judiciário burguês e sua po-
lícia tenham qualquer capaci-
dade ou interesses de acabar 
com a corrupção, pois ela é 
intrínseca ao capitalismo em 
decadência. 

O que reivindicamos, de 
maneira imediata, é a estati-
zação, sob controle de seus 
trabalhadores, tanto das em-
preiteiras corruptas, quanto 
dos frigoríficos que burlam 
as regras de saúde para elevar 
seus lucros. Este é um passo, 
mas o fim da corrupção, sa-
bemos, só com o controle de-
mocrático da classe operária 
sobre toda a sociedade.

Privatizações avançam
fernando leal
fernandobleal@yahoo.com.br

Semelhanças entre 
Carne Fraca e Lava Jato
alex minoru
alex.minorusp@gmail.com
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A crise atual e a reação dos trabalhadores

No dia 15 de março, as TVs 
e os jornais burgueses tiveram 
que noticiar as manifestações. 
Agora, no dia 31, as notas nos 
jornais eram mínimas. Ape-
sar disso, o medo faz tremer 
a burguesia, cuja única saída 
é atacar ainda mais os traba-
lhadores. E ela conta para isso 
com as direções do movimen-
to sindical.

O dia 31 foi um exemplo. 
Agora, todas as centrais mar-
caram uma data para uma 
“greve geral” no dia 28 de 
abril. Recusam qualquer pro-
posta que permita à base se 
expressar plenamente. Assim 
foi que a Direção Nacional da 
CUT reuniu-se nos dias 29 
e 30 de março e a proposta 
apresentada pelo militante da 
Esquerda Marxista Urich Be-
athalter, de um Encontro da 
Classe Trabalhadora, é deixado 
de lado pela maioria absoluta 
dos presentes.

O governo, por sua vez, 
sabe onde o calo aperta para 
esses sindicalistas “combati-
vos”. Ele joga com a perspec-
tiva de acabar com o Imposto 
Sindical na Reforma Traba-
lhista e todos os dirigentes 

sindicais, a começar pelos 
cutistas, vêm a público defen-
der o imposto.

Os trabalhadores, por sua 
vez, ainda que desconfiados, 
lotam as passeatas e muito 
provavelmente dia 28 de abril 
vai transbordar muito além de 
vãs expectativas. 

Crise Política
Temer, enquanto isso, pa-

dece sem saber onde deve 
prestar atenção. Qual um leão 
ferido, dá patadas pra todo 
lado e a burguesia, tonta, tenta 
dar alguma ordem nestes dis-
parates, enquanto a economia 
continua a sua trajetória de 
queda e o número de desem-
pregados chega a 13,5 milhões 
de trabalhadores.

No Congresso, deputados 
e senadores, desesperados, 
tentam livrar suas caras com 
projetos de anistia disfarça-
da, contra o abuso de auto-
ridade e uma nova proposta 
eleitoral, que tentam fazer 
com que só sejam financia-
dos os grandes partidos e 
proíbem os trabalhadores de 
doar dinheiro para os par-
tidos de esquerda. Os mi-
lhares que deram dinheiro 
para a campanha de Freixo 
(PSOL) no Rio acenderam a 

luz amarela destes senhores 
que fogem mais dos eleito-
res que o diabo foge da cruz.

Quanto tempo tem Temer 
e o Congresso Nacional?

A burguesia não sabe o 
que fazer com o governo. 
Ruim com Temer, cujo gover-
no tem uma popularidade in-
significante (10%, segundo o 
IBOPE) e  ignora solenemen-
te as manifestações, pior sem 
ele porque se este Congresso 
“eleger” um novo presidente, 
ainda que para um mandato 
tampão, levaria a uma revolta 
popular maior ainda.

Mas o processo no TSE 
faz a burguesia tremer por-
que uma condenação seria 
dizer que o governo é total-
mente ilegítimo. Tanto é que 
o relator do processo pediu 
que cobrissem com tarja pre-
ta as menções a Aécio Neves 
no processo. Sim, a lama e a 
podridão vêm à tona, mas a 
burguesia não dispões hoje 
de alguém “ético” minima-
mente confiável para preen-
cher a vaga.

A classe trabalhadora co-
meça a se fazer ouvir e o seu 
rugido incomoda todos, tanto 
a burguesia como os dirigen-
tes reformistas dos sindicatos, 

que procuram uma saída “le-
gal” defendendo que a única 
solução é eleger Lula em 2018.  
A massa, ao que parece, olha 
com mais simpatia os mani-
festantes do Paraguai que bo-
taram fogo no Congresso. O 
problema todo é como dar voz 
e organização a todos que hoje 
não estão representados? 

A Esquerda Marxista está 
junto com todos os trabalha-
dores e jovens que gritam nas 
ruas Fora Temer e o Congres-
so Nacional e propõe como 
perspectiva a discussão de um 
Governo dos Trabalhadores 
e uma Assembleia Popular 
Nacional Constituinte, com 
delegados eleitos diretamente 
pelas assembleias de bairros e 
empresas.

E agora, o que fazer?
Todo sindicalista honesto 

está fazendo o básico: con-
vocando assembleia ne sua 
categoria para decidir sobre a 
greve geral do dia 28. Os mar-
xistas propõem que, além dis-
so, sejam aprovadas em todas 
as assembleias apelos por um 
Encontro Nacional da Classe 
Trabalhadora, com represen-
tantes de todos os sindicatos, 
movimentos populares e es-
tudantis. Para dar voz e voto a 
base que hoje fica desconfiada 
dos vai e vem das direções sin-
dicais, da sua falta de firmeza. 
Este é o trabalho que estamos 
fazendo e convidamos a todos 
os ativistas a que venham co-
nhecer as posições da Esquer-
da Marxista.

