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Valendo desde 11 de novembro, novas regras trabalhistas são uma ofensiva da burguesia para aumentar a exploração do proletariado, e dificultar sua resistência. Nas páginas 4 e 5 apresentamos a 
Reforma Trabalhista no contexto das lutas da classe trabalhadora brasileira por sua dignidade e sobrevivência desde o início do século passado. 
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No editorial do Foice & 
Martelo 107, sobre o bloqueio 
à greve do dia 30 de junho, 
escrevemos: “Convocada pelas 
centrais sindicais, com destaque 
para a CUT, a mobilização já con-
tava com uma rígida camisa de 
força, apenas um dia de greve e em 
uma sexta-feira (…). 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.) joga-
ram claramente contra a paralisa-
ção de categorias”.

No último dia 10 de no-

vembro, vimos a continuida-
de desse esforço por parte das 
direções dos aparatos de frear 
o movimento dos trabalhado-
res. O fracasso da paralisação 
nacional contra as reformas 
tem motivo e responsáveis. 
As centrais sindicais (CUT, 
Força Sindical, CTB, etc.) e 
seus dirigentes não fizeram 
nada para que esse dia real-
mente significasse algo. Pelo 
contrário, fizeram o possível 
para barrá-lo.

O resultado disso está nos 
números de manifestantes 
que saíram às ruas. Em São 
Paulo, no maior ato, apesar da 
direção alegar a participação 
de 20 mil, o número real foi 

de apenas 2 mil na Sé, caindo, 
após passeata, para mil e qui-
nhentos no Palácio dos Ban-
deirantes. Em Brasília, foram 
500 manifestantes. 

O que vimos este ano é 
que há um enorme ânimo da 
classe operária para derrubar 
Temer, suas reformas e o Con-
gresso Nacional. As direções 
sindicais se tornaram freios 
e estão perdendo a confiança 
de suas bases. O momento 
atual é de reflexão por parte 
dos trabalhadores. Não há 
um refluxo do movimento ou 
o crescimento de uma onda 
conservadora. Eles estão ana-
lisando tudo o que está ocor-
rendo e em breve devem dar 

as caras mais uma vez. Ainda 
não sabemos o dia e a hora em 
que isso deve acontecer, mas 
sabemos que esse momento 
vai chegar. Novas explosões 
se avizinham.

Entretanto, os marxistas 
não devem ficar parados. O 
papel de cada um que quer 
derrubar o capitalismo é 
trabalhar constantemente 
para pôr fim a esse sistema. 
Devemos continuar orga-
nizando nossas lutas nas 
escolas, nos bairros, nas fá-
bricas. É preciso explicar a 
situação atual e, ao mesmo 
tempo, seguir no combate 
às contrarreformas e por um 
governo dos trabalhadores. 

Com a proximidade das 
eleições, os debates se tor-
nam mais frequentes. Nesse 
cenário qual deve ser o pro-
grama do PSOL? Reforma ou 
revolução? 

Não devemos alimentar 
nenhum tipo de ilusão no 
processo eleitoral, mas isso 
não significa que precisamos 
ignorar esse momento. Por 
maior que seja a descrença 
na política de um modo ge-
ral, nas eleições isso se mo-
difica e mesmo desconfiando 

milhões de pessoas se dis-
põem a ouvir o que apresen-
tam os partidos. Em meio a 
tudo isso o PSOL é o único 
que pode se apresentar como 
diferente.

A política de Temer signi-
fica um profundo ataque aos 
trabalhadores. Isso é resulta-
do de políticos “ruins”? Sim, 
é. Mas antes de mais nada é 
o resultado do capitalismo. 
A forma como as coisas se 
desenvolvem são sintomas 
desse sistema que nada tem 
a oferecer de positivo.

Nesse quadro o PSOL 
não pode ficar refém de uma 

possível candidatura de Gui-
lhemes Boulos sob uma pla-
taforma como a do VAMOS. 
É o mesmo reformismo tão 
duramente defendido pelo 
PT sob uma cor diferente. 
Isso significa lançar o PSOL 
ao lugar comum.

A plataforma VAMOS or-
ganizada sob eixos para de-
bater a “democratização” da 
economia, políticas, cultura 
etc., não apresenta nenhu-
ma saída fora do capitalismo. 
Ao definir as linhas que dão 
norte para o programa a ser 
discutido, VAMOS define seu 
destino e poderá se tornar a 

base de um novo partido “um 
pouco mais” à esquerda.

