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No 28 de abril em São Paulo, milhares foram às ruas contra as reformas da Previdência e Trabalhista do governo Michel Temer
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Adilson Mariano, militan-
te da Esquerda Marxista, que 
exerceu seu mandato de vere-
ador de Joinville entre 2001 a 
2016, tem sido impedido por 
meio da abertura de um pro-
cesso administrativo de retor-
nar à sua profissão original, 
de professor de história da 
rede pública. O processo se dá 
porque o próprio governo con-
cedeu licença ao então verea-
dor de forma errada, não para 
exercer função parlamentar. 

Histórico
Mariano prestou concurso 

para professor da rede estadual 
em 2001 e lecionou entre 2004 
e 2008, quando solicitou licen-
ça não remunerada para me-
lhor exercício de seu mandato.

No entanto, em 2014, Ma-
riano foi surpreendido com 
uma ordem de retorno. De 
acordo com o Estado, a licença 
concedida teria sido para “in-
teresses particulares” e, por 
isso, havia um prazo para vol-
tar. O então vereador recorreu 
da decisão, mas teve um pro-
cesso administrativo aberto 
contra ele. Após as eleições de 
2016, em que não foi reeleito, 
solicitou retorno ao seu posto 
efetivo. Em março de 2017, foi 
informado de que o processo 
teria sido arquivado e que de-

veria retornar ao trabalho. No 
documento de conclusão final 
da Comissão Administrativa, o 
erro do Estado de Santa Cata-
rina foi reconhecido.

Por determinação da Ge-
rência Regional de Educação, 
Mariano apresentou-se em sua 
escola onde começou a lecio-
nar para as turmas do Ensino 
Fundamental. Em 24 de abril, 
Mariano foi informado que o 
processo administrativo havia 
sido “reaberto” sem maiores 
explicações. Tal atitude do 
governo seria inaceitável para 
com qualquer trabalhador e 
parece ainda mais estranha 
tratando-se de um conhecido 
dirigente político, que enfren-
tou inúmeras vezes os poderes 
estaduais e municipais.

Represália
O impedimento do retorno 

de Mariano à sala de aula tem o 
objetivo de impedi-lo material-
mente de sobreviver, lecionar e 
ajudar sua categoria a se orga-
nizar. Diante disso, a EM diri-
ge-se a cada entidade de classe, 
mandatos parlamentares de 
luta, movimentos estudantis 
e sociais para que manifestem 
apoio a Adilson Mariano, exi-
gindo sua readmissão imediata.

Se você deseja ajudar na 
campanha de defesa deste 
companheiro de luta, entre 
em contato pelo e-mail adil-
sonmariano.socialismo@

gmail.com ou pelo telefone 
(47) 98819-4421.

O imposto sindical voltou 
ao centro das polêmicas, des-
ta vez como moeda de troca 
do governo federal para ne-
gociar a retirada de direitos 
dos trabalhadores. O fim da 
cobrança compulsória está 
incluído na reforma traba-
lhista. O governo sabe que 
grande parte dos sindicados 
dependem desse imposto 
para sobreviver, e, por isso, 
está forçando as centrais sin-
dicais a aceitarem a tal refor-
ma em troca da manutenção 
do imposto. Uma chantagem 
que se apoia na estrutura 
sindical brasileira, monta-
da justamente para garantir 
esse poder de influência do 
aparelho de Estado sobre a 
representação dos trabalha-
dores.

O impasse instalado so-
bre os dirigentes das cen-
trais, de combater a refor-
ma trabalhista ou manter o 
imposto sindical, coloca na 
ordem do dia a luta pela in-
dependência e liberdade sin-
dical como base da luta em 
defesa dos interesses históri-
cos da classe.

De acordo com informa-
ções do Ministério do Traba-
lho, o Brasil possui 11,3 mil 
sindicatos de trabalhadores 
e somente em 2016 a con-

tribuição sindical rendeu R$ 
2,1 bi. A maior parte dessas 
entidades, como consequ-
ência do imposto sindical e 
outros tipos de cobranças 
compulsórias, como taxas 
negociais, se emanciparam 
da categoria. Esses dirigen-
tes não possuem mais raiz na 
base, pois não precisam mais 
dela para sobreviver. Por ou-
tro lado, falam e negociam 
em nome de toda a categoria 
porque a lei os permite fazer. 

As associações de traba-
lhadores devem abandonar o 
imposto sindical e lutar por 
sua extinção. A base para um 
sindicato livre é sua indepen-
dência financeira, portanto, 
deve ser exclusivamente fi-
nanciado por seus filiados, 
que, deste modo, podem 
controlar os seus rumos.

 É preciso quebrar o tri-
pé da atual legislação, baseada 
no controle do Estado sob as 
organizações de trabalhado-
res - o governo administra o 
imposto e diz se o sindicato 
existe ou na; unicidade sindi-
cal - um sindicato por região, 
autorizado pelo Estado; e na 
representação compulsória - 
o trabalhador é representado 
pelo sindicato de sua catego-
ria, mesmo que ele não queira. 

Romper com o Estado e 
estreitar relações com a base, 
são tarefas fundamentais do 
movimento. 
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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

Imposto sindical e o 
controle dos sindicatos 
Fábio ramirez
fabiobrunoramirez@gmail.com

Adilson Mariano sofre perseguição 
política do governo do Estado de SC

Adilson Mariano: 20 anos de defesa 
dos trabalhadores e da juventude

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br
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É preciso lutar de verdade contra Temer, 
o Congresso e suas reformas

O governo Temer, débil 
desde o primeiro dia, comple-
tou um ano com apenas 9% 
de aprovação. Ou seja, uma 
popularidade mais baixa do 
que a do governo Dilma na 
época do impeachment. 71% 
da população rejeita a Refor-
ma da Previdência, cuja vota-
ção é adiada diante da dificul-
dade do governo em garantir 
os 308 votos necessários para 
sua aprovação na Câmara dos 
Deputados.