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Manifestações dias 15 e 31 mostraram potencial para derrotar ataques

fábrICAS OCuPAdAS

EdITOrIAL

Os trabalhadores da Fábri-
ca Ocupada Flaskô foram sur-
preendidos dia 31 de março, 
com um corte de energia pela 
CPFL, empresa de energia da 
região de Sumaré. A alegação 
é que a Flaskô não é viável 
economicamente, em função 
de atrasos no pagamento da 
energia.

Todavia, ela esconde ape-
nas que os trabalhadores da 
Flaskô há 14 anos cumprem 
seus compromissos e enviam 
todos seus esforços para isso. 
No período anterior eles es-
tavam em tratativas com a 
CPFL para renegociar as con-
tas em atraso. E a empresa 
indicava que seria aprovado 

um parcelamento. E a mes-
ma CPFL, por meio de seus 
representantes, orientou que 
não fossem pagas as últimas 
contas para assim juntá-las ao 
parcelamento.

A Flaskô tem passado 
grandes dificuldades, como 
todos os trabalhadores, dian-
te da crise pela qual o país 
atravessa, mas tem honrado 
seu compromisso de manter 
as negociações para a conti-
nuidade da fábrica e com isso 
de toda a luta.

Combateremos com todas 
nossas forças para que a ener-
gia seja religada e que a luta 
da Flaskô siga pela manuten-
ção dos postos de trabalho, 
pagamentos de direitos e a 
continuidade do legado vivo 
da resistência dos trabalhado-

res pela estatização sob con-
trole operário.

Utilizaremos todos os ins-
trumentos para ajudar a re-
verter esta arbitrária medida 
pela CPFL. Fazemos um apelo 
para que todos os apoiadores 
se insiram nas campanhas em 
defesa da Flaskô e que juntos 

possamos enfrentar mais este 
golpe contra o conjunto da 
classe trabalhadora.

No site da Esquerda 
Marxista, está disponível o 
modelo de moção que os 
trabalhadores da Flaskô apre-
sentaram. Pedimos a todos os 
nossos leitores que entrem 

nessa campanha, enviem mo-
ções para os e-mails indica-
dos no artigo, e denunciem o 
ataque.

Viva a luta dos trabalha-
dores da flaskô!

CPfl, religue a luz e 
volte às negociações com 
os trabalhadores!

Todo apoio aos trabalhadores 
da Flaskô contra o corte de energia
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br
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A adaptação à estrutura 
sindical brasileira tutelada 
pelo Estado gera uma con-
cepção de que a instituição 
sindical, seja qual for a sua 
estrutura organizacional, pode 
comportar qualquer linha polí-
tica. Tudo dependeria, única e 
tão somente, de quem ocupa a 
direção do sindicato. Essa não 
é, certamente, a posição teóri-
ca de Marx, de Engels, de Lê-
nin e de Trotsky.

Marx mostrou que a es-
trutura do Estado capitalista 
é imprópria para o exercício 
do poder operário e por isso 
afirmou que com a Comuna 
de Paris de 1871 os operários 
tinham finalmente encontrado 
a forma própria para exercer o 
seu poder.

Lênin, no livro O que fa-
zer?, afirma  que a estrutura de 
organização do partido operá-
rio está indissoluvelmente li-
gada ao seu caráter reformista 
(organização frouxa) ou revo-
lucionário (centralismo demo-
crático). Ou seja, a estrutura 
organizativa também deter-
mina dialeticamente o que se 
pode fazer com esta estrutura.

Os marxistas brasileiros 
com esta tradição teórica de-
vem refletir e agir sobre a for-

ma atual da organização sin-
dical CLT imposta à força na 
ditadura Vargas nos anos 30 
e que, passando por modifica-
ções, persiste, no essencial, até 
os dias de hoje. Essa estrutura 
sindical está baseada na Carta 
del Lavoro de Mussolini e tem 
três pilares básicos: o reconhe-
cimento pelo Estado da repre-
sentatividade do sindicato, a 
unicidade sindical, ou seja, só 
um sindicato legal por região, 
e a representação compulsó-
ria de todos os trabalhadores 
do ramo ou profissão, que são 
obrigados a sustentar o sindi-
cato mesmo se não são filiados 
ou não concordam com ele.

Essa estrutura sindical é 
a negação do princípio da li-
berdade sindical. E por isso 

a estrutura sindical tutelada 
pelo Estado é no Brasil um dos 
principais pilares de sustenta-
ção do Estado Burguês. Esse 
pilar foi abalado com a criação 

da CUT e o surgimento dos 
sindicatos de servidores pú-
blicos que nunca tiveram ne-
nhum tipo de imposto sindical 
(exceto os que abrangem seto-
res CLT e cuja tradição é devol-
ver todo o Imposto Sindical).

A estrutura sindical brasi-
leira é uma instituição integra-
da ao Estado capitalista graças 
a estes mecanismos, que fo-
ram impostos à força, sobre a 
base da derrota do movimen-
to operário, após a aventura 
golpista da Aliança Nacional 
Libertadora, controlada pelo 
PCB stalinista. A estrutura im-
posta expressa uma ideologia, 
entre elas a colaboração entre 
capital e trabalho.