De outro lado Nildo Ou-
riques, ao lançar uma carta 
aberta à militância do PSOL, 
fala sobre os problemas pre-
sentes no dia a dia do traba-
lhador, em que critica a lógica 
de eleger o menos ruim e da 
falta de um programa revolu-
cionário, um programa ver-
dadeiramente radical.

É por isso que acredita-
mos que a candidatura do 
companheiro Nildo Ouriques 
representa o que deve ser a 
cara do PSOL. Com uma pla-
taforma luta de classes que 

avança sobre os reais proble-
mas dos trabalhadores, a can-
didatura de Nildo poderá ser 
a diferença em um processo 
eleitoral onde as camarilhas 
que dirigem e dirigiam o país 
disputarão quem irá aplicar 
as medidas de austeridade 
sobre os trabalhadores.

A Esquerda Marxista tem 
lado: nós defendemos a pla-
taforma ancorada na luta de 
classes apresentada pelo ca-
marada Nildo. E convidamos 
os militantes do PSOL a par-
ticiparem da sua campanha 
e da luta pela revolução no 
Brasil e no mundo.

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 Somospolêmica

eleições 2018: reforma ou revolução?
daison colzani
daisonroberto@gmail.com

Por que o dia 10 de novembro foi um fracasso?
evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

Rubens Lopes

Plenária em Florianópolis que lançou a pré-candidatura de Nildo Ouriques
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a situação política e o congresso do Psol

O governo Temer e o 
podre Congresso Nacio-
nal aprovam duros ataques 
contra a classe trabalha-
dora. As direções concilia-
doras do movimento blo-
queiam a resistência da 
base. Ao mesmo tempo, 
sob a superfície, o que 
existe é indignação, ódio 
ao sistema e disposição de 
luta. A situação política 
nacional está em sintonia 
com a instável conjuntura 
internacional. 

Nessa situação convul-
siva o PSOL realiza seu 
6º Congresso Nacional. 
Um congresso que deve-
ria armar o partido para se 
credenciar como uma ver-
dadeira alternativa de es-
querda. Mas a falta de um 
real debate político para 
enfrentar a atual situação 
e de uma linha que ligue 
o partido à luta da clas-
se operária faz com que o 
Congresso, em suas dife-
rentes etapas, concentre-se 
na disputa, entre blocos e 
tendências, pela máqui-
na partidária e pelo finan-
ciamento de candidaturas 
para o próximo ano.

A etapa nacional do 
Congresso ameaçou ser 

adiada por cortes no fundo 
partidário, o que é uma boa 
demonstração do que cau-
sa a dependência financeira 
do dinheiro do Estado. Um 
partido proletário deveria 
se sustentar com a contri-
buição de filiados e apoia-
dores. O problema da falta 
de independência financei-
ra será ampliado com o 
Fundo Eleitoral de R$ 1,7 
bilhão criado pela Reforma 
Política para financiar as 
campanhas eleitorais. 

Há um esvaziamento 
político do Congresso, fal-
ta uma iniciativa da direção 
para ligar o partido à luta 
de jovens e trabalhadores, 
apresentando-o como uma 
ferramenta de luta. Falta 
um candidato a Presiden-
te da República pelo PSOL 
para, desde já, correr o país 
defendendo um programa 
revolucionário que inspire 
as massas a construir esse 
partido, conectando-o com 
a insatisfação expressa nas 
altas taxas de brancos, nu-
los e abstenções nas últi-
mas eleições.

A direção majoritária se 
recusa a definir no Con-
gresso o nome do candi-
dato a presidente, prefere 
esperar o líder do MTST, 
Guilherme Boulos, decidir 
se vai apoiar Lula, ou se 

tem intenções de sair como 
candidato. O que é um gra-
ve erro, ainda mais com as 
seguidas demonstrações de 
que a política de Boulos se 
afina com a de Lula. Já nós 
apoiamos Nildo Ouriques 
como candidato a presi-
dente pelo partido, na de-
fesa de um programa luta 
de classes e revolucionário 
(ver mais na página 2).