Enquanto isso, o movi-
mento de jovens e trabalha-
dores demonstra força e dis-
posição de luta. Tal ânimo foi 
visto uma vez mais na Greve 
Geral de 28 de abril, com a pa-
ralisação de importantes cate-
gorias e manifestações massi-
vas - mesmo a maior central 
sindical do país, a CUT, não 
incentivando a participação 
nos atos, lançando a orienta-
ção “Greve Geral 28 de abril é dia 
de ficar em casa”. 

Cortina de fumaça
Em um momento de cres-

cente mobilização contra o 
governo, a burguesia e sua im-
prensa buscam desviar o foco 

novamente para a Operação 
Lava Jato. O novo episódio foi 
o espetáculo armado em torno 
do depoimento de Lula ao juiz 
Sérgio Moro, tratado como a 
luta entre dois adversários em 
um ringue.

Nossa posição é clara: repú-
dio total às medidas totalitárias 
de Moro e do judiciário, contra 
as acusações e prisões sem pro-
vas, contra os ataques às liber-
dades democráticas que abrem 
precedentes para a criminali-
zação do movimento operário, 
nenhum apoio à Lava Jato e 
aos seus objetivos políticos e 
econômicos pró-burgueses. Ao 
mesmo tempo, não estamos 
em defesa de Lula, muito me-
nos da política que ele defende. 
Lula e PT se adaptaram ao jogo 
burguês de governar e adminis-
trar o capitalismo, incluindo a 
relação promíscua com o gran-
de capital. 

Só o que pode vir num 
eventual novo governo Lula 
é mais conciliação de classes 
e a continuidade dos ataques 
a serviço do capital. Por isso 
apoiamos que o PSOL tenha 
candidato a presidente pró-
prio em 2018 e o lance com 
a maior rapidez possível para 
não permitir que a candida-
tura de Lula desponte como a 

única alternativa visível con-
tra os partidos tradicionais 
de direita.

O depoimento em Curiti-
ba revelou também o fracasso 
da direita, com as pífias ma-
nifestações convocadas para 
apoiar a Lava Jato. Tais desen-
volvimentos da situação des-
montam os argumentos da-
queles que só viam uma onda 
conservadora dominando a 
sociedade.

A luta que importa e o papel 
das direções sindicais

As massas estão certas. 
Até nas redes sociais a maioria 
que se manifesta trata das re-
formas, não da Lava Jato. Isso 
apesar de toda a propaganda 
feita nos jornais e TVs. O povo 
sabe muito bem o que vai atin-
gi-lo: a destruição da previdên-
cia e dos direitos trabalhistas. 

Temer não está parado. 
Realiza uma série de nego-
ciações, incluindo anistias a 
débitos previdenciários (ver 
abaixo) para garantir apoio à 
Reforma da Previdência. 

As centrais sindicais recu-
sam-se a organizar verdadei-
ramente a luta para derrubar 
Temer e barrar as reformas. Ao 
que parece, estão mais interes-
sadas em negociar o “imposto 

sindical” e outras formas de 
“contribuições” obrigatórias 
dos trabalhadores para os sin-
dicatos, do que em derrubar as 
reformas que atacam os direi-
tos e conquistas da classe tra-
balhadora.

A Marcha a Brasília, que 
estaremos presentes, do dia 
24/5 convocada pelas centrais 
sindicais é um passo impor-
tante, mas insuficiente para 
garantir a vitória, ainda mais 
se não é acompanhada de uma 
greve geral que viabilize a par-
ticipação da base.

Também não bastam gre-
ves gerais de um ou dois dias 
que, aliás, foram utilizadas à 
exaustão na Grécia para aliviar 
a pressão sobre as direções e 
cansar a base. É uma tarefa de 

nosso movimento construir as 
condições para uma greve ge-
ral por tempo indeterminado.

Para ganhar as massas 
e organizá-las para o com-
bate, nós propomos que as 
centrais sindicais, a começar 
pela CUT, convoquem um 
Encontro Nacional da Clas-
se Trabalhadora envolvendo 
o movimento sindical, estu-
dantil e popular, avançando 
na unidade, dando voz e voto 
para a base decidir os cami-
nhos e rumos desta luta.

É plenamente possível 
derrubar Temer, o podre e 
desmoralizado Congresso 
Nacional, derrotar as con-
trarreformas e abrir caminho 
para uma nova sociedade. 
Esta é a nossa luta.  

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Ricardo Stuckert

Apesar das direções, as massas foram às ruas no dia 28/4

nACIOnAL

O governo Temer segue 
distribuindo benesses para 
ampliar a base de apoio no 
Congresso Nacional à Re-
forma da Previdência. 

Para os ruralistas, o pro-
jeto é reduzir a alíquota de 
contribuição dos produto-
res para a seguridade social 
de 2,3% sobre a receita bru-
ta para 1,5%. Para os que 
têm dívidas com o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador 
Rural, os débitos poderão 
ser pagos em 180 meses, e 
com perdão dos juros e 25% 
da multa.

Já para os prefeitos, Te-
mer editou uma Medida 
Provisória no dia 16/05 que 
permite o parcelamento do 
débito previdenciário em 
até 200 meses, a redução de 
25% nos encargos e multas, 
e abatimento de 80% dos 
juros.

Para os empresários, o 
chamado Programa de Re-
gularização Tributária, deve 
permitir benefícios na ne-
gociação das dívidas com a 
Receita Federal, proporcio-
nando abatimento nas mul-
tas e juros, além de largos 
parcelamentos. 

É claro que um trabalha-
dor, quando fica em dívida 

no banco, ou deixa de pagar 
os impostos, não recebe tan-
ta benevolência em troca. 