A integração ao Estado pos-
sibilita que o sindicato possa 

viver distante dos trabalhado-
res ou – em casos extremos e 
que são muitos – até separado 
da sua base. Assim a luta pela 
sindicalização ou para ganhar 
politicamente os trabalhado-
res é abandonada e o sindicato 
se contenta de ter bons resul-
tados a cada convênio coleti-
vo. É assim que acaba virando 
um “sindicato de resultados”, 
mesmo se a intenção dos diri-
gentes não é conscientemente 
essa. Integrado ao Estado e 
com essa concepção, o sindica-
to, obviamente, não pode ser 
um instrumento de luta pela 
emancipação da classe traba-
lhadora.

O sindicato tem um mono-
pólio de base e de representa-
ção, uma contribuição sindical 
compulsória anual (quem não 
é filiado tem que pagar) e na 
atualidade ainda tem variações 
deste imposto sindical com o 
nome de Fonte de Custeio da 
Negociação Coletiva (Quími-
cos de SP), Contribuição As-
sistencial (Químicos de PE), 
Taxa Retributiva (Vidreiros 
de SP). O mesmo nos meta-
lúrgicos de SBC (Articulação), 
São José dos Campos (PSTU), 
Campinas (Intersindical), etc. 
Já o Fundo de Inclusão Social 
dos Químicos Unificados de 
Campinas é pago pela patronal 
que assim compra diretamen-

Os comunistas e a luta pela liberdade 
e independência Sindical

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

ESPECIAL

Sindicalismo adaptado ao permitido pelos capitalistas e seu Estado se transformou, mas continua até os dias atuais



    

05 DE abril DE 2017 • NÚMERO 103 5

te a paz social.
O extraordinário é que a 

ditadura Vargas impôs aos tra-
balhadores uma taxa compul-
sória de 3% (1/30) do salário 
uma vez por ano, em março. 
Lutamos toda nossa existência 
contra essa prática atribuindo 
a isso a base para o floresci-
mento do peleguismo. E agora 
em toda a esquerda, que dirige 
todos estes sindicatos citados, 
se impôs compulsoriamente 
a todos os trabalhadores uma 
taxa mais alta: Campinas: 10% 
anual, Químicos de SP: 10% 
anual, Químicos de PE: 3% 
anual ou Vidreiros de SP: 7% 
anual. Uma adaptação à lei 
sindical anti-operária, ao apa-
rato de Estado e ao cinismo 
típico da burocracia sindical.

É um contraste absoluto 
com a luta pela liberdade e in-
dependência sindical definidos 
como PRINCÍPIOS no 1º Con-
gresso da CUT, em 1984, um 
ano após sua fundação: 

“7º) Sustentação financei-
ra: os trabalhadores, em seus 
diversos ramos produtivos e 
em suas diversas instâncias or-
ganizativas, criarão formas de 
sustentação financeira que ga-
rantam o desenvolvimento da 
luta. Todas as formas impos-
tas de sustentação financeira 
deverão ser abolidas (grifos 
nossos), sendo a assembleia 
de trabalhadores soberana 
para decidir como arrecadar 
fundos, como distribuí-los pe-
los diversos itens do plano de 

ação sindical e de solidarieda-
de. Os trabalhadores decidirão 
livremente sobre o emprego e 
destino dos recursos materiais 
e financeiros. 

8º) Sindicalização: o novo 
sindicalismo buscará a sindica-
lização de todos os trabalhado-
res visando ao fortalecimento 
da luta, da organização e da au-
tonomia financeira. ” (1º Con-
gresso Nacional da CUT (1º 
CONCUT - 24 a 26/08/1984)

A dependência do sindica-
to diante do Estado tem como 
resultado sua independência 
diante dos trabalhadores. A 
dependência da patronal é 
agravada, pois quando os pa-
trões, após anos regando o 
sindicato com esta cláusula na 
Convenção Coletiva, decide 
não mais aceitá-la, a patronal 
pode quebrar financeiramente 
o sindicato.

Nas heroicas greves dos 
metalúrgicos do ABC nos anos 

70 e 80, houve inclusive inter-
venção no sindicato. Mas, a 
greve foi dirigida pelo Coman-
do de Greve com o dinheiro do 
Fundo de Greve, organismos 
independentes e bancados pe-
las contribuições dos trabalha-
dores, de outros sindicatos e 
Comitês de Solidariedade, for-
mados em todo o país, e assim 
pode chegar à vitória.  

No Brasil, os sindicatos 
estão proibidos de repassar 
fundos financeiros para can-
didaturas ou partidos que 
queiram apoiar. Isso faz parte 
da estrutura CLT fascista, anti
-operária, de Mussolini e Var-
gas. Uma interferência direta 
na vida interna dos sindicatos. 
O contrário disso nós vemos 
no Reino Unido, por exemplo, 
onde os sindicatos criaram o 
Labour Party, um partido ope-
rário, e até hoje contribuem 
com a maior parte dos fundos 
eleitorais para o partido. Tam-
bém nos EUA, na França, na 
Espanha ou na Alemanha.

Aqui o Estado tutela e ga-
rante outros fundos para os 
sindicalistas “realistas”. Não 
só o imposto sindical como as 
taxas negociais, assistenciais 
de custeio, ou retributivas, 
seja lá como se chamem, mas 
também os generosos recur-
sos do FAT e de outras fontes 
estatais de financiamento. 