O PSOL, para saltar de 
um parlamento de tendên-
cias para um partido de 
classe, necessita de uma 
política independente. O 
pequeno fôlego dado ao 
PT por conta do impeach-
ment, que tirou de Dilma 
e Lula a tarefa de aplicar 
as duras medidas contra a 
classe trabalhadora (Refor-
ma Trabalhista e da Previ-
dência), não pode levar o 
PSOL a uma adaptação ao 
petismo. Assim como o 
partido não deve cair nas 
intenções por trás da pla-
taforma “Vamos!”, de se 
criar um partido com seto-
res do PSOL e do PT, que 
só poderá nascer burocrá-
tico e reformista. 

Para enraizar-se na clas-
se trabalhadora, o PSOL 
deve se aproximar de qua-
lidades do PT na sua ori-
gem, mas se afastar daqui-
lo que o destruiu, ou seja, 

do pragmatismo eleitoral 
e da conciliação de classes 
com a burguesia.

Nas eleições, em todos 
os níveis, o PSOL deve re-
cusar a aliança com par-
tidos burgueses e peque-
no-burgueses, incluindo 
a REDE, de Marina Silva, 
com o qual o PSOL realizou 
alianças em alguns estados. 
A participação nas eleições 
e no parlamento deve es-
tar subordinada à tarefa de 
organizar e conscientizar a 
classe trabalhadora sobre a 
podridão do conjunto deste 
sistema.

Este é o sentido apre-
sentado pela pré-candi-
datura do companheiro 
Nildo, e também pela pré-
candidatura do dirigente da 
Esquerda Marxista Serge 
Goulart ao governo do Es-

tado de Santa Catarina.
Uma postura ofensi-

va, revolucionária, ao lado 
das lutas da classe operá-
ria, pelo socialismo, é que 
pode fazer o PSOL entrar 
na onda internacional que 
tem feito crescer alternati-
vas à esquerda dos partidos 
tradicionais que se rende-
ram ao capitalismo. 

Apesar das vacilações de 
sua direção, o PSOL é, hoje, 
o partido que aparece como 
uma alternativa eleitoral vi-
sível à esquerda do PT. Para 
dialogar com os que querem 
seguir na luta, com jovens e 
trabalhadores que olham o 
PSOL como uma alternati-
va, é que decidimos entrar 
no partido defendo todas as 
nossas posições. Filie-se ao 
PSOL! Junte-se à Esquerda 
Marxista!

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

NacioNal

O tema austeridade atra-
vessa as pré-candidaturas à 
presidência, assim como as 
reformas e medidas que a 
materializam. Vários rostos 
figuram nas pesquisas, com 
diferentes abordagens. En-
tretanto, todos expressam 
a concepção comum de que 
o regime capitalista preci-
sa ser salvo, por remédios 
mais ou menos amargos 
para as massas.

Aparentemente rom-
pida, a velha aliança PT e 
PCdoB expressa a mesma 
plataforma para o país. 
“Lulinha paz e amor” e a 
jovem Manuela D’Ávila 
fazem o discurso oportu-

nista de sempre: acenar 
aos explorados para ser-
vir aos negócios capitalis-
tas. Prometem capitalismo 
sem crise, que não podem 
entregar. Foi o limite des-
sa política que resultou 
no estelionato eleitoral de 
Dilma, aprofundado por 
Temer. Ao invés de revoga-
ção das reformas, propõem 
referendos sobre elas.

O PSDB está dividido 
em questões importantes. 
Dilma adotou o programa 
de Aécio, Temer o conti-
nuou. O programa tucano 
precisa logicamente partir 
de onde parou o temerário, 
ao mesmo tempo apare-
cendo como algo diferen-
te. A situação se complica 
porque a sigla continuou a 

bordo do governo até ago-
ra. Dois presidenciáveis 
se destacam: o governador 
Geraldo Alckmin e o milio-
nário prefeito de São Paulo, 
João Doria. A disputa entre 
a velha raposa e o “gestor” 
está embalada pela polari-
zação social.

Aécio Neves foi a públi-
co dizer que a candidatura 
de Luciano Hulk seria a “fa-
lência da democracia”. Mas 
a possibilidade demonstra 
sua própria falência, do 
PSDB e da política existen-
te. Um setor da burguesia 
percebe isso. O “efeito Do-
ria” dá musculatura ao pro-
jeto do apresentador “fo-
rasteiro” da política, mas 
queridinho midiático.