Toda essa troca de favo-
res, além da pressão direta 

em partidos e parlamentares 
ameaçando cortar privilégios 
e cargos, demonstram as di-
ficuldades do governo em 
conseguir apoio no terreno 

que lhe é mais favorável, o 
Congresso Nacional.

É vergonhoso que, en-
quanto gasta milhões com 
propaganda da Reforma 
para tentar reverter a opi-
nião popular desfavorável, 
disseminando a farsa do 
déficit na previdência, o go-
verno isente os capitalistas 
de pagar o que devem para a 
seguridade social - da qual a 
previdência é parte.

O Estado capitalista de-
monstra uma vez mais que 
é um Robin Hood às aves-
sas. Ou seja, tira dos pobres 
para dar para os ricos. Este é 
o sistema injusto e desigual 
que precisa ser derrubado.

A troca de favores para a aprovação
da Reforma da Previdência 
alex minoru
alexminoru.sp@gmail.com
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13 de Maio: 
o que temos Pra comemorar?

Há 129 anos era promulga-
da a Lei Áurea, que decretou o 
fim da escravidão no Brasil.

Embora muitos de nós te-
nhamos aprendido na esco-
la que esse foi um “favor” da 
Princesa Isabel, ou ainda uma 
decisão do mercado estran-
geiro, essa não é a verdade. 
Para nós, marxistas, nenhuma 
destas versões condiz com a 
realidade, pois ignoram um 
aspecto muito importante 
desse cenário: a luta pela li-
berdade. A verdade é que o 
fim da escravidão, no Brasil e 
em outros países, foi resultado 
direto da luta de classes: a dis-
puta dos interesses das classes 
dominantes em explorar, e das 
classes dominadas em serem 
livres. Não há como estar do 
lado do movimento negro e 
achar que esse aspecto não foi 
relevante.

No século XIX, as insur-
reições populares estavam pi-
pocando pelo país (Balaiada, 
Cabanagem, Quilombos, etc.) 
e internacionalmente, como, 
por exemplo, a Revolução do 
Haiti em 1804 - país pioneiro 
em extinguir a escravidão e 
alcançar a independência na 
América Latina. Essas revol-
tas populares aterrorizavam as 
classes dominantes que faziam 
de tudo para impedir que as 
chamas revolucionárias inva-
dissem seus domínios. Porém, 
os ideais de Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade, oriun-
dos da Revolução Francesa de 
1789, já percorriam o mundo e 
não podiam mais ser calados. 
No Brasil, a burguesia portu-
guesa fez um esforço imenso 
para manter a escravidão, até 
o momento em que não havia 
mais como conter a luta por 
liberdade.

Sendo assim, entendemos 
que a abolição da escravatu-
ra foi uma vitória das classes 
oprimidas, que enfrentaram, 
de diversas maneiras, o chico-
te do feitor e toda sua opres-
são e exploração, com uma 
importante participação de 

setores da nascente classe ope-
rária. Por isso, afirmamos que 
a abolição não foi um presen-
te da “princesa boazinha” e 
nem uma imposição da Ingla-
terra. A liberdade foi tomada 
das mãos dos dominadores 
por aqueles que não aceita-
vam mais as humilhações e 
as ordens dos “senhores”. Foi 
fruto da organização de todos 
que não aceitavam mais essa 
condição de subserviência, e 
queriam enfrentá-la, negros 
ou não.

A abolição trouxe a 
liberdade?

É inegável que a abolição e 
a continuidade das lutas trou-
xeram ganhos pra vida dos ne-
gros e seus filhos. Se este arti-
go está sedo escrito é porque 
um jovem, negro e pobre, teve 
condições de ser alfabetizado. 
Logo, essa luta não pode ser 
apagada ou amortizada.

Agora, quanto ao fato de 
ainda faltar muito para que 
nós negros vivamos em uma 
sociedade onde a liberdade e 
igualdade plenas sejam uma 
realidade, isso também é uma 
verdade inegável. Para nós, 
isso se dá porque a liberdade 
alcançada para os escravos foi 
uma liberdade dentro dos li-
mites do sistema capitalista. 
Ou seja, não se trata de uma 
liberdade plena, uma vez que a 
propriedade privada dos gran-
des meios de produção não foi 
extinguida.

Dessa forma, o escravo que 
antes trabalhava na colhei-
ta de um grande proprietário 
de fazendas, após a abolição 
foi obrigado a continuar ven-
dendo sua força de trabalho 
em troca de um baixo salário, 
como uma mão de obra pouco 
especializada. Como ele não 
era detentor desses meios de 
produção (fábricas e fazen-
das) só lhe restava continuar 
sujeito à mesma exploração. 
Isto é, a liberdade de escolher 
por qual burguês ele seria ex-
plorado. Isso ocorre porque a 
abolição da escravidão, apesar 
de constituir uma transfor-
mação no modo de produção, 

não teve como finalidade ex-
propriar as fazendas e posses e 
tornar seu uso coletivo, plani-
ficado, como fim do bem estar 
de todos os cidadãos, mante-
ve-se a estrutura “hierárquica” 
do acúmulo do capital.

Como o capital permaneceu 
na mão das mesmas famílias, 
não houve qualquer intenção 
de investir dinheiro em servi-
ços públicos que contemplas-
sem essas camadas oprimidas. 
Os negros tinham liberdade, 
mas não dispunham de terras 
para plantar, hospitais ou esco-
las, além de tudo o que ainda 
eram obrigados a comprar das 
mãos dos antigos senhores, 
as mercadorias que eles mes-
mos produziam. Obviamente, 
o resultado dessa exclusão foi 
a perpetuação de sua condição 
de subalterno como parte da 
classe trabalhadora.

