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Direções reformistas
bloqueiam resistência

Direções conciliadoras buscam conter o ímpeto de luta das massas, com controle burocrático e caminhos
institucionais, mas na base a consciência segue se desenvolvendo e novas explosões se preparam. PÁG 3

Comício organizado pela direção da UNE durante seu congresso em junho buscou colocar aos estudantes o caminho das eleições burguesas para remover Temer e derrotar ataques
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Flaskô volta a ter energia,
mas desafiaos continuam
Alexandre Mandl
alexandremandl@yahoo.com.br

Depois de 60 dias sem
energia, os trabalhadores da
Fábrica Ocupada Flaskô conseguiram uma importante vitória, fruto da pressão política
realizada na CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).
Mais uma vez pudemos ver a
solidariedade de classe e a organização dos trabalhadores,
que resistiram a mais um ataque frontal contra a experiência de controle operário.
O desafio ainda será
enorme. Longe de estar tudo
resolvido. “Não há socialismo
num só país, muito menos sobreviverá uma fábrica ocupada de
forma isolada no capitalismo”.
O significado da resistência
da Flaskô é de grande importância política, explicando
aos trabalhadores uma perspectiva da luta pela estatização sob controle operário,
mostrando que é possível
os trabalhadores tomarem

Quem Somos
A Esquerda Marxista
(EM) é uma organização revolucionária de luta pelo socialismo.
Como seção brasileira da
Corrente Marxista Internacional (CMI), participamos
em todo o mundo da luta
pela abolição do capitalismo
e pela República Socialista
Universal dos Conselhos.
Lutamos contra a colaboração de classes dos reformistas. Mas, nada temos
a ver com os ultraesquerdistas que se dedicam ao divisionismo e ao denuncismo
impotente.
Nós lutamos pela unidade e pela independência
política da classe trabalhadora. Nosso objetivo é ajudar os trabalhadores e a

juventude revolucionária a
construir um partido operário revolucionário e socialista de massas.
A Esquerda Marxista
dirigiu as ocupações de
fábricas no Brasil lutando
por sua estatização sob
controle dos trabalhadores.
Lutamos por Transporte,
Saúde e Educação Públicos
e gratuitos para todos. Pela
reestatização de tudo o que
foi privatizado, contra a criminalização dos movimentos e organizações dos trabalhadores, em defesa das
conquistas e reivindicações
da classe trabalhadora e
da juventude. O capitalismo
e seus partidos são nossos
inimigos. Lutamos pela revolução e pelo socialismo.

Depois de campanha de denúncia, empresa retomou fornecimento de energia

em suas mãos as decisões da
produção.
Mas, justamente por isso, a
burguesia não permanece calada e sempre adota uma tática
de deixar a Flaskô à margem,
desmoralizada e enfraquecida, nem que seja para aplicar
a lógica do capital, suficiente,
neste caso, para ir esmagando
esta rica experiência.
Junto com o ânimo por

voltar a produzir, no último
dia 12 de junho, os trabalhadores da Flaskô comemoraram 14 anos da ocupação
da fábrica. A conjuntura é
complexa, fruto da grande
polarização da luta de classes. Vemos as demissões e os
ataques profundos a direitos
historicamente conquistados,
como as reformas trabalhista
e previdenciária.

Querem que os trabalhadores paguem a conta. Mas,
por outro lado, há uma enorme resistência da classe trabalhadora e da juventude, com
atos de massa e greve geral.
Além disso, por estarmos
no centenário da Revolução
Russa, é fundamental debatermos a estatização sob controle
operário, o significado da expropriação dos meios de pro-

dução e a planificação da economia, como elementos para
a luta da classe trabalhadora.
Realizamos uma ótima atividade, na qual contamos com a
presença da Esquerda Marxista, ajudando a pensar os próximos passos a serem realizados. Seguiremos o combate
pela manutenção dos postos
de trabalho e de todas as conquistas sociais da Flaskô!

Perseguição a Adilson Mariano prossegue e se amplia
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Ser um parlamentar
comprometido com as lutas
e reivindicações da classe
trabalhadora traz todo tipo
de ataques. Adilson Mariano foi vereador por 16
anos em Joinville, de 2001
a 2016. Nos últimos 12
anos, foi também militante
da Esquerda Marxista. Durante esse período, enfrentou inúmeros ataques dos
governos, parlamentares,
judiciário e de grandes empresários.
Entretanto, mesmo depois de ter saído da Câmara, os reflexos dessa
forte atuação continuam
produzindo retaliações. O
também professor tem enfrentando forte perseguição política por parte do
Governo de Santa Catarina,
o qual tem procurado dificultar seu retorno à sala de
aula. Isso continua mesmo
depois de o próprio Estado

admitir o equívoco que foi
o processo administrativo
instaurado.
O governo além disso
considerou inexplicável seu
desarquivamento. Também
informou que iria resolver
a situação determinando
que o servidor retornasse à
escola e recebesse seu salário. Porém, passados mais
de 40 dias dessa promessa,
nada de concreto foi realizado pela administração.
Ele continua sem salário,
apesar de estar cumprindo
horário na escola.
Para piorar a situação,
no começo de junho, Mariano e o companheiro Edmar
Almeida Macedo, que atuava na assessoria do mandato parlamentar na gestão
2005-2008, foram alvos do
Judiciário de Joinville. Esse
efetivou uma penhora das
contas bancárias dos dois
camaradas, bloqueando os
recursos salariais de Edmar
e familiares de Mariano.
Essa penhora ocorreu

por causa de sentença concedida pelo judiciário favorável a um chefe de uma
das empresas privadas de
transporte coletivo de Joinville que moveu ação contra Mariano e Edmar. O
caso refere-se ao informativo “Boleia do Zarcão”, destinado e alimentado pelos

motoristas das empresas
de ônibus da maior cidade
catarinense. Nele, os mesmos divulgavam denúncias
sobre as condições de trabalho e o tratamento que
recebiam.
Pedimos que denunciem esses ataques contra
nossos camaradas de luta.