O estado deplorável do 

regime fica explícito com 
o cortejo de partidos que 
namoram Hulk, embora ele 
sequer divulgou um pro-
grama ou propostas. Lu-
ciano na verdade compõe o 
“Agora!”, que se diz repre-
sentante de uma “nova po-
lítica”, que busca um rosto 
novo para aplicar o progra-
ma burguês, argumentando 
apoio das urnas.

O deputado Jair Bolso-
naro assusta quem antes o 
ridicularizava. Sua evidên-
cia pública segue o fenôme-
no de rechaço ao sistema. 
Ainda assim, seu progra-
ma antiproletário o coloca 
como uma das cartas nas 
mãos da burguesia. Em dis-
curso e em ações, o parla-
mentar segue a cartilha do 

imperialismo votando de 
acordo com os interesses 
capitalistas e moderando 
seu programa.

Esses são alguns dos 
pré-candidatos que têm ex-
plicita ou implicitamente 
a austeridade como hori-
zonte. Hoje não existe uma 
pré-candidatura que apare-
ça para as massas como o 
contrário do sofrimento e 
da angústia que vivem. O 
PSOL pode ocupar esse es-
paço abraçando a pré-can-
didatura do companheiro 
Nildo Ouriques. No en-
tanto, enquanto o partido 
hesita, as opções são os 
diferentes programas para 
salvar a Nova República, os 
negócios e o regime de ex-
ploração assalariada.

Um bloco pró-austeridade nas eleições 2018
johannes halter
haltercontato@gmail.com
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REfoRma TRabalHiSTa

Reforma e contrarreforma 
trabalhista no Brasil

Políticas reformistas 
ocorreram no Brasil e no 
mundo ao longo do tempo 
e muitas delas foram aplica-
das para frear o processo re-
volucionário. O saldo destas 
políticas, por um lado pode 
implicar em refluxo na luta 
de classes, mas por outro 
acabam por introduzir de-
terminados direitos sociais, 
como são os direitos traba-
lhistas.

Por isso, o direito do 
trabalho ou os direitos tra-
balhistas podem ser com-
preendidos sob duas pers-
pectivas: representam sim o 
resultado de lutas históricas 
da classe trabalhadora, mas 
também existem para regu-
lamentar e manter uma re-
lação de exploração, que é 
a relação entre o capital e o 
trabalho.

Reformas na legislação 
trabalhista foram realizadas 
desde o início do Século 20. 
Os trabalhadores no Bra-
sil foram responsáveis por 
grandes feitos, fundando as 
primeiras organizações ope-
rárias e desencadeando gre-
ves, como aquela de 1917 
em São Paulo e no ano se-
guinte no Rio de Janeiro.

Do outro lado da bar-
ricada, a tosca burguesia 
e seu governo agiam com 
truculência. Washington 
Luís, Secretário de Seguran-
ça Pública de São Paulo em 
1917 e depois Presidente da 
República, costumava dizer 
que problemas sociais de-
vem ser resolvidos pela po-
lícia. A associação industrial 
de São Paulo, embrião da 
FIESP, diante da eminência 
da aprovação de um decre-
to de 1926 que concedia aos 
trabalhadores férias de 15 
dias, enviou memorando ao 
presidente:

    “que fará um trabalhador 
braçal durante 15 dias de ócio? 
Ele não tem o culto do lar, como 
ocorre nos países de padrão de 
vida elevado. Para nosso prole-
tariado, para o geral de nosso 
povo, o lar é um acampamento 
– sem conforto e sem doçura. 
O lar não pode prendê-lo e ele 

procurará matar as suas longas 
horas de inação nas ruas. A rua 
provoca com frequência o desa-
brochar de vícios latentes e não 
vamos insistir nos perigos que 
ela representa para o trabalha-
dor inativo, inculto, presa fácil 
dos instintos subalternos que 
sempre dormem na alma huma-
na, mas que o trabalho jamais 
desperta!” (in Liberalismo 
e Sindicato no Brasil, Luiz 
Werneck Vianna, 2ª Edição, 
Paz e Terra, pág. 80).