O “reconhecimento sindi-
cal”, a unicidade sindical e as 
contribuições compulsórias: 
esses elementos são a base de 
tudo.

Um sindicalismo livre tem 
que ter um sindicato de outro 
tipo, ligado às massas traba-
lhadoras, dependente apenas 
delas para se legitimar como 
órgão representativo e para 
se sustentar financeiramente. 
Numa estrutura sindical livre 
não pode haver unicidade sin-
dical e não será o Estado quem 
decide (em regime de mono-
pólio) se o sindicato represen-
ta tal ou qual trabalhador. 

Não poderá haver, tam-
pouco, contribuições sindicais 
obrigatórias, impostas por lei, 

e que se impõem a todos os 
trabalhadores independente-
mente da vontade desses.

O argumento de que estas 
contribuições compulsórias 
para os não sindicalizados são 
decisões tomadas em assem-
bleias de trabalhadores e de 
que é porque os não sindica-
lizados também se beneficiam 
do Acordo Coletivo, são dois 
argumentos que incluem uma 
manobra escusa e um abando-
no do princípio da liberdade 
sindical.

Assembleias sindicais só 
têm o poder de decidir cobrar 
uma contribuição compul-
sória, qualquer que seja seu 
apelido, daqueles que não são 
filiados ao sindicato porque o 
Estado lhes dá esse poder de 
monopólio sobre a base de 
uma determinada região. 

O fato de que o Acordo se 
estenda para toda a categoria 
é também uma expressão des-
te monopólio estatal sindical. 
Um sindicalismo livre defende 
que o Convênio é de seus filia-
dos e logo luta para estendê-lo 
para o máximo de sua base e 
assim fortalecendo o sindicato 
de verdade. Imaginem o poder 
de atração de um sindicato 
livre se ele faz um bom Con-
vênio Coletivo e inclui nele 
uma cláusula que diga que o 
Convênio valerá apenas para 
os atuais filiados do sindicato 
e para todos os trabalhadores 
que vierem a nele se filiar.

Um terceiro argumento 
usado por quase todos os 
sindicatos consiste em que 
incluem no Convênio Cole-
tivo, junto com tais cláusu-
las arbitrárias e compulsó-
rias, que os não filiados têm 
o direito de pedir que não 
cobrem caso não aceitem a 
medida. Mas isso desde que 
o pobre diabo vá ao sindicato 
ANTES do desconto, tendo 
conseguido escrever e fazer 
3 cópias de um ofício pe-
dindo isso. Depois ele deve 
levar o ofício protocolado no 
sindicato ao RH da empresa. 

É a inversão total da li-
berdade. Primeiro manda 
cobrar e depois o trabalha-
dor que se vire para reverter. 
Absurdo.

A luta pela liberdade sin-
dical é a luta contra TODAS 
as manifestações do sindicato 
CLT, contra essa estrutura sin-
dical que tende a transformar 
militantes e ativistas da classe 
em burocratas acomodados. 
Nós não desejamos isso e em 
primeiro lugar devemos pro-
teger nossos camaradas disso. 
Um sindicato independente é 
aquele que só depende de sua 

base e de seus apoiadores, de 
sua própria classe.

Alguns burocratas sindicais 
ousam afirmar que sem essas 
taxas o sindicato não sobrevi-
ve. É uma mentira deslavada. 
Os sindicatos de servidores 
públicos não têm essas taxas e 
são fortes. Mas, também o po-
deroso sindicato dos Bancários 
de SP não tem essa taxa e não 
só sobrevive como tem uma 
forte estrutura. Exemplos po-
dem ser encontrados em todo 
o mundo, mas chamamos a 
atenção para os sindicatos de 
mineiros da Bolívia que derru-
bam governos e só são finan-
ciados pelos filiados.

Defendemos o direito dos 
sindicatos pedirem contribui-
ção aos sócios, e a toda cate-
goria de forma voluntária, para 
sua sustentação e das lutas 
decididas pelo sindicato. Com-
batemos qualquer taxa ou 
contribuição imposta aos tra-
balhadores não sindicalizados. 
Um exemplo disso foi o que fi-
zeram os sindicatos de ferrovi-
ários na grande greve de 1995, 
quando sobreviveram com as 
contribuições voluntárias que 
solicitaram a toda a base do 
sindicato.

A estrutura sindical bra-
sileira foi estabelecida pela 
ditadura Vargas sobre a des-
truição do sindicalismo livre 
que existia até quase o final 
da década de 30. Esse sindica-
lismo se baseia numa estrutu-
ra originalmente estabelecida 
por Mussolini em sua Carta 
del Lavoro, estrutura sindical 
corporativa fascista de cola-
boração de classes. Ela tem 
como um dos pilares a trans-
formação do sindicato de ins-
trumento de luta em órgão 
assistencialista, substituindo 
serviços públicos e burocra-
tizando o sindicato. Por isso, 
combatemos qualquer tipo de 
assistencialismo sindical as-
sim como a estrutura sindical 
imposta por Getúlio Vargas 
inspirado na Carta del Lavoro 
de Mussolini.

O Comitê Central da Es-
querda Marxista decide pela 
realização de uma Escola de 
Formação Sindical da Esquer-
da Marxista, aberta a contatos 
e convidados. O objetivo desse 
evento está em estudar a es-
trutura sindical CLT, suas ori-
gens e consequências, assim 
como eixar nossa construção 
sindical na questão da liber-
dade e independência sindi-
cal. Essa é a única maneira de 
lutar fiel e firmemente pelas 
reivindicações e em defesa das 
conquistas, dos direitos e do 
socialismo.