Além disso, solicitamos
sua contribuição para manter a defesa e a subsistência
desses camaradas até que
todas essas situações de
perseguição sejam superadas. Entre em contato por
nosso e-mail ou telefone
para saber os detalhes de
como ajudar.
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A tentativa de bloqueio
da disposição de luta das massas
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

As manifestações massivas de 8 e 15 de março, a
exitosa greve geral de 28 de
abril e a marcha de mais de
100 mil a Brasília em 24 de
maio expressaram uma onda
crescente de mobilização da
classe trabalhadora. Entretanto, ela foi bloqueada pelas
direções sindicais conciliadoras na preparação da greve
geral de 30 de junho.
As atuais lideranças dos
aparelhos estão profundamente convencidas de uma
ideologia moldada por décadas. Estão convictas que as
coisas existentes devem continuar a existir. Que o modo
de ação política adotado é o
possível. Que a passividade
e o conservadorismo entre
suas bases são eternos. Que
as instituições e sistemas são
os possíveis. Em uma palavra, que o capitalismo é e
sempre será.
Essa postura oferecia um
porto seguro em um período de estabilidade econômica do regime capitalista. Em
um processo molecular de
mudança, essas condições do
passado estão paulatinamen-

te se esfarelando desde 2008
sob os narizes dos mesmos
dirigentes e organizações.
Uma gritante contradição
tem se expressado, sob a forma do bloqueio dessa transformação de sentimentos em
desenvolvimento entre as
amplas massas.
Os petistas desempenham
um papel destacado nesse aspecto. Nas greves, atividades
ou encontros, tentam impedir qualquer expressão que
fuja do controle da burocracia
ou da disputa eleitoral institucionalizada. Mas de forma
alguma isso significa que os
viúvos do governo federal são
os únicos a bloquear essas
expressões: os “comunistas”
do PCdoB, Guilherme Boulos com o MTST e até mesmo setores que se colocam à
esquerda postam-se objetivamente no mesmo campo.
O bloqueio à greve geral
de 30 de junho é apenas o
mais recente exemplo. Convocada pelas centrais sindicais, a mobilização já contava
com uma rígida camisa de
força, apenas um dia de greve
e em uma sexta-feira, impedindo sua repercussão nos
dias posteriores. Organizada
dois meses depois de 28 de

abril, esta greve geral não foi
construída na base pela CUT,
e os sindicatos ligados às
centrais mais pelegas (Força
Sindical, UGT, etc.) jogaram
claramente contra a paralisação de categorias . Vazaram
informações de acordos informais entre as centrais para
desmontar o movimento. No
dia da greve, paralisações,
manifestações e ações localizadas e de pequeno porte
marcaram o movimento. O
traseiro de chumbo dos dirigentes sindicais e políticos se
fez valer, incapaz de acreditar
que fosse possível ou desejável uma postura ofensiva da
classe trabalhadora.
Característica da situação
no Brasil, o bloqueio das expressões das massas representa uma tendência mundial. Na Grã-Bretanha, isso
se expressou no combate à
morte contra a ascensão de
Jeremy Corbyn. Na França
e na Espanha, no compartamento dos partidos socialistas e comunistas diante da
França Insubimissa e do Podemos.Na Grécia, o trágico
curso do Syriza no governo
marcou sua traição aos anseios de resistência mostrados várias vezes.

Frente das Diretas Já quer manter controle das direções e as instituições

Nos EUA, Bernie Sanders
recusou-se a romper com o
Partido Democrata e dar consequência ao movimento de
massas. Na Venezuela, Nícolas Maduro e a burocracia do
PSUV tentam controlar a Assembleia Constituinte convocada. No México, Morena
obtém crescimentos importantes, mas se limita a uma
visão eleitoral e institucional
da disputa política.
Entretanto, mesmo os
maiores aparelhos reformistas não podem conter o avanço da luta de classes. Em cada
país, o que cresce entre os
povos é a consciência de que
este sistema não pode oferecer nenhum futuro digno e
que soluções radicais são ne-

cessárias. Aqueles que se colocarem como barreiras para o
movimento, mais dia, menos
dia, devem ser atropelados.
No Brasil, as instituições
estão desmoralizadas e o presidente, nas pesquisas mais
otimistas, está com 7% de
apoio popular. A burguesia
está dividida e em um impasse. É preciso apontar a necessidade da auto-organização
das massas, de um Encontro
Nacional da Classe Trabalhadora que reúna o movimento
sindical, estudantil e popular
para que a base supere o bloqueio das direções traidoras e
organize o combate.
Fora Temer e o Congresso Nacional! Por um governo dos trabalhadores!