Essa era a visão que a 
burguesia nativa possuía 
acerca das primeiras leis tra-
balhistas implementadas no 
Brasil.

os direitos trabalhistas 
da era Vargas

Quando Vargas toma o 
poder em 1930, inicia um 
processo de “concessão” de 
direitos trabalhistas, ao tem-
po em que procura controlar 
o movimento operário. Em 
19 de março de 1931 Getú-
lio Vargas assina o Decreto 
nº 19.770, também conheci-
do como a Lei da Sindicali-
zação, que representou uma 
tragédia para o movimento 
operário.

A lei da sindicalização 
atrelava os sindicatos, até 
então organizações livres, ao 
governo. A norma estabele-
cia uma série de regras sobre 
o funcionamento dos sindi-
catos, transformando-os em 
organismos de colaboração 
com o Estado e definindo 
uma série de atribuições de 
cunho assistencialista às en-
tidades sindicais. Dessa for-
ma, sindicatos abandonam 
suas atribuições políticas e 
passam a funcionar como 
centros de assistência médi-
ca, odontológica, realizando 
cursos profissionalizantes 
etc.

Em 1943, entra em vigor 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que norma-
tiza a maior parte da legis-
lação trabalhista no Brasil. 
Inspirada na Carta Del La-
voro, de Mussolini, a CLT 
dispõe sobre vários direitos 
trabalhistas, muitos dos 
quais já haviam sido imple-
mentados nos últimos anos, 
mas também consolida sua 

forma de organização sindi-
cal.

Alguns elementos foram 
essenciais na organização 
sindical varguista: a unicida-
de sindical, o imposto sindi-
cal e a representação classis-
ta na Justiça do Trabalho.

Da ditadura civil militar 
à constituição de 1988

Entre avanços e retroces-
sos os trabalhadores perma-
necem em luta, que se in-
tensificou com o novo boom 
de industrialização, com a 
urbanização e o desenvolvi-
mento dependente que ca-
racteriza o capitalismo do 
Brasil enquanto país situado 
na periferia do capitalismo. 
Naquele conturbado perío-
do foi instituído o décimo 
terceiro salário, causando 
insatisfação de setores em-
presariais.

O golpe de 1964 foi um 
golpe de classe, um golpe 
da burguesia contra a classe 
trabalhadora. Daí que a le-
gislação trabalhista passou 
por refluxo naquele perío-
do. Em 1966 foi instituído o 
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), com 
o objetivo de pôr fim ao re-
gime de estabilidade no em-
prego, garantido pela CLT. 

Outra norma trabalhista 
oriunda da ditadura militar 
foi a Lei 6019/74, que regu-
lamentou o trabalho tempo-
rário e a relação triangular 
entre empregado-emprega-
dor-cliente, que deu início à 
terceirização do contrato de 
trabalho. 

O governo ditatorial in-
terveio em inúmeros sindi-
catos, destituindo diretorias 

eleitas pelos trabalhadores. 
Além disso, especialmente 
a partir dos anos 1970 im-
pôs uma política econômica 
que resultou em terrível ar-
rocho salarial. Tais medidas 
provocaram uma reação dos 
trabalhadores que resultou 
no renascimento do movi-
mento sindical a partir do 
ABC, fundamental para o 
enfraquecimento e posterior 
fim da ditadura militar. Esse 
movimento também deu 
origem ao Partido dos Tra-
balhadores e à Central Úni-
ca dos Trabalhadores.

Em 1988 é promulgada 
nova Constituição que não 
altera de forma significati-
va a estrutura do Estado e 
do sistema econômico, mas 
que insere no seu texto boa 
parte dos direitos trabalhis-
tas conquistados nas últi-
mas décadas. Permanecem a 
unicidade sindical, o impos-
to sindical e a representação 
classista na Justiça do Traba-
lho. A partir de então, nota-
se uma acomodação do mo-
vimento sindical que, aliado 
ao avanço das políticas neo-
liberais, traz um novo perío-
do de retrocessos em maté-
ria de direitos trabalhistas.

a contrarreforma 
de 2017

Neste ano de 2017 a bur-
guesia e seus prepostos no 
Poder Executivo e no Con-
gresso Nacional implemen-
tam um dos maiores golpes 
contra a classe trabalhadora.