Aos poucos as senzalas fo-
ram sendo trocadas por cortiços 
nas favelas, o chicote foi sendo 
trocado por jornadas absurdas 
de trabalho, as humilhações 
dos feitores foram sendo subs-
tituídas pela necessidade de se 
submeter às regras do patrão, 
para poder sobreviver. Por-
tanto, o racismo ganhou uma 
máscara mais “democrática”, 
enquanto que na prática 
o negro segue, até hoje, 
como a parcela da 
classe trabalhado-
ra que ocupa os 
piores cargos, 
recebe os piores 
salários, dispõe 
de serviços pú-
blicos mais pre-
cários e sente na 
pele a repressão 
dos “novos capa-
tazes”; as polícias 
e forças militares, 
em especial nos 
bairros proletá-
rios.

A nossa luta hoje
É muito importante resga-

tar esse histórico de lutas para 
nos armarmos para os comba-
tes que estamos enfrentando 
hoje. O Movimento Negro 
Socialista entende que o 13 de 
Maio é uma dessas datas his-
tóricas que devem sempre ser 
lembradas. Justamente por 
isso, as classes dominantes 
tentam apagar ou distorcer os 
fatos, pois é muito perigoso 
que a população tenha consci-
ência da força de sua unidade 
enquanto classe.

Atualmente estamos vi-
vendo uma profunda crise 
do capitalismo. A burguesia 
tenta aumentar a exploração 
e retirar direitos e conquistas, 
as reformas da previdência, a 
reforma trabalhista, o conge-
lamento dos gastos em ser-
viços públicos, os  ataque às 
liberdades democráticas, etc. 
A burguesia fará a única coisa 
que ela é capaz de fazer para 
manter seus privilégios de 
classe: aumentar as chicota-
das em nossas costas para que 
assim a crise seja paga às 
custas de nosso suor 

e sangue, sendo os negros os 
que mais sentem o peso des-
sas medidas.

Sendo assim, hoje, mais do 
que nunca é preciso lutar pela 
nossa liberdade, pelos nossos 
direitos. Contudo, a luta por 
uma vida menos sofrida só 
poderá ser alcançada se ar-
rancarmos o poder das mãos 
dessa minoria de parasitas 
que há séculos nos oprime. A 
luta por liberdade, além de ser 
uma luta em legítima defesa, é 
uma disputa por poder. O que 
queremos é que o poder passe 
para a mão da maioria, para a 
classe trabalhadora organiza-
da, e não pertença mais a essa 
casta de aproveitadores, que 
sempre nos viu apenas como 
“mula de carga”.

Enfrentar o racismo hoje 
exige enfrentar, com o mes-
mo vigor, o capitalismo, 
pois ambos são duas faces 
de uma mesma moeda. A li-
berdade verdadeira, a igual-
dade de direitos, o respeito 
às diferenças, só será possí-
vel com a superação do ca-
pitalismo e a construção do 

socialismo.

Felipe araujo
filos_hipos@hotmail.com 
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A burguesia está com 
medo de perder seu poder e 
nesse desespero permite até 
que seus fantoches destilem 
todo o seu ódio contra a clas-
se trabalhadora, como no caso 
do episódio de racismo de Bol-
sonaro contra os quilombolas 
durante discurso no Clube 
Hebraica, no Rio de Janeiro, 
em que ele disse: “Eu fui num 
quilombo. O afrodescendente mais 
leve lá pesava sete arrobas. Não fa-
zem nada. Eu acho que nem para 
procriador ele serve mais”.

Para algumas pessoas, esse 
tipo de situação se trata de 
um aumento da onda conser-
vadora. Para nós marxistas, 
essas não passam de atitudes 

vexatórias, capazes de atrair 
apenas os elementos mais 
atrasados da sociedade, ou 
seja, de forma alguma repre-
sentam o conjunto da classe 
trabalhadora e suas necessi-
dades reais.

Se de um lado temos Bol-
sonaro, Holiday e Temer, 
de outro temos ocupações 
de escolas, greves de 
professores, greves 
gerais e milhões 
de jovens e tra-
balhadores que 
não acreditam 
mais no mode-
lo burguês de 
eleições. Es-
sas pessoas 
estão se orga-
nizando à sua 
maneira, e isso 

assusta a burguesia. Por isso 
ela está soltando seus cães 
para nos reprimir e seus falas-

trões para tentar nos confun-
dir com seu sensacionalismo.

Enquanto o filho do tra-
balhador é perseguido e cri-
minalizado, como é o caso de 
Rafael Braga, os megaempre-
sários do ramo das drogas, 
das armas e da prostituição 
permanecem intocáveis em 
suas mansões. Enquanto a 
classe trabalhadora está sen-
do massacrada entre tiros, 

drogas, desemprego e fal-
ta de hospitais, os ricos 

ficam cada dia mais 
ricos. Essa é a fun-

ção dessas víboras: 
desviar o foco da 

raiz do problema 
- o sistema ca-
pitalista e suas 
injustiças - e 

dividir a classe 

trabalhadora. Bolsonaro  de-
clara que vai combater a 
violência enquanto estimula 
mais violência e ódio, fala que 
vai acabar com as mortes ma-
tando ainda mais. E sabemos 
muito bem a classe e a cor dos 
que ele persegue.

Nossa maior arma contra 
esse tipo de criminosos é a 
nossa unidade e organização, 
é a luta contra o capitalismo. 
Essa é a alternativa definitiva 
para varrer racistas como Bol-
sonaro, Trump ou Le Pen. Só 
a força da classe trabalhadora 
poderá derrotar, de uma vez 
por todas, o racismo e seus 
propagadores.

prisão para bolsonaro e 
todos racistas!

abaixo o racismo e o ca-
pitalismo!

a luta Pela liberdade 
de rafael braGa 
continua

No inicio do mês, cente-
nas de militantes foram às 
ruas denunciar mais uma ten-
tativa de criminalizar Rafael 
Braga, preso durante as ma-
nifestações de Junho de 2013 
em um dos casos mais absur-
dos de perseguição aos movi-
mentos sociais e condenado 
por portar material explosivo, 
quando na verdade se tratava 
de produtos de limpeza. 