nacional

Frente Ampla pelas Diretas Já
surge para desviar a luta contra o regime
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Em reunião no dia 5 de junho, foi formada a Frente Ampla por Diretas Já, com participação da Frente Brasil Popular
e a Frente Povo Sem Medo, o
PT, PDT e PSOL, a CUT, CTB,
UGT e Intersindical, UNE,
MST e MTST, além de outras
organizações, entidades e movimentos.
Na curta declaração escrevem em determinado trecho:
“Só a eleição direta, portanto a
soberania popular, é capaz de restabelecer legitimidade ao sistema político”. Aí reside o erro fundamental da luta por “Diretas já”

na atual conjuntura. Não é tarefa dos revolucionários ajudar
o desmoralizado sistema político a recobrar legitimidade.
Ao contrário, incentivamos o
desmoronamento das ilusões
nas instituições burguesas.
Não por acaso uma fração da
burguesia, como expressam os
editoriais da Folha de SP e as
declarações de FHC, adotou a
defesa da antecipação das eleições como saída para a crise
política.
A tarefa central e prioritária
para o movimento de massas e
suas organizações é derrubar o
governo Temer. Esta é a tarefa que a direção do PT busca
impedir que se concretize, ar-

rastando todas as outras organizações que compõe a Frente
Ampla por Diretas Já. Desviam
o eixo das mobilizações de
Frente Única contra o governo para o que seria o caminho
político para depois de sua derrubada, ou seja, eleição direta
para presidente ou mesmo sua
variação que é eleições gerais.
Essa Frente Ampla tem o
sentido da Frente Ampla ao
estilo do Uruguai proposta
por Lula para respaldar sua
candidatura em 2018. O objetivo desta Frente Ampla por
Diretas, para seus dirigentes,
é constituir um bloco “de luta
pela democracia” e pela “legitimidade do sistema político” e assim

ir para 2018 passando a impressão de que está lutando
para derrubar Temer e tornando uma candidatura do PSOL
um fato marginal e divisionista da ampla unidade alcançada
na suposta “luta contra o governo
Temer”.
Soma-se a esse movimento eleitoral a reunião ocorrida
em 18 de junho chamada por
Guilherme Boulos, do MTST,
com participação de petistas,
dentre eles Lindbergh Farias
e Tarso Genro, e de dirigentes
do PSOL, como Ivan Valente e
Marcelo Freixo. Essa reunião
teria como objetivo a discussão de um “programa mais à esquerda” do que dos governos

petistas de Lula e Dilma. Ou
seja, trata-se já das articulações para o programa eleitoral
desta Frente Ampla, que pode
ter Lula como candidato ou
mesmo um “plano B” caso a
candidatura de Lula seja impedida por uma condenação em
2ª instância.
Os revolucionários marxistas olham além dos limites da democracia burguesa
e buscam apontar o caminho
necessário para a abolição do
regime capitalista, por isso não
entramos na onda das demais
organizações de esquerda, não
compomos esta Frente Ampla
e não levantamos a palavra de
ordem de Diretas Já.
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sindical

Dia 20 de junho marcado por recuo
e “distensionamento” pelas centrais
flávia antunes
jornal@marxismo.org.br

No último dia 20 de junho
as centrais sindicais escreveram mais uma página para o
seu guia de como não mobilizar a classe trabalhadora para
a conquista de seus direitos.
O denominado “esquenta”,
que pretendia ser um ensaio
para a Greve Geral de 30 de
junho, foi morno e a explicação é relativamente simples.
Chamados sem firmeza, feitos
por direções adaptadas que
há muito optaram pela conciliação com a burguesia só podiam resultar nisso, ou seja,
em nada.
Não saindo do tom que assumiu desde o princípio das
reformas, a CUT finge que
chama os sindicatos e esses
fingem que mobilizam suas
bases. O que acontece fora das
grandes capitais pode ser um
bom parâmetro. Em Joinville
(SC), em uma reunião com 17
sindicatos de várias centrais,
ficou evidente a falta de linha

política e disposição para o
combate, o que se materializou no encaminhamento que
prevê concentração na praça
no período da tarde, mas sem
chamar para Greve Geral. Na
mesma reunião, o panfleto
proposto pela União Sindical
sequer menciona o Fora Temer, numa demonstração de
recuo total das direções.
O esquenta nem tinha esfriado de vez e já no dia 22
de junho a Força Sindical e a
UGT capitularam da greve geral do dia 30. Por mais insólito
que pareça, a justificativa dessas centrais é de que a greve se
resumiria a um protesto pelo
Fora Temer, o que tiraria o
foco das reformas. Para Paulinho da Força Sindical: “É preciso distensionar. Para isso, o
melhor é conversar”.
Distensionar? Se os efeitos
da instabilidade econômica
e política não só fomentam,
como fermentam o espírito
da luta de classes, o que essas direções vêm fazendo é
desonesto, um trabalho sujo

Mobilizações preparatórias deixaram claro o que preparavam os dirigentes sindicais para o dia 30

de desorientação dos métodos
históricos de luta. Chamar os
trabalhadores a “distensionar”, num momento em que
só a tensão da classe trabalhadora e da juventude podem
imprimir força suficiente para
romper com todos os ataques
desferidos pela burguesia, é o
mesmo que negociar a rendição, numa alusão daquilo que
seria o acordado sobre o legislado, proposto na Reforma
Trabalhista.

Manter a fornalha acesa

Enquanto todas as centrais

fazem seu jogo de cena pleiteando acordos, onde “perdas
aceitáveis” de direitos podem
ser barganhadas desde que o
imposto sindical seja mantido,
quem sai perdendo é a classe.
Mas se há um efeito em conhecer a verdade, é que ela revoluciona. Cada ato de desespero e traição dessas direções
deve servir aos trabalhadores
para se descolarem cada vez
mais delas e perceberem que
é chegada a hora de realinhar
as disputas no seu interior.
Essas direções e dentre
elas a da maior central sin-

dical do Brasil optaram pela
contramão da história, ignorando que não se toma uma
Greve Geral de assalto, suavizando o discurso de combate
e apoiando-se mais umas nas
outras do que nos trabalhadores. Por isso, a Esquerda
Marxista defende a realização
de um Encontro Nacional da
Classe Trabalhadora. Somente assim poderemos dar voz e
voto para as bases decidirem
como combater Temer e suas
reformas. É assim que poderemos alimentar a fornalha da
luta de classes.