O primeiro ataque con-
tra os trabalhadores se deu 
através da lei que ampliou 
as possibilidades de tercei-
rização. O processo de ter-

ceirização teve início com a 
Lei 6.019/74, que permitia 
a contratação de trabalho 
através de empresa inter-
posta para atividades meio, 
especialmente na área de 
limpeza e vigilância. A lei 
dispunha basicamente sobre 
o trabalho temporário.

Pois bem, em 31 de mar-
ço de 2017 foi aprovada a 
Lei 13.429, que alterou a Lei 
6.019/74. A principal mo-
dificação é que a partir de 
agora a terceirização não é 
admitida apenas para as ati-
vidades meio das empresas, 
mas pode abranger também 
a atividade fim.

Na prática, a terceirização 
representa, sobretudo, pre-
carização do trabalho. Esse 
instrumento, ao mesmo 
tempo que facilita e barateia 
a contratação e subcontrata-
ção de trabalhadores, amplia 
a margem de lucro das em-
presas já que reduz a massa 
salarial. Outra consequência 
previsível da terceirização é 
a fragmentação da organiza-
ção dos trabalhadores, pois 
possibilita a transferência 
do empregado pela empre-
sa terceirizada em distintas 
empresas contratantes do 
serviço. É sabido também 
que os acidentes de trabalho 
são bem mais frequentes en-
tre trabalhadores terceiriza-
dos.

No mês de julho, em 
tempo recorde, a “reforma” 
trabalhista foi aprovada, 
através da Lei 13.467/2017 
e nos seus primeiros dias de 
vigência demonstra a que 
veio. Valendo desde 11 de 
novembro, regulamenta en-
tre outras matérias o traba-

luiz Gustavo a. rupp
jornal@marxismo.org.br

A primeira greve nacional, em 1º de Maio de 1907 – Revista Ilustração Brasileira, SP
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lho em tempo parcial, cuja 
duração não pode ultrapas-
sar as 30 horas semanais.

Outra precarização é o 
contrato de trabalho inter-
mitente. De acordo com o 
parágrafo 3º do artigo 443 da 
CLT, “Considera-se como in-
termitente o contrato de tra-
balho no qual a prestação de 
serviços, com subordinação, 
não é contínua, ocorrendo 
com alternância de períodos 
de prestação de serviços e de 
inatividade, determinados 
em horas, dias ou meses, in-
dependentemente do tipo de 
atividade do empregado e do 
empregador”.

Através dessa modalida-
de o empregador convoca o 
empregado para trabalhar 
quando for do seu interesse, 
e pagará apenas pelas horas 
trabalhadas. O patrão con-
voca com até três dias an-
tecedência e o trabalhador 
deverá responder em até um 
dia útil. O silêncio é consi-
derado recusa.

A alegação da classe em-
presarial e dos apoiadores 
da “reforma” é que tais mo-
dalidades de contratação já 
são realizadas, mas o são de 
modo informal. Na verdade, 
essa forma de contratação 
até hoje é considerada ilí-
cita, pois não garante qual-
quer segurança ao traba-
lhador. O trabalhador e sua 
família precisam de alimen-
to todos os dias, suas contas 
vencem regularmente todos 
os meses, mas o salário será 
pago quando o patrão preci-
sar dos seus serviços.

Isso que a burguesia e 
seus representantes no par-
lamento chamam de moder-
nização das relações de tra-
balho significa um retorno 
ao século 19.

Para bem entender o real 
significado da precarização, 
podemos recorrer ao cine-
ma. O filme “Daens – Um 
grito de justiça”, uma pro-
dução holandesa de 1992, 
dirigida por Stijn Coninx, 
narra a atuação do Padre 
Adolf Daens na defesa dos 
operários da cidade indus-
trial de Alast, na Bélgica, em 
fins do século 19. Entre as 
muitas imagens chocantes, 
curiosa é a cena onde vários 
trabalhadores – homens, 
mulheres e crianças – se 
aglomeram no portão da fá-
brica, na esperança de serem 
contratados para trabalhar 

naquele dia. A depender da 
demanda, poucos são con-
tratados e muitos retornam 
desolados para os seus lares.

O trabalho intermitente 
ou em tempo parcial na prá-
tica permitem esse estado 
de coisas, mas agora de for-
ma “regulamentada”.