Rafael foi preso e condena-

do novamente este ano, por 
“tráfico de drogas e associação 
ao crime organizado”. Uma 
acusação  sem provas que 
busca punir Rafael por crimes 
que ele jamais cometeu, onde 
a Justiça se empenha em des-
moralizar o jovem e incriminá
-lo a qualquer custo.

Rafael Braga foi eleito 
como “bode expiatório” para 
o Estado burguês dar prova 
do que é capaz de fazer quan-
do se trata de repressão. A   
mesma polícia que prendeu 
Rafael reprimiu de forma 

brutal os manifes-
tantes da Greve 
Geral no Rio de 
Janeiro, prendeu 
três companheiros 
do Movimento dos 
Trabalhadores Sem 
Teto (MTST) em 
São Paulo, golpeou 
a cabeça do jovem em 
Goiás e aponta armas 
de fogo contra os mora-
dores das favelas e bairros 
operários em todo país.

Defender Rafael Braga 
é defender a nossa liberda-
de de ir às ruas para gritar 
“Fora Temer e o Congresso 
Nacional”.  A centralidade 
dessa campanha é combater 
a repressão contra todos que 
hoje ousam se erguer contra 
a Reforma Trabalhista, a Re-
forma da Previdência e em 
defesa das liberdades demo-
cráticas. Vamos denunciar o 
racismo do Estado capitalis-
ta que criminaliza pobres, 
negros e aqueles que ousam 
se levantar contra a conti-
nuidade da opressão e da ex-

plo-
ração.

O Movimento Negro So-
cialista  se fez presente pres-
tando sua solidariedade a 
Rafael e convoca seus apoia-
dores a divulgar e participar 
dessa importante campanha. 
A bandeira pela liberdade de 
Rafael Braga precisa ser le-
vantada por todos nós junto 
com a bandeira de “Abaixo a 
Repressão”.   Devemos im-
pulsionar uma campanha, 
a mais ampla possível, para 
que ganhe uma dimensão 
nacional com todas as enti-

dades sindicais, 
estudantis, populares e 

democráticas.
 A unidade dos trabalha-

dores e da juventude contra a 
burguesia é nossa arma mais 
forte nesse momento. Ela é 
a certeza de que é possível 
construir uma sociedade de 
igualdade, fraternidade e co-
operação. Para isso é preciso 
arrancar o poder das mãos 
dos atuais “senhores” e to-
má-lo em nossas mãos. O 
lema dos Panteras Negras 
nunca esteve tão atual: Todo 
poder para o povo!

O desesperO da burguesia: 
Mais uM episódio racista de Bolsonaro 

movimento negro 
socialista (mns)

movimento negro 
socialista (mns)

MOvIMentO negRO SOCIALIStA
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A Revolução Francesa 
de Maio de 1968

O ano de 1968 foi mar-
cante na história da luta 
dos oprimidos. Fagulhas 
em várias partes do mundo 
incendiaram a vida política 
mundial, mas o maio daque-
le ano na França sem dúvida 
foi o ápice. Os trabalhado-
res estiveram a um passo 
de tomar o poder para si, se 
não fosse a ação dos stali-
nistas a história da França e 
do mundo seria outra.

É importante compre-
ender o fenômeno que de-
senvolveu após o fim da 
2ª Guerra Mundial. Com a 
Europa em ruínas, os EUA 
se consolidaram como prin-
cipal economia capitalis-
ta mundial. Isso permitiu, 
através da reconstrução 
pós-guerra, um boom eco-
nômico e a formação de uma 
gigantesca classe operária. 
Na dualidade entre URSS 
e EUA,o “American way of 
life”  surge como suposta 
demonstração do sucesso 
capitalista, onde qualquer 
pessoa, independente da 
origem social, poderia esca-
lar socialmente. A situação 
era aparentemente estável, 
a guerra estava superada e 
a economia estava de vento 
em popa.

No fim dos anos 1960, o 
boom causado pela recons-
trução pós-guerra já havia 
se extinguido. A reconstru-
ção da Europa criou uma gi-
gantesca classe operária que 
começava a ficar inquieta. 
Em um artigo sobre o Maio 
de 1968, Alan Woods fala 
que: “Em maio de 1968,  The 
Economist  publicou um suple-
mento especial sobre a França 
para comemorar os dez anos 
do governo gaullista. Neste su-
plemento, Norman Macrae elo-
giava os êxitos do capitalismo 
francês, destacava que os fran-
ceses tinham níveis de vida mais 
altos que os britânicos, comiam 
mais carne, possuíam mais au-
tomóveis e outras coisas mais. 
Citava a ‘grande vantagem 
nacional’ da França sobre seu 

vizinho do outro lado do canal: 
seus sindicatos eram ‘patetica-
mente fracos’. Mal havia secado 
a tinta do artigo de Macrae e 
a classe trabalhadora francesa 
assombrou o mundo com uma 
insurreição social sem preceden-
tes nos tempos modernos.” (A 
Revolução Francesa de maio 
de 1968).

Na metade dos anos 
1960, os EUA entraram 
na Guerra do Vietnã 
sob a justificativa de 
combater 
o comu-
n i s m o 
no Viet-
nã do 
N o r t e . 
A guerra 
logo se 
t o r n o u 
e x t r e -
mamente 
impopular, 
gerando on-
das de protes-
tos em todo o 
país. Para se ter 
ideia do tamanho 
do descontentamento popu-
lar com a guerra do Vietnã, 
desde a guerra civil que di-
vidiu o país não havia tama-
nha polarização social. E se 
na maior potência econômi-
ca a situação estava assim, 
podemos imaginar o que se 
passava no restante do glo-
bo.