Servidores de Curitiba amargam pacotaço
depois de greve e ocupações
renato vivan
renato_vivan@yahoo.com.br

Desde o início de março, os
servidores públicos de Curitiba
travam um importante movimento de luta contra a retirada de direitos e o desmonte
da previdência. Trata-se de um
conjunto de projetos de lei (pacotaço) enviados para Câmara
de Vereadores pelo prefeito
Rafael Greca (PMN). O ajuste
segue a mesma linha operada
pelo governo federal e demais
governos estaduais e municipais, em conluio com a burguesia, que busca destruir os serviços públicos e reduzir o preço
da força de trabalho. Ou seja,
querem diminuir os padrões de
vida e sobrevivência do conjunto da classe trabalhadora.
Por duas vezes os servidores em greve, em 13 e 20
de junho, através de ação de
massas, enfrentaram a polícia

e ocuparam o Legislativo, impedindo a votação. Diante da
dificuldade imposta pela luta
da categoria, o prefeito, através dos vereadores de sua base
de sustentação e a polícia militar do estado, decide modificar
o local de votação para Opera
de Arame, um famoso teatro
cercado por uma pedreira, um
lago e uma grande vegetação.
Além das limitações impostas pela geografia do ambiente, um poderoso aparato
policial foi montado para reprimir com força uma nova ocupação do espaço de votação.
Na terceira oportunidade, os
servidores foram brutalmente reprimidos e impedidos de
entrar no espaço de votação. A
tropa de choque e a cavalaria
foram utilizadas para garantir
a votação do pacote de maldades do prefeito Rafael Greca.
Assim se repetiu, lamentavelmente, o comportamento do

governador Beto Richa no dia
29 de abril de 2015 e do exgovernador Álvaro Dias em 30
de agosto de 1988.
A luta dos servidores públicos de Curitiba nos ensina
que, para enfrentar e derrotar
ataques dessa magnitude, é
necessário construir um vigoroso movimento de greve
geral por tempo indeterminado que ultrapasse os limites
da luta sindical economicista.
Foi assim que os servidores
de Florianópolis conseguiram
derrotar o governo daquela
cidade este ano. Esse combate
precisar entrar em um patamar superior, de luta política,
que envolva o conjunto da
classe trabalhadora da cidade
contra o prefeito e sua política.
Concentrar a luta em ações de
ocupação nos dias de votação
demonstrou-se insuficiente,
diante do patamar que a luta
de classes assume atualmente.

Servidores se envolveram, mas falta de ousadia da direção levou à derrota
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Do que precisa o PSOL diante
da preparação de seu Congresso
alex minoru
alexminoru.sp@gmail.com

Ocorrerá no final do ano
o Congresso Nacional do
PSOL, que será precedido
por etapas Municipais e Estaduais.
Será o primeiro Congresso do partido sem um governo do PT a frente do país. O
breve fôlego dado ao PT pelo
impeachment de Dilma conteve parcialmente o desenvolvimento do PSOL. Mas
ele também precisa superar
suas debilidades, enraizarse na classe trabalhadora,
em especial no movimento
operário, e distanciar-se do
reformismo e da colaboração
de classes que provocaram a
desmoralização do PT junto
à sua base.

Fenômenos internacionais como Podemos, Syriza, França Insubmissa,
Corbyn, etc., são sinais de
que a falência política dos
partidos reformistas tradicionais abre a brecha para a
ascensão de agrupamentos
à esquerda. Este é o lugar
que o PSOL pode ocupar no
Brasil.
Ao mesmo tempo, não
se trata de construir um
programa reformista um
pouco mais à esquerda do
que o defendido pelo PT.
Vimos o resultado desta
política na Grécia, em que
o Syriza, eleito contra a
austeridade, ao conter-se
nos marcos do capitalismo, só viu como alternativa trair os trabalhadores e
destruir-se como partido

representante dos desejos
das massas.
O PSOL deve se colocar
claramente como um partido que luta pela revolução
e pelo socialismo. Um partido que pretende organi-

zar e lutar ao lado dos explorados e oprimidos pela
abolição do regime da propriedade privada dos meios
de produção, solidarizando-se com a luta da classe
trabalhadora ao redor do

mundo.
Para aparecer e construir-se como uma alternativa, joga importância o
lançamento de uma candidatura a presidente própria do partido para 2018.
Assim, evitando que toda
a esquerda seja levada pela
campanha Lula 2018, que
nada de novo e positivo
pode trazer para a luta contra os ataques do capital.
Os militantes do PSOL
devem se ater às grandes
tarefas que cabem ao partido na atual conjuntura,
sem se perder nas mesquinhas lutas por cargos e aparatos entre as tendências
internas. A reorganização
da classe trabalhadora na
luta por sua emancipação é
muito maior do que isso.