Fica também permitido 
o “teletrabalho”, ou seja, 
aquele exercido fora das 
dependências da empresa, 
normalmente em casa. Nes-
ses casos, o trabalhador não 
está submetido ao controle 
de jornada, portanto, não 
receberá possíveis horas ex-
tras efetivamente trabalha-

das.
Até hoje o trabalhador 

pode fracionar as férias anu-
ais de 30 dias, em dois pe-
ríodos. As novas regras per-
mitem o fracionamento das 
férias em três períodos.

Tanto as férias como a 
limitação da jornada de tra-
balho são direitos voltados 
para a proteção da saúde e 
segurança do trabalhador. 
Portanto, essa reforma agri-
de não apenas a remunera-
ção, mas também a saúde 
dos trabalhadores.

Um ponto que chama 
muita atenção é aquele pre-
visto no artigo 611-A da CLT, 
também introduzido pela 
nova legislação. O disposi-
tivo prevê que “A convenção 
coletiva e o acordo coletivo 
de trabalho têm prevalência 
sobre a lei”, quando dispu-
ser sobre várias matérias, in-
clusive jornada de trabalho e 
trabalho em condições insa-
lubres. É a chamada preva-
lência do negociado sobre 
o legislado.

Como é sabido, os sin-
dicatos podem firmar com 
as empresas convenções e 
acordos coletivos. Até hoje, 
a Justiça do Trabalho não 
reconhece cláusulas de con-
venções e acordos que re-
duzem ou suprimem direi-
tos previstos em lei, sendo 
a lei o parâmetro mínimo 
da negociação. Pois, agora 
esse patamar de flexibiliza-
ção será permitido. Embora 
aqui haja a necessidade da 
concordância do sindicato, 
lembremos que muitas en-
tidades sindicais existem 
apenas na forma, com bai-
xíssimas taxas de filiação e, 
consequentemente, sem for-
ça política nas negociações 
coletivas. Isso sem falar no 

sindicato pelego, aquele que 
atua como braço do patrão.

Além disso, o poder de ne-
gociação é prejudicado pela 
própria legislação trabalhista, 
que permite a dispensa imo-
tivada ou sem justa causa.

Mas a “reforma” vai além, 
pois em determinadas situa-
ções, inclusive no que toca a 
jornada de trabalho, permite-
se a negociação individual, 
ou seja, diretamente entre 
empregado e empregador, 
sem a intervenção do sindi-
cato. Negociação entre o pes-
coço e a guilhotina.

Ao todo são quase duzen-
tas alterações na CLT, que 
atingem não apenas o di-
reito material, mas também 
dificulta o acesso dos traba-
lhadores à Justiça do Traba-
lho, através de uma série de 
medidas que desestimulam 
o ajuizamento de ações tra-
balhistas. 

Os defensores da “refor-
ma” partem de falsas infor-
mações para defender os seus 
propósitos. Uma delas é que 
há um excesso de ações tra-
balhistas e que a Justiça do 
Trabalho beneficia de forma 
exagerada os trabalhadores.

Em primeiro lugar, o 
excesso de ações trabalhis-
tas deve-se ao fato de que 
os patrões não arcam com 
suas obrigações. Tanto é que 
grande parte dessas ações 
se referem ao não pagamen-
to de verbas rescisórias e 
não anotação da carteira de 
trabalho. Depois, estudos 
constatam que a Justiça do 
Trabalho sequer pode ser 
considerada benéfica aos 
trabalhadores, devido ao 
longo tempo de espera para 
julgamento, e ao resultado 
baixo de retorno financeiro.

Em síntese o que ocorreu 
foi uma verdadeira contrar-
reforma da legislação tra-
balhista. A CLT foi trans-
formada em um Código 
Empresarial. As relações de 
trabalho, caso não ocorra rá-
pida e forte reação da classe 
trabalhadora, retornará aos 
padrões do século 19. Não 
foi à toa que o Ministro do 
Trabalho de Temer editou 
neste último mês de outu-
bro portaria que dificulta a 
fiscalização e redefine a ca-
racterização do trabalho es-
cravo.

A burguesia fez verdadei-
ra declaração de guerra aos 
trabalhadores. Mais do que 
nunca, o momento é com-
preender o significado da 
luta de classes e partir para 
o combate.

REfoRma TRabalHiSTa

QuaTRo imaGENS Da GREVE 
GERal DE 1917 Em 
SÃo