Em 1965, a Universi-
dade Nanterre se instalou 
em Paris, abrigando os jo-
vens que não acessavam as 
Universidades Tradicionais 
(Sorbonne, Escola Normal, 
Escola Politécnica etc.). 
Não demorou muito para o 
local se tornar um dos cen-
tros de agitação. Em 1968, 
a divisão de dormitórios 
(homens x mulheres), o 
conservadorismo em geral 
e a proibição da palestra do 
psicanalista Wilhelm Reich 
elevou os ânimos e vários 
protestos aconteceram. A 
polícia reprimiu duramente. 
Os estudantes de Sorbonne 
se solidarizaram com o mo-
vimento de Nanterre e o re-
sultado foi o fechamento da 

Sorbonne, o que foi a cente-
lha para milhares de jovens 
saírem às ruas e montarem 
barricadas em Paris, a revo-
lução estava em andamento. 

Em 10 de maio ocorreu 
o episódio conhecido como 
a “noite das barricadas”. 
A polícia atacou violenta-
mente os manifestantes, 
invadiu residências, agiu 
brutalmente, mas encon-
trou uma dura resistência 

e 251 dos 367 que foram 
hospitalizados eram 

policiais. A essa al-
tura o movimento 

havia atingido 
uma parcela 

significativa 
de traba-
lhadores 
e a buro-
cracia sin-
dical que 

havia ten-
tado ignorar 

o movimento 
até aquele mo-

mento teve que no 
dia seguinte convo-

car uma greve geral para 13 
de maio.

A greve geral levou mais 
de 1 milhão de pessoas às 
ruas e no dia seguinte ini-
ciou-se a tomada de fábri-
cas e de postos importantes 
de serviços. Os trabalha-
dores haviam tomado con-
trole dos recursos, os sin-
dicatos supervisionavam e 
controlavam os preços para 
evitar a especulação. 

O presidente Charles 
de Gaulle e todo o gover-
no estavam impotentes, 
suas discussões e delibera-
ções já não valiam de nada, 
o poder já não estava em 
suas mãos. A França des-
crita por The Economist 
se desfez no ar sob a pres-
são dos acontecimentos. O 
povo estava com o poder 
em suas mãos.

Mas como em uma si-
tuação como essa os tra-
balhadores não tomaram 
o poder? Mesmo com to-
das as “concessões” que 
a burguesia se dispunha a 
fazer, foram os dirigentes 

sindicais e sta-
linistas os res-
ponsáveis pela 
derrota do mo-
vimento. Eles 
se levantaram 
contra qualquer 
possibilidade de 
um levantamen-
to mais ousado 
e frearam o mo-
vimento. Alan 
Woods escreveu 
o seguinte “Os 
t r a b a l h a d o r e s 
franceses estende-
ram os músculos, 
tiveram consci-
ência do enorme 
poder que tinham em 
suas mãos. Vimos 
aqui o imenso poder 
da classe trabalha-
dora na sociedade 
moderna: não se 
acende nem uma 
lâmpada, nenhu-
ma roda se move e 
nenhum telefone 
toca sem a permis-
são dos trabalha-
dores. O maio de 
1968 foi a respos-
ta final a todos os 
covardes e céti-
cos que duvidam 
da capacidade 
do proletariado 
para mudar a 
sociedade”.

É preciso 
acabar com as di-
reções adaptadas 
ao capitalismo, 
pois seus luxos 
dependem dele. 
E embora o mo-
vimento de Maio 
de 1968 tenha 
sido derrotado, 
as lições perma-
necem. O prole-
tariado é a única 
força capaz de dar 
fim ao capitalis-
mo. Como afirma 
Trotsky, as condi-
ções objetivas es-
tão postas, falta a 
direção revolucio-
nária que condu-
zirá o proletaria-
do ao poder.

daison colzani
daisonroberto@gmail.com
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Eleições na França: 
quem venceu foi o capital

Os resultados das elei-
ções presidenciais francesas 
fizeram a grande burguesia 
desse país respirar um pou-
co mais aliviada. Afinal, com 
o perigo de esquerda, repre-
sentado pela candidatura de 
Melenchon afastado, restava 
Marine Le Pen - candidata 
pela Frente Nacional e re-
presentante francesa da di-
reita abertamente xenófoba 
e racista, que tantas dores 
de cabeça causa ao establish-
ment e  Macron - candidato 
polido e penteado de acordo 
com o que manda o figurino, 
que impediu o que seria uma 
poderosa enxaqueca para a 
elite francesa.

Em um cenário no qual 
a crise econômica só tende 
a piorar e não há qualquer 
perspectiva real de soluções 
no horizonte, uma figura 
como Le Pen na presidên-
cia da França seria como 
querosene no fogo da po-
larização social, a exemplo 
do que Trump tem feito nos 
EUA. Por isso, não é nada 
surpreendente que os prin-
cipais veículos da imprensa 
burguesa francesa sauda-

ram a vitória do candidato 
do “Em Marcha” com tanto 
entusiasmo. Apesar de se 
apresentar como “apolítico” 
e “independente”, Macron é 
um burguês e, como tal, as-
sume o governo para servir 
à sua classe.

Se essa é a reação natu-
ral da burguesia, o mesmo 
não se pode dizer de muitos 
setores da esquerda france-
sa e mesmo mundial - que, 
mais uma vez, defenderam 
apaixonadamente a ideia 
do “mal menor” e fizeram 
coro aos seus opressores de 
classe. Muitos chegaram ao 
cúmulo de ir às ruas e con-
clamar os trabalhadores e 
a juventude a votar em um 
banqueiro para a presidên-
cia do país.