Em um texto publicado
no site do PT, está expresso:
“a realização do encontro
ajudou a unir o Partido dos
Trabalhadores em torno de
três grandes pautas: a queda
do presidente golpista Michel Temer, a realização de
eleições diretas e a candidatura do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para a
Presidência da República.”
Ao menos no texto está
o Fora TEMER, mas a saída
apontada pelo congresso é a
legitimação das podres instituições burguesas. Mesmo
após sofrer um “golpe” de
seu companheiro de chapa,
o PT se limita a manter a
batalha no terreno institucional. Dilma por exemplo
afirmou que não é vergonha perder eleição, é perder

e ganhar no tapetão. Mas
quem ganhou no tapetão?
Temer era seu companheiro
de chapa. O programa? O
programa que Dilma vinha
aplicando era justamente
aquele que foi derrotado nas
urnas e que estava sendo
aplicado em um verdadeiro
estelionato eleitoral.
O PT tem uma nova presidente, a senadora Gleise
Hoffmann, mas a política
continua a mesma. O combate do partido se limitará
à arena eleitoral. Uma nova
direção que não apresenta
nada de novo e que deve
conduzir o partido para
longe dos trabalhadores. O
PT está morto como partido de classe e a alternativa
só pode ser construída nas
ruas e nas lutas.

PT: Direção nova, política velha
daison colzani
daisonroberto@gmail.com

Em meio a uma das
maiores crises políticas desde o seu nascimento, o PT
realizou o seu 6º Congresso
Nacional no início de junho.
A fragmentação do partido
iniciada com o estelionato
eleitoral após as eleições
presidenciais de 2014 e
agravada e pelas derrotas
eleitorais em 2016 foi desacelerada pela estúpida burguesia nacional ao impor o
impeachment de Dilma. Desacelerou, mas ao não romper com a política de conciliação de classes e defesa
das instituições o PT, a sigla
segue se distanciando de
seu programa de fundação.
O PT nasceu como ne-

nhum Partido na história
do país surgiu. Em sua carta
de princípios, proclamava a
fundação de um partido sem
patrões e que se recusava a
aceitar em seu interior um
representante das classes
exploradoras. Nos dias de
hoje, isso é muito diferente. O PT já não se diferencia
dos outros partidos. Abandonou seus princípios e a
conciliação de classes foi
a mais forte marca de seus
governos. Seus dirigentes
esqueceram que o PT tinha
por principio acabar com a
relação de exploração do homem pelo homem.
Mesmo após o impeachment, o PT se nega a fazer a
autocrítica, como disse Lula
na abertura do Congresso:
“não estamos aqui para dis-

cutir os governos de Lula e
Dilma”. Antes ainda havia
falado que, com exceção
do PT, os partidos no Brasil
são montados com base em
interesses eleitorais, mas o
fato é que o partido fundado com princípios de classe
hoje nada mais é que mais
uma peça do jogo eleitoral,
sua diferença está em sua
origem e em nada mais.
Esse Congresso do PT foi
apenas um esforço da direção majoritária em reagrupar o partido, mas o fato é
que as divisões estão claras.
A disputa entre seis chapas
em torno de um programa
“unitário” escancara a disputa pelo aparelho. Os discursos fisiológicos ignoram
a história da sigla e de sua
fundação.
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formação

A III Internacional e sua
destruicao pelos

stalinistas
luiz bicalho
jornal@marxismo.org.br

A plataforma aprovada no
Congresso de Fundação da Internacional Comunista (IC), a
III Internacional, deixa claro:
“A humanidade, cuja cultura foi totalmente devastada, está
ameaçada de destruição. Apenas
uma força é capaz de salvá-la, e
esta força é o proletariado. A antiga ‘ordem capitalista’ morreu. Não
pode mais existir. O resultado final
dos processos capitalistas de produção é o caos, - e este caos só pode ser
vencido pela maior classe produtora, a classe operária. Ela é que deve
instituir a ordem verdadeira, a
ordem comunista. Ela deve vencer
a dominação do capital, tornar as
guerras impossíveis, anular a fronteiras entre os países, transformar
o mundo numa vasta comunidade
que trabalha para si mesma, realizar a solidariedade fraternal e a
libertação dos povos.”
Mas o balanço feito pelo
PCdoB começa explicando
algo totalmente diferente.
José Reinaldo Carvalho,
Secretário de Relações Internacionais do PCdoB, diz no
artigo “Revolução russa: Internacionalismo e ideologia”, publicado no Portal Vermelho:
“O poder estatal socialista
que emergiu em
1917, internacionalista
por natureza,
tornou-se o

vetor preponderante na luta pela
paz mundial e o progresso social,
um incontornável fator a neutralizar os efeitos da agressividade do
imperialismo e a influenciar positivamente as lutas dos trabalhadores
e dos povos.”
Enquanto a Internacional
Comunista era fundada para
a guerra contra o capital, para
a revolução, o PCdoB falsifica
a história e fala em “luta pela
paz mundial”. Durante quatro
anos, a Rússia revolucionária
(1917-1921) foi invadida por
diversas tropas imperialistas
que foram finalmente derrotadas. Este era o clima de “paz”?
Carvalho, reescrevendo a
história, substitui o internacionalismo pelo socialismo
em um só país. Assim, ele escreve:
“As condições para a participação eram: primeiro, os partidos
e organizações deveriam colocar-se
na direção da luta revolucionária
do proletariado pela derrocada do
poder da burguesia; segundo, respaldar a Revolução de Outubro e o
poder soviético na Rússia.”
O Manifesto de Convocação do Congresso lista as organizações convidadas, com
vistas a impedir a participação
das organizações traidoras.
Como se vê, a “segunda condição” não existe na convocatória. Ela é introduzida no
texto para justificar a teoria do
socialismo num só país, que
foi inventada muito tempo
depois por Stalin.
O problema é que o verdadeiro debate sobre
o que fez a IC desaparece no texto de
Carvalho. Ele fala das
derrotas no período
de 1921 a 1924 e chega até a implantação
do fascismo, mas sem
citar os dois principais
locais aonde o fascismo ganhou: Itália e
Alemanha.
Não
cita as derrotas na greve geral
inglesa de
1926,