ESPECIAL

Edmondo Rossi, líder fascista italiano, anuncia a promulgação da Carta del 
Lavoro de Mussolini, a base para acabar com os sindicatos independentes

Getúlio Vargas impôs uma legislação baseada na de Mussolini, atacando os 
sindicatos autônomos e independentes que existiam até década de 1930
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Da Comuna De Paris 
à revolução russa 

De 1917

A Comuna de Paris insti-
tuiu, pela primeira vez, um 
governo operário. Mesmo que 
por um breve período e com 
uma dura repressão após a 
derrota, a experiência fran-
cesa serviu como referência 
para todo organização do mo-
vimento operário posterior. 
A influência da Comuna so-
bre as revoluções seguintes é 
evidente e a mais rica dessas 
experiências não poderia ser 
diferente: a Revolução Russa 
de 1917.  

Os congressos da Associa-
ção Internacional dos Traba-
lhadores (AIT), fundada em 
1864, expressam o desenvol-
vimento da consciência da jo-
vem classe operária europeia. 
As crises políticas estabelecem 

um quadro de instabilida-
de política.

Na França o início 
da guerra com a Prús-

sia é um novo elemento para 
o descontentamento. As ações 
desastrosas do exército francês 
diante dos prussianos, muito 
melhor organizados, inflama 
a população contra o governo. 
As sucessivas derrotas termi-
nam com a rendição francesa. 
As imposições aos derrotados 
são severas e mergulham ain-
da mais o povo em um ódio 
contra seus governantes.

Esse ambiente instável 
gerou a fagulha para que os 
operários tomassem em suas 
mãos as rédeas do governo. 
Em 1871 Paris tinha dois mi-
lhões de habitantes, dentre 
os quais ¼ era formado de 
operários. Embora se concen-
trassem em pequenas fábricas, 
esses proletários deram início 
à primeira tentativa de tomada 
de poder pela classe operária. 
Com todas as confusões teóri-

cas e organizativas 
que se pode 

esperar de algo que é experi-
mentado pela primeira vez, a 
Comuna de Paris mostrou que 
era possível que os explorados 
tivessem controle sobre o seu 
destino.

A Revolução Russa inicia-
da em fevereiro de 1917 teve 
elementos dessa confusão da 
Comuna no princípio. Mas 
havia então os bolcheviques 
que, experimentados de uma 
tentativa de tomada de poder 
em 1905 e sob a liderança de 
Lenin e Trotsky, impuseram 
uma estrondosa vitória contra 
os inimigos da classe operá-
ria. Puseram fim a uma mo-
narquia doente e a todos os 
burgueses e conciliadores que 
combateram contra a classe 
operária.

Assim como na França em 
1871, o povo russo sofria as 
conseqüências de uma guer-
ra que impunha uma terrível 

condição de vida. En-
quanto as altas 
classes russas na-

davam em um mar 
de fartura, o exército 

sofria no front, o povo 
passava fome pela falta de 

recursos. O regime apodreci-
do precisava ser enterrado.

Se os franceses estavam 
em sua maioria em pequenas 
fábricas, os operários russos, 
mesmo que pouco numerosos 
em relação ao campesinato, 
estavam em um dos maiores 
aglomerados industriais do 
início do século XX. Mas se 
fevereiro de 1917 na Rússia 
tem elementos semelhantes a 
março de 1871 na França, os 
bolcheviques em Outubro de 
1917 trataram de fazer com-
pletamente diferente, adotan-
do táticas ofensivas e decidi-
das contra a burguesia para 
tomar e manter o poder. 

Vale ressaltar a influência 
da experiência da Comuna 
para a concepção do funcio-
namento de um Estado con-
trolado pelos trabalhadores. 
Influência que se expressa na 
obra de Lenin O Estado e a 

Revolução. No livro, Lenin se 
refere a medidas adotadas pela 
Comuna, o teto do salário dos 
funcionários do Estado igual 
ao de um operário especializa-
do, a revogabilidade dos man-
datos, etc., como exemplos da 
democracia operária.

As comparações entre os 
dois eventos históricos são 
diversas, mas certamente há 
duas que figuram em pólos 
antagônicos que não pode-
mos deixar de citar. De um 
lado temos o “renegado” 
Kautsky. Em oposição a ele 
está Trotsky, organizador do 
Exército vermelho e uma das 
principais lideranças da Revo-
lução Russa.

Karl Kautsky, como todo 
reformista, utiliza a calúnia 
e a deturpação histórica para 
atacar a vitória do proletaria-
do russo ao afirmar: “num as-
pecto importante, a Comuna 
de Paris sobrepujou a Repú-
blica Soviética: a Comuna foi 
obra de todo o proletariado; 
todas as correntes socialistas 
delas participam, nenhuma 
foi excluída nem se omitiu.” 
(A ditadura do proletariado, 
1918).  Como todo traidor, 
Kautsky tenta justificar com 
o véu da defesa da democra-
cia suas posições reacionárias. 
A história está repleta de ho-
mens como ele. 

Ao escrever a respeito das 
posições de Kautsky em sua 

obra Terrorismo e Comunis-
mo ou O anti-Kautsky, Trotsky 
nos fornece um rico material 
de estudo e comparação entre 
esses dois importantes mo-
mentos da história do movi-
mento operário.