Desnecessário dizer 
que esses setores, entre os 
quais cabe destacar o Par-
tido Socialista Francês, já 
há muito tempo perderam 
qualquer ligação com a luta 
pela transformação da so-
ciedade. Prova disso é que 
o próprio Macron pertenceu 
a esse partido entre 2006 e 
2009, tendo servido como 
Ministro da Economia du-
rante o governo do “socia-
lista” François Hollande. 

Que fique claro: Mari-
ne Le Pen é merecedora de 
todo o ódio e repúdio dos 
trabalhadores e da juven-
tude. Assim como seu pai, 
Jean Marie Le Pen, de quem 
herdou o comando da Fren-
te Nacional, ela representa 
o que de pior pode oferecer 
a classe dominante no seu 
período de decadência.  Mas 
depositar qualquer espe-
rança em um candidato da 
burguesia, mesmo que seja 
para barrar o que aparenta 
ser o “mal pior”, é uma ar-
madilha que só serve para 
desorientar os que desper-
tam para a luta a partir da 
rejeição à Le Pen. 

Há quase um século, Le-
nin já explicava que o estado 
burguês é irreformável. Os 
partidos burgueses, mes-
mo os que se fantasiam de 
“progressistas”, como o de 
Macron, nada mais são do 
que diferentes instrumen-
tos através dos quais a elite 
impõe o seu domínio. Por 
isso, a tarefa que já estava 
colocada antes permanece a 
mesma: lutar para derrotar 
a burguesia e seus ataques, 
independente de qual seja o 
nome que ela escolheu para 
aplicá-los.

arthur penna
thurpena@gmail.com 

Revolução Venezuelana vive seu momento mais crítico

Completar a revolução 
para evitar  a derrota

No Dia do Trabalhador, 
o presidente venezuelano 
Nicolas Maduro anunciou a 
convocação de uma Assem-
bleia Nacional Constituinte, 
que descreveu como dos tra-
balhadores e comunal. A opo-
sição imediatamente a classi-
ficou como parte do “golpe 
do regime” e convocou uma 
escalada de protestos.

A mídia internacional, 
mais uma vez, distorceu a 
situação, descrevendo um 
regime autoritário sem 
apoio popular. Na realida-
de, a violência tem sido or-
questrada pela oposição e 
Maduro, embora realmen-
te conte com menos apoio, 
ainda mobiliza um núcleo 
duro disposto a defender as 
conquistas acumuladas nos 
últimos anos. 

No entanto, a classe tra-
balhadora venezuelana so-
fre com problemas causados 
pelos vacilos da burocracia 
bolivariana. A Venezuela 
está atolada em uma pro-
funda crise econômica e o 
governo não consegue mais 
subsidiar a importação de 
alimentos, levando à escas-
sez em um contexto em que 
o setor privado se recusa a 
produzir bens a serem ven-
didos a preços regulados. 
Ainda assim, Maduro prio-
riza os pagamentos da dívi-
da externa em dia e conti-

nua fazendo concessões aos 
capitalistas.  

As massas, naturalmen-
te, estão afetadas pela dete-
rioração das condições ma-
teriais, mas os verdadeiros 
motivos que levam à desilu-
são dos que antes apoiavam 
o movimento revolucioná-
rio está na burocracia, cor-
rupção e bloqueio da parti-
cipação da militância. 

É neste contexto que Ma-
duro anuncia a Assembleia 
Constituinte, que, ao fim, é 
um salto ao desconhecido. 
É pouco provável que esta 
proposta melhore o equilí-
brio de forças para a revolu-
ção bolivariana. Muitos es-
tão profundamente céticos 
sobre a capacidade da atual 
direção do movimento de 
envolver realmente as ba-
ses. Ademais, não há indí-
cios de uma virada à esquer-
da na política econômica do 
governo. 

Os marxistas se opõem 
radicalmente à ofensiva da 
classe capitalista, mas tam-
bém não apóiam as políticas 
do atual regime de Maduro. 
As conquistas da revolução 
continuam sendo muitas e 
de grande alcance. A única 
maneira de defendê-las e 
ampliá-las é completar a re-
volução, com a expropriação 
da burguesia, o desmantela-
mento do Estado capitalista 
e sua substituição por uma 
genuína democracia dos 
trabalhadores.

Francine hellmann
hellmann.francine@gmail.com 

Macron, o candidato do establishment
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A Liberdade e Luta é for-
mada por jovens, estudantes 
e trabalhadores, que estão ao 
lado da classe operária na luta 
pela conquista de uma nova 
sociedade. Uma sociedade 
sem classes, sem exploração, 
socialista. Os operários não 
têm pátria e a juventude que 
luta pela causa do proletaria-
do também não.

As nações como conhece-
mos hoje foram criadas pela 
classe dominante - a burgue-
sia. Elas foram formadas para 
que os capitalistas pudessem 
proteger seus mercados e 
manter seu regime de explo-
ração do homem pelo homem.

As fronteiras são uma in-
venção dessa classe. Desde 
as divisões geográficas que 
criam linhas irregulares e nos 
separam em povos pela língua 
e a cultura, até as fronteiras 
retilíneas africanas feitas à 
mão, todas são completamen-
te artificiais.

O horror sem fim do 
capitalismo

A burguesia não criou ape-
nas as nações, mas separou 
cada país pelo sangue e criou a 
guerra entre as nações. Criou a 

defesa da pátria para justificar 
que trabalhadores matem uns 
aos outros nas guerras da bur-
guesia.

Sabemos que existem di-
ferentes culturas, porém en-
tendemos que somos parte 
de uma mesma raça, a mes-
ma espécie. Nosso combate é 
para que sejamos socialmente 
iguais e humanamente dife-
rentes.

Hoje, mais de 50 guerras 
localizadas estão em curso. Ini-
ciadas ou impulsionadas pelo 
imperialismo, são o resultado 
de sua atividade de sobrevi-
vência lançando a humanidade 
cada vez mais na barbárie.