a derrota do PC Chinês em
1927 e a subida de Hitler ao
poder em 1933.
Sinteticamente, a fração revolucionária do PC Russo, dirigida por Leon Trotsky, após
a morte de Lenin em 1924,
denominada “Oposição de Esquerda”, é expulsa pelos stalinistas. Na prática, houve uma
contrarrevolução que, se não
chegou a reimplantação imediata do capitalismo, levou à
destruição dos órgãos democráticos soviéticos substituídos por um aparato burocrático e a burocratização do PC
Russo e da IC. Uma análise
maior desses acontecimento
pode ser vista no livro “A Revolução Traída” de Trotsky.
O livro “A Revolução dos Bichos” de George Orwel relata
a mesma situação em forma
de sátira política.
Isso teve consequências na
IC. Uma política esquerdista em alguns momentos, de
aliança com frações da burguesia e inclusive com o fascismo levou a derrotas atrás de
derrotas. Trotsky analisou esta
situação no folheto “O grande
organizador de derrotas”.
Trotsky levou uma batalha,
uma vez expulso da URSS e
da IC, organizando a Oposição
de Esquerda Internacional e
explicando a política de Stalin
de aliança com a direita contra a Socialdemocracia, que
dividiu o proletariado e permitiu a vitória de Hitler. Trotsky
vai declarar que esta derrota
marca o fim da IC como uma
Internacional Revolucionária
e que o combate agora é para
construir uma nova Internacional, a IV Internacional (não
é objeto deste artigo explicar o
balanço da IV Internacional).
Carvalho segue impunemente pela história, esquecendo que Stalin, durante a
II Guerra Mundial, quando a
URSS foi invadida, “dissolveu” a IC através de um ato
burocrático do seu Comitê
Executivo, que foi previamente submetido a Stalin. A justificativa do PCdoB se apresenta
desta forma:

“Todo o desenrolar dos acontecimentos durante o quarto de século passado e a experiência adquirida pela Internacional Comunista
mostraram, de maneira convincente, que a forma de organização escolhida no I Congresso da Internacional Comunista para a união dos
trabalhadores e que correspondia
às exigências do período inicial do
renascimento do movimento operário nos diferentes países e a complexidade de suas tarefas, inclusive,
se convertia em obstáculo ao posterior fortalecimento dos partidos
operários nacionais.”
Em outras palavras, o internacionalismo de Marx e
Engels (“proletários de todos
os países, uni-vos”), todo o
trabalho de Lenin para construir a IC seria, a partir de
1943 momento, um “obstáculo” ao fortalecimento dos partidos operários.
Ao esquecer todo este debate, Carvalho conclui:
“Quaisquer que sejam os procedimentos táticos necessários à
acumulação de forças e por mais
flexíveis que os comunistas devam
ser na concertação de alianças

amplas para alcançar vitórias parciais, mais ainda deve afirmar-se
o caráter revolucionário de sua estratégia e seu perfil político e ideológico.”
Assim, depois de pelo “esquecimento” aceitar que o fim
da IC foi correto, Carvalho
volta à velha tese do Estalinismo de alianças com setores da
burguesia (“alianças amplas”)
que levaram o governo Lula, o
PT e o PCdoB a destruírem a
possibilidade de um governo
operário que abrisse caminho
para o socialismo.
Os marxistas, os comunistas de verdade, agrupados na
Esquerda Marxista, continuam o seu combate por uma
internacional revolucionária
e reafirmam o combate de
Marx, Engles, Lenin e Trotsky: Operários de todo o
mundo, uni-vos.
Na versão online deste texto,
você encontra os links para artigos citados e um quadro com
as organizações convidadas para
o I Congresso da Internacional
Comunista.
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Completar a revolução
na Venezuela é a melhor defesa
francine hellmann
hellmann.francine@gmail.com

Há cerca de três meses a
Venezuela vive uma violenta
ofensiva da direita, que representa os interesses da oligarquia e do imperialismo. Os
planos da oposição eram aproveitar-se da difícil situação de
vida do povo, em consequência da crise econômica, para
levar massas de trabalhadores
pobres às ruas ao seu lado.
Além de promover uma ruptura nas instituições de Estado,
em especial nas Forças Armadas, para lograr um golpe militar que derrubasse o governo.
O insucesso destes objetivos tem levado a uma radicalização das ações, que vai
de atiradores de elite em manifestações ao roubo de helicópteros para bombardear
prédios públicos, passando
pelo linchamento de chavistas.
Utilizando-se do artigo 350
da Constituição, que permite
desobediência civil em face de