É fundamental considerar 
que mesmo separados por 
poucas décadas a Comuna de 
Paris e a Revolução Russa se 
desenvolveram em situações 
distintas, tal como assinala 
Trotsky: “Os operários russos não 
passaram, como os operários fran-
ceses, pela longa escola da demo-
cracia do parlamentarismo, escola 
que, em certas épocas, foi um fator 
importante na cultura política do 
proletariado. Mas, por outro lado, 
o amargor das decepções e o veneno 
do ceticismo não tiveram tempo de 
depositar-se na alma da classe ope-
rária russa”. 

Trotsky e Lenin combate-
ram a morte à posição de to-
dos os Partidos que defendiam 
uma revolução burguesa na 
Rússia. Aprenderam com as 
revoluções do passado, com 
destaque para a Comuna de 
Paris, para construir o caminho 
da vitória do proletariado. E se 
Kautsky afirma que correntes 
socialistas foram excluídas no 
processo revolucionário que se 
estabeleceu, é justamente por-
que se colocavam em oposição 
aos interesses do proletariado, 
em defesa de uma “revolução 
democrática burguesa”.

daison Colzani
daisonroberto@gmail.com

fOrMAçãO
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A luta contra Trump é de classe

Os primeiros meses de 
mandato do novo presiden-
te dos Estados Unidos de-
monstram o que ele tentou 
esconder em sua campanha 
eleitoral: seu governo tem 
lado e não é o dos trabalhado-
res. Isso vem sendo mostrado 
pela seção norte-americana 
da Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI). As medidas 
de Donald Trump têm um 
recorte social claro. Ao catalo-
gar a sociedade entre urbana 
e rural, cristã e muçulmana, 
imigrante e norte americana, 
ele esconde que a verdadeira 
divisão social no capitalismo 
se dá entre quem explora e 
quem é explorado. 

O ataque de Trump aos 
imigrantes é principalmente 
contra os trabalhadores imi-
grantes. Colocar em perigo os 
direitos em relação ao aborto 
é algo que afeta principal-
mente as mulheres pobres. A 
ameaça de aprovar uma lei fe-
deral de “direito ao trabalho” 

no Congresso, revela-se igual-
mente um ataque de classe. O 
mesmo se aplica na autoriza-
ção da retomada da constru-
ção do oleoduto de Dakota, 
que está sendo anunciado 
como um projeto de criação 
de emprego, mas que pisoteia 
os direitos e envenena a água 
dos povos nativos da área.

Assim como em todo o 
mundo, os sindicatos ameri-
canos têm uma importante 
responsabilidade na organi-

zação dos trabalhadores. No 
entanto, os dirigentes sindi-
cais do país trabalham apenas 
para agradar o empresariado e 
manter os proletários sob con-
trole. Não muito diferente da 
realidade brasileira – embora 
pior –, os burocratas sindicais 
dos Estados Unidos consti-
tuem um obstáculo objetivo à 
luta dos trabalhadores.

A covardia dos líderes sin-
dicais, que rastejam diante de 
Trump e vendem o restante 

de sua classe por um punha-
do de empregos temporários, 
são asquerosos para a maioria 
dos trabalhadores e jovens 
com consciência de classe. 
Eles querem mudanças reais 
e instintivamente entendem 
que seus interesses são opos-
tos aos dos patrões. 

Não há outra forma de 
iniciar a verdadeira resistên-
cia neste país senão a uma 
greve geral. Os trabalhadores 
americanos têm dado pro-

vas de sua disposição para a 
luta. Assim foi na Marcha das 
Mulheres com a presença de 
3 milhões de pessoas e nos 
protestos generalizados nos 
aeroportos. No entanto, ain-
da não é o suficiente. 

Piquetes informais não 
são greve e ações como “Um 
Dia sem um Mexicano” não 
resolvem a vida dos imigran-
tes. A luta que vem sendo 
desenvolvida pelo salário mí-
nimo federal de 15 dólares 
por hora é um início e deve 
incluir um esforço total pela 
sindicalização e organização 
da classe. Ao mesmo tempo, 
é preciso superar as velhas 
direções. Os trabalhadores 
estadunidenses não se mos-
tram dispostos a arriscar 
seus empregos apenas para 
“enviar uma mensagem”. 
Quando entrarem na guer-
ra, será com condições para 
ganhar. Não há como se pre-
ver quando estes batalhões 
pesados entrarão em cena, 
mas a pressão está crescendo 
e quando eles se moverem a 
classe dominante irá tremer.

franCine hellmann
hellmann.francine@gmail.com

INTErNACIONAL

Há seis anos, o Oriente 
Médio era varrido por um po-
deroso vento de mudanças que 
ficaria conhecido como Prima-
vera Árabe. Uma após a outra, 
as ditaduras que oprimiam os 
países da região eram desa-
fiadas pelas massas nas ruas. 
Pressionadas como nunca an-
tes, muitas delas não resisti-
ram e caíram, como Mubarak 
no Egito e Ben Ali na Tunísia.

Na Síria, governada pela 
família Assad desde os anos 

70, o regime resistiu à pressão 
das ruas, sobretudo devido à 
ausência de uma alternativa 
clara de esquerda para os ma-
nifestantes.  O vácuo político 
fez com que a revolta perdesse 
qualquer caráter progressista e 
contribuiu para o estopim do 
conflito armado mais sangren-
to deste século.

O principal responsável por 
tão trágica mudança de rumos 
é o imperialismo. Foi o Oci-
dente e seus aliados na região 
que trouxeram organizações 
extremistas como Al Qaeda, 
cuja frente local, conhecida 
como Al-Nusra, integra o que 
os políticos americanos e eu-
ropeus chamam, sem pudor, 
de “rebeldes moderados”.

Para piorar o cenário, vi-
mos ainda o surgimento do 
famigerado Estado Islâmico. 
Fruto de uma divisão da Al-
Qaeda, essa organização soube 
aproveitar o caos gerado pela 
guerra civil na Síria para con-
quistar um território próprio. 

Mais tarde, o grupo expandiu 
seus domínios para o norte do 
Iraque, desafiando o governo 
dos fantoches deixados pelos 
americanos e expondo ainda 
mais as contradições da políti-
ca imperialista na região.

Mas mesmo com o ex-
tremismo religioso e o con-
sequente desvirtuamento da 
luta, o regime de Assad não 
teria sobrevivido até aqui sem 
o apoio dos russos. Ansioso 
para salvar seu último alia-
do na região, Putin enviou às 
pressas seu poderio militar 
para restabelecer o equilíbrio 
do conflito.

Por equilíbrio, entenda-se 
capacidade de matar e des-
truir. A guerra civil na Síria 
hoje é um conflito entre dife-
rentes facções que disputam o 
poder, nada mais. A dramática 
realidade vivida pelo povo sírio 
é uma boa amostra do que o 
capitalismo reserva para a hu-
manidade daqui para a frente: 
miséria e barbárie.

Seis anos de guerra civil
na Síria: horror sem fim
arthur Penna
thurpena@gmail.com

Ocorreu um golpe na 
Venezuela?

A imprensa burguesa e 
seus comentaristas têm grita-
do nos últimos dias sobre um 
golpe de estado na Venezuela. 
Como sempre, analisam a rea-
lidade de forma distorcida para 
sustentar seus interesses de 
classe. Porém, uma interpreta-
ção coerente coloca por terra a 
tese do golpe.

Trata-se de uma luta insti-
tucional no aparato de Estado. 
A vitória da direita na eleição 
à Assembleia Nacional no final 
de 2016 elevou as tenções da 
luta de classes nesse espaço. 
A expressão mais aguda dessa 
nova situação se manifestou 
entre o Poder Legislativo e o 
Tribunal Supremo de Justiça 
(TSJ). Após reiteradas deter-
minações, os deputados foram 
declarados em desacato, e os 
juízes suspenderam os direitos 
desses e assumiram funções 
legislativas.

Com esse episódio, parla-
mentares de direita e a bur-
guesia nacional e internacional 
desencadearam um discurso 
de golpe. Pedem, inclusive, a 
intervenção militar nacional 
ou estrangeira para estabelecer 
os interesses burgueses plena-
mente.

A saída está em romper a 
conciliação com os capitalistas 
e com Washington, expropriar 
as multinacionais de países 
envolvidos hostis, tomar as 
propriedades da oligarquia na-
cional e criar comitês anti-im-
perialistas e anticapitalistas.

johannes halter
haltercontato@gmail.com

Presidente Nícolas Maduro
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JuVENTudE

Entre os dias 14 e 18 de 
junho, em Brasília, Goiânia ou 
Belo Horizonte, irá ocorrer o 
55º Congresso da União Na-
cional dos Estudantes (Conu-
ne). Na convocatória aprovada 
no último Coneg, o Conune é 
chamado de “o maior encontro 
político de juventude do Bra-
sil”, o que seria uma verdade 
se houvesse algum tipo dis-
cussão política real em qual-
quer atividade organizada pela 
atual direção da UNE.

No ano em que a entidade 
chega ao seu octagenário, os 
estudantes não têm muito o 
que comemorar. A UNE que 
lutou contra a Ditadura Mili-
tar, que organizou a campanha 
“O Petróleo é nosso!”, que es-
tava nos combates diários de 
jovens e trabalhadores, não 
existe mais. Hoje ela é a enti-
dade defensora do monopólio 
das carteirinhas, da regula-
mentação do ensino privado, 
da desmilitarização da Polícia 
Militar e das cotas raciais. Ban-
deiras reacionárias que geram 
ilusões e significam a completa 

negação das bandeiras históri-
cas de luta dos trabalhadores, 
dentre elas a luta por educação 
pública, gratuita e para todos.

Foi essa mesma UNE que, 
ao lado da UBES, lutou para 
isolar no Paraná a luta contra 
a Reforma do Ensino Médio 
e que combateu para tirar das 
ruas e levar para as vias insti-
tucionais a luta contra a Máfia 
da Merenda de São Paulo.

A convocatória também 
apresenta um calendário de 
lutas. Porém sabemos que não 
passam de atividades criadas 
para dar uma aparência de 
luta a essa entidade atrelada 
até a medula com o reformis-
mo de direita. Das atividades 
apresentadas no calendário, 
devemos participar do dia 7 de 
abril, intitulado “Dia Nacio-
nal de Luta contra a Reforma 
da Previdência e em defesa da 
educação” e dos atos de 1º de 
maio. Mas em cada atividade 
vamos apresentar nossos ma-
teriais, combater as reformas 
da previdência e trabalhista, 
denunciar a prática de concilia-
ção de classes defendida pela 
atual direção e gritar bem alto: 
FORA TEMER E O CON-

GRESSO NACIONAL! PELO 
DIREITO A UM FUTURO!

O papel da 
Liberdade e Luta

O Conune é um momento 
único tanto pela quantidade 
de estudantes que reúne num 
mesmo local quanto pelo in-
teresse que ele desperta nos 
jovens mais conscientes. As 
oportunidades para apresen-
tar o programa da Liberdade e 
Luta surgem desde já, durante 
a preparação dessa atividade. 
Será no processo de eleição 
de delegados para o congresso 
que poderemos debater com 
cada estudante, mostrar que 
é necessário lutar pelas reivin-
dicações mais sentidas e, ao 
mesmo tempo, pela transfor-
mação da sociedade, pela der-
rubada do capitalismo.

É preciso lutar por uma 
UNE combativa, que reto-
me sua carta de princípios 
e que seja independente de 
governo e da iniciativa pri-
vada. Só assim teremos uma 
UNE que defenda  interes-
ses reais dos estudantes e 
dos trabalhadores.

55º Congresso da UNE: A Liberdade 
é nossa meta, a luta é nosso método
eVandro Colzani
evandrocolzani@gmail.com

Lei da Mordaça 
derrotada 

em Joinville
O projeto da Lei da 

Mordaça foi arquivado em 
Joinville no mês de março. 
A campanha contra a me-
dida na cidade tomou cor-
po com várias entidades a 
assumindo, e a juventude 
mostrando uma grande 
disposição de enfrentá-la.

A Luta foi árdua, houve 
colocação de outdoors pela 
cidade, vídeos explicativos, 
dezenas de discussões e 
assembleias em praças, 
universidades, escolas, 
acompanhamento das co-
missões que analisaram 
o projeto, visita aos par-
lamentares e mobilização 
para audiência pública, na 
qual centenas de jovens e 
trabalhadores lotaram a 
Câmara de Vereadores de 
Joinville.  O resultado foi 
a vitória.

A Esquerda Marxista 
impulsionou seus militan-
tes em todos os espaços 
que organiza, na busca de 
discutir a lei e a necessida-
de de derrotá-la. Essa vitó-
ria não só é um ânimo para 
todos os jovens e trabalha-
dores que tanto se empe-
nharam na luta, mas tam-
bém serve como exemplo 
de que com organização e 
uma luta incansável é pos-
sível vencer.

O projeto continua 
tramitando em diversas 
cidades e em Brasília. Mui-
to ainda se tem a fazer. É 
preciso intensificar a cam-
panha, explicando que essa 
lei não só impede o acesso 
ao conhecimento, o que 
por si só é um retrocesso à 
Idade Média, mas também, 
e, talvez, o mais cruel, ten-
do em vista o momento 
político que vivemos, ela 
impede a livre organização 
estudantil e sindical e toca 
na conquista republicana 
de escola laica, pública e 
para todos.

Seguindo com seu proje-
to de destruição dos direitos 
conquistados em anos de luta 
e mobilização, o governo Te-
mer prepara mais um grande 
ataque aos trabalhadores e à 
juventude. 

A Reforma da Previdência, 
juntamente com a lei das ter-
ceirizações e a Reforma Tra-
balhista, precariza ainda mais 
as condições de trabalho no 
Brasil e busca reduzir os cus-
tos da burguesia com mão-de
-obra.

A consequência é a dimi-
nuição da renda real dos tra-
balhadores e o aumento da 
instabilidade nos empregos. 
Na prática, trata-se de jogar 

em nossas costas os custos da 
crise capitalista. 

Hoje a aposentadoria inte-
gral só pode ser recebida por 
aqueles cuja soma dos anos 
de contribuição e de idade 
chegue a 95 (homens) ou 85 
(mulheres).

Com a reforma de Temer, 
será necessário contribuir por 
49 anos ininterruptos e ter 65 
anos de idade para requerer 
a aposentadoria integral. Ou 
seja, um jovem que comece 
a trabalhar aos 16 anos pre-
cisará se manter empregado a 

vida inteira sem jamais deixar 
de contribuir.

Os índices de evasão do 
ensino médio e do ensino 
superior, que hoje estão pró-
ximos dos 20%, tendem a 
crescer uma vez que os jovens 
se vejam obrigados a priorizar 
ainda mais o trabalho.

O desemprego, que está 
em 12,6%, entre os jovens de 
18 a 24 anos chega a 25,9%. 
O que será dos que estão sem 
contribuir há meses ou anos 
se o projeto for aprovado?

Ainda mais escandaloso é 
observar que nas regiões mais 
pobres do país, Norte e Nor-
deste, a expectativa de vida 
para homens é de 68,7 anos, 
chegando a 66,5 anos em Ala-
goas.

Estudar menos, aceitar 

empregos cada vez piores, tra-
balhar a vida inteira e morrer 
sem jamais desfrutar de uma 
aposentadoria minimamente 
digna: esse é o futuro que a 
burguesia prepara para nós.

A única arma capaz de der-
rotar essa investida é a união 
da juventude e dos trabalha-
dores em uma frente única 
contra os ataques. Esse é o ca-
minho que a Liberdade e Luta 
aponta no material preparado 
e distribuído ao lado do Jun-
tos! no Conselho Nacional de 
Entidades Gerais (Coneg) da 
UNE e que também chegará 
às escolas e universidades.

Se eles nos atacam com 
suas leis, nós respondemos 
com organização e unidade de 
classe. Estamos na luta pelo 
nosso direito a um futuro.

Liberdade e Luta e Juntos!: 

Pelo direito a um futuro!
feliPe libório
fcliborio@gmail.com
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Manifestação em Joinville