Há cerca de 65 milhões de 
refugiados no mundo que per-
deram tudo, que não possuem 
condições materiais de conti-

nuar vivendo em seu país de 
origem ou não querem mais 
viver em zonas de guerra. 

Ao falar sobre os refu-
giados, Bolsonaro disse que 
“não podemos abrir as portas 
para todo mundo”. Nós dize-
mos a todos os refugiados: 
sejam bem-vindos! 

O sul não, 
o mundo é meu país

No sul do Brasil surgiu 
um movimento reacionário 
intitulado ‘O Sul é o Meu 
País’ que quer separar os 
estados  do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul do restante do país. Esse 
movimento se utiliza do di-
reito de autodeterminação 
dos povos para justificar 
suas ações.

Nós defendemos o direi-
to à autodeterminação dos 
povos e nações oprimidas e 
unimos esse direito, à expli-
cação da necessidade da uni-
dade dos povos para por fim 
ao capitalismo. Esse não é o 
caso desse movimento que 
se baseia apenas em ideias 
preconceituosas. Nós dize-
mos não à xenofobia. O sul 
não é o nosso país.

trabalhadores do mun-
do uni-vos! Essas foram as 
palavras de unidade que le-
varam milhares de trabalha-
dores de todos os lugares do 
mundo a lutar por um mun-
do melhor. Viva a Comuna de 
Paris, que abrigava as mais 
distintas nacionalidades em 
suas fileiras. Viva a Revolu-
ção Russa, que completa 100 
anos, derrubou fronteiras e 
ensinou para a classe operá-
ria do mundo inteiro que sua 
luta era internacional.

A luta pelo socialismo é 
mundial. Somos solidários a 
todas as lutas internacionais 
dos trabalhadores. O que 
nos une não é o sangue, nem 
a pátria, mas a nossa classe. 
Somente com a unidade, or-
ganização e luta poderemos 
ajudar um mundo novo a 
nascer. Junte-se a nós! Faça 
parte da Liberdade e Luta. 

O Mundo é meu país
evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

Construir o 
55º COnUne 
e derrubar as 

reformas

O 55º Congresso da 
União Nacional dos Estu-
dantes (Conune) acontece 
em um momento de ata-
ques à Previdência, aos di-
reitos trabalhistas, ao En-
sino Médio e aos serviços 
públicos como um todo. A 
juventude precisa resistir.

Por isso devemos apro-
veitar a preparação do Co-
nune para conversar com 
cada estudante sobre as 
contrarreformas e como 
combatê-las. A Liberdade 
e Luta está nas universida-
des elegendo delegados e 
explicando a importância 
de lutar por uma UNE que 
combata pelos interesses 
dos estudantes.  

Se a mobilização ain-
da não alcançou vitórias 
é porque precisa tomar 
proporções nacionais de 
massa. As direções das 
principais centrais sindi-
cais e estudantis atuam, no 
último período, no sentido 
inverso, criando apenas 
uma imagem de entida-
de de luta, sem confiar e 
organizar suas bases. Na 
prática, apenas almejam 
o retorno de um governo 
de colaboração de classes 
como foram os governos 
Lula e Dilma, que também 
atacaram a educação públi-
ca e os demais direitos.

Vamos ao Conune com-
bater para que a entidade 
máxima dos estudantes 
não esteja dominada por 
uma política adaptada e de 
conciliação, mas que seja 
um instrumento para a 
luta dos estudantes. Junte-
se a nós nesse combate!

Em 16/3 deste ano o des-
governo de Michel Temer 
sancionou a Lei 13.415, ou 
seja, a Conversão da Medida 
Provisória 746 de 2016 que 
Reforma o Ensino Médio. A 
Lei manteve toda a estrutura 
original. Isso significa dizer 
que o centro do debate ficou 
intacto, com a manutenção 
da privatização da educação 
pública brasileira.

Apesar do combate feito 
por diversas organizações e 
alguns sindicatos, a organi-
zação não foi suficiente para 
que a Reforma não passasse. 
Isso porque, já na ocasião 
alertávamos a necessidade 

de uma greve nacional da 
educação como única forma 
de impedir essa atrocidade o 
que ficou muito longe de ser 
defendida pela maioria abso-
luta dos sindicatos de todo 
o Brasil e, em especial, pela 
CNTE e pela CUT.  

Após a aprovação e diante 
da enxurrada de medidas de 

destruição dos direitos que 
tramitam no Congresso Na-
cional o debate e a luta, ago-
ra, pela derrubada da Lei que 
reformula o Ensino Médio, 
está em segundo plano. No 
entanto, essa é uma batalha 
que de forma alguma pode 
ser colocada em segundo pla-
no, até porque ela faz parte de 
um conjunto de medidas que 
desestruturam as conquistas 
históricas dos trabalhadores. 

Inúmeras são as dúvidas 
e as confusões dos Estados 
sobre a aplicação da Reforma 
do Ensino. Mas o que é certo 
é que a partir de 2018 vere-
mos o maior desmonte da 
educação pública, gratuita e 
para todos da história do Bra-
sil. Estamos diante de conde-

nar que as próximas gerações 
não tenham mais escola pú-
blica. O governo, por outro 
lado, não descansa e diaria-
mente fomenta propagandas 
sobre os “benefícios” da lei 
aprovada e a sua necessidade 
de implantação. Diante disto, 
não é possível que as entida-
des de classe dos trabalhado-
res e da juventude ignorem 
esse debate e não estejam 
se preparando para derrubar 
essa lei. 

Por isso urge que a CNTE, 
a UNE e todos as entidades 
de classe do trabalhadores e 
jovens organizem um encon-
tro nacional pela derrubada 
da Reforma do Ensino e de-
finam um calendário de luta 
unificado.  
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