Helicóptero usado para atacar
prédios do Judiciário

um regime ou autoridade que
atropele direitos democráticos
ou humanos, a posição declarou-se em estado de insubordinação. Afirma ainda que não
deixará as eleições da Assembleia Constituinte convocadas
para 30 de julho ocorrerem.
Não restam dúvidas sobre
o lado escolhido pelo povo pobre e trabalhador, que conhece
a importância das conquistas
logradas ao longo dos últimos
anos e a sede mortal com que
a burguesia tentará destruí-las
tão cedo recupere plenos poderes. Esta é também a posição
dos marxistas. Não há como
ser neutro neste processo. No

entanto, é preciso apontar que
será impossível defender a
revolução iniciada sem completá-la. A história ensina que
meias medidas permitem o
retorno de uma reação esmagadora. Este é o principal erro
de Maduro, que continua priorizando o pagamento da dívida
externa do país, fazendo concessões econômicas à burguesia e apelando ao diálogo.
A queda no preço do petróleo – responsável por 93%
das divisas do país – impede
a continuidade da política de
subsídios aos alimentos, produtos básicos e programas sociais. A inflação está disparada. As massas começam a ficar
cansadas e famintas, além de
desacreditadas na burocracia
estatal e da direção do PSUV.
A questão crucial neste momento é envolver diretamente
a população na defesa da revolução, expropriar os grandes
meios de produção, dar poder
aos trabalhadores e aos camponeses.

Grã-Bretanha
depois das eleições
johannes halter
haltercontato@gmail.com

Nem mesmo a poeira assentou após as eleições na Grã
-Bretanha, e o governo de Teresa May já está lutando para
sobreviver. A convocação de
novas eleições nos próximos
meses se torna cada vez mais
real, mesmo para analistas
burgueses. Assim também se
desenha a possibilidade de um
governo trabalhista, sob a liderança de Jeremy Corbyn.
Apontamos neste Foice&Martelo a vitória política
do Partido Trabalhista, embora
os conservadores obtiveram
mais votos. Isso se deve a uma
mudança psicológica no seio
da sociedade britânica, sob o
traseiro de chumbo da crise
econômica. Para obter a maioria parlamentar, os toryes precisarão se aliar a um instável
partido burguês para se apoiar
em seus deputados.
Essa situação compromete
a atuação e possivelmente a

Jeremy Corbyn

continuidade do governo, que
sem maioria parlamentar não
consegue exercer suas prerrogativas. Além disso, Teresa
está enfraquecida para fazer
valer os interesses da burguesia britânica nas negociações
com a União Europeia, ou melhor dizendo, com o imperialismo alemão.
O incêndio de Grenfell
Tower, com cerca de 100 mortos, criou um outro canal de
expressão do ódio acumulado
abaixo da superfície. Até a primeira-ministra teve até que fugir de uma multidão enfurecida na zona Oeste de Londres.

A Era Trump e a crise do capitalismo americano
arthur penna
thurpena@gmail.com

Em seis meses de governo,
o atual presidente dos EUA já
desperta uma enorme antipatia, dentro e fora de seu país.
Mesmo em relação aos que o
antecederam, Donald Trump é
alvo de uma oposição especialmente ativa e raivosa, e não há
sinais de que isso mude no futuro próximo.
Razões para tamanha ojeriza à figura do atual chefe de
estado americano não faltam.
Depois de uma campanha repleta de discursos espalhafatosos e ofensivos, direcionados
principalmente contra os pobres, mulheres e muçulmanos, Trump ainda conquistou
a façanha inglória de tornar-se
o primeiro presidente a perder
no voto popular para o candidato vencido, a democrata
Hillary Clinton.
Desde então, uma sucessão
de medidas impopulares, baseadas em suas promessas de
campanha xenófobas, como

a tentativa de banir a entrada
de muçulmanos nos EUA e a
construção de uma muralha na
fronteira com o México, garantiram a rejeição da população
e mesmo do establishment de
seu país. As controvérsias entre o presidente e dois ex-diretores do FBI, Robert Mueller e
James Comey, este último demitido por ele, e uma suposta
relação suspeita com Vladimir
Putin, contribuíram para piorar a crise política no país mais
poderoso do mundo.
Mas nem mesmo um bilionário falastrão poderia ser
o responsável pela situação
atual da política americana.
Trump sem dúvida é um elemento alheio aos modos refinados e cínicos dos políticos
tradicionais, mas não deixa de
ser parte integrante da classe
capitalista de seu país. Como
tal, sua chegada ao poder está
diretamente relacionada com a
crise econômica que aflige os
EUA e o resto do mundo desde 2008.
Em tempos normais, a

burguesia mantém seus representantes sob seu firme
controle. Afinal, está em jogo
a estabilidade de seu balcão de
negócios, o estado. Um perso-

nagem caricato como Trump
jamais teria chegado à Casa
Branca se a economia norte-americana estivesse passando
por um período normal.

Mas a primeira coisa que
desaparece em um momento de crise é a normalidade.
A partir de 2008, a economia
sofreu um baque como não
se via desde o crash da bolsa de Nova York em 1929. A
produção industrial e o consumo caíram, grandes bancos
e empresas foram à falência e,
apesar do constante alarde dos
“especialistas”, que sempre
enxergam a solução da crise
na próxima esquina, a situação econômica como um todo
está muito longe de melhorar.
Foi esse cenário que possibilitou a ascensão de Donald
Trump à presidência. Por mais
insanas que sejam suas decisões, e principalmente, os
seus discursos, esse homem
não é um acidente de percurso, e sim um legítimo fruto do
beco sem saída no qual se encontra o capitalismo no mundo todo, inclusive nos EUA.
Para acabar de vez com esses
personagens sinistros, somente destruindo o sistema podre
que os gera.
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JUVENTUDE

Foto: Henriaque de Macedo

evandro colzani, evandrocolzani@gmail.com

Entre os dias 14 e 18 de
junho de 2017, ocorreu o 55º
Congresso da UNE, em Belo
Horizonte. O evento organizado em dois locais, Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e Ginásio Mineirinho, contou com mais de 15
mil jovens, sendo quase 5 mil
delegados. A Liberdade e Luta
esteve presente com uma delegação, dialogou com centenas de estudantes e discutiu
a importância da UNE lutar
por “Educação Pública, Gratuita
e Para Todos!”, “Fora Temer e o
Congresso Nacional!” e “Por um
Governo dos Trabalhadores”.

Um Congresso sem
discussão política

O Congresso da UNE praticamente começou no seu terceiro dia. Até o dia 15 ônibus
ainda chegavam na UFMG. No
sábado e no domingo, no Mineirinho, não ocorreram mais
debates. A discussões políticas
que deveriam acontecer eram
substituídas por guerras de torcidas e manobras burocráticas.
A União da Juventude Socialista (UJS) e seus aliados
da direção majoritária organizaram essas guerras para
que os jovens trazidos por
esses grupos se fe-

chassem para o debate político e defendessem os mesmos
como se fossem o seu time de
futebol. O motivo é claro, sem
debate não há o risco de delegados mudarem de opinião
durante o congresso.
Infelizmente, as organizações mais à “esquerda” caem
nessa e também contribuem
para que metade do evento
seja marcado pelo som das baterias e palavras de ordem.

A burocracia na direção

Roubo de urnas, eleições
fantasmas, fraude de documentos, distribuição de crachás, tudo isso faz parte do
“estilo UJS” durante o processo de eleição e no próprio
Conune. O Congresso é construído para que o partido com
mais dinheiro consiga atingir o
maior número de estudantes e
eleger seus delegados. Abre-se
uma temporada de “caça aos
delegados”. O regimento eleitoral é elaborado para permitir
que pequenas organizações
fiquem fora da disputa e que
qualquer problema seja resolvido com a palavra final da
UJS. Eles ganham o Congresso
antes mesmo de começar.

Lei do Castigo pune filhos
dos trabalhadores
mell pecóis
mellcristinep@gmail.com

Em Mato Grosso do Sul,
a juventude tem de enfrentar mais um ataque da burguesia: a Lei do Castigo (PL
219/2015). Essa lei busca
punir estudantes de colégios públicos que cometerem atos de indisciplina
dentro da escola. Lavar os
banheiros, a louça ou o pátio da escola seriam as punições, o que pode criar um
sentimento ruim em relação
ao trabalho e ainda, como
castigo público, os alunos ficariam expostos a situações

vexatórias sem direito a nenhuma defesa e sob critérios
subjetivos.
A burguesia do estado
quer criminalizar as crianças
e adolescentes da periferia
que mais uma vez são o alvo
central do projeto. As semelhanças da Lei do Castigo
com a Lei da Mordaça são
notáveis quando se trata do
ataque à juventude da classe
trabalhadora e à organização
do movimento estudantil.
Essas leis instauram o medo
em sala de aula, onde a criança, o adolescente e também
o professor seriam proibidos
de se expressar livremente.

Há um profundo descontentamento por parte
dos professores e alunos
com todo o sistema escolar.
Essa insatisfação, se conectada com as lutas por uma
educação pública, gratuita
e para todos e contra as leis
que criminalizam a juventude operária, pode se tornar
combustível impulsionador
da luta contra o sistema capitalista, causador de todas
essas contradições. O papel
dos marxistas é organizar
essa disposição nas escolas,
fábricas e sindicatos. Contra
a Lei do Castigo e a Lei da
Mordaça!

Inúmeros são os exemplos
como o ocorrido na Faculdade Sumaré, em São Paulo. Lá
não houve processo eleitoral,
mas 18 delegados foram credenciados.

ne, votou todas as resoluções e
fechou chapa com a UJS. Com
as pressões geradas pela situação política atual, mais organizações começam a seguir o
mesmo rumo.

Oposição unificada?

O Papel da
Liberdade e Luta

Historicamente, a Oposição de Esquerda (OE) tem se
comportado como uma chapa
dentro do Congresso. Foram
diversas as tentativas de lutas
unitárias entre um congresso e outro. O que impediu de
algo desse tipo de acontecer
sempre foi a diferença programática das organizações que
compõem a oposição. O que
une a OE é o combate a UJS,
apenas isso.
Nesse Conune, todo o processo de eleição de delegados
foi marcado pela disputa “ao
estilo UJS” por boa parte das
organizações da OE. Na política não foi diferente. Uma
parcela da oposição não conseguiu se diferenciar da majoritária da UNE ao apresentar
suas propostas.
O caminho que parte das
forças da OE está tomando
é perigoso. No 54º Conune
existia um chamado “Campo
Popular”, encabeçado pelo Levante Popular da Juventude,
que desapareceu no
55º Conu-
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A LL participou do congresso apresentando suas
ideias e convidando os estudantes para lutarem não só
contra as reformas desse governo, mas pela Revolução.
Muitas organizações falavam
de derrubar o governo, de
acesso ao ensino, de inúmeras reivindicações, mas poucas defendiam o que pode
garantir que essas reivindicações se tornem realidade: a
construção de uma sociedade
socialista.
Hoje a UNE se tornou
uma entidade burocratizada
a serviço do capital, apesar do
discurso algumas vezes radical. É preciso lutar para que
a UNE retome sua Carta de
Princípios de 1979. Para isso,
devemos construir a Liberdade e Luta em cada escola,
universidade e fábrica do país
para que no futuro, a entidade
nacional dos estudantes não
seja um obstáculo, mas um
instrumento de sua luta para
transformar a sociedade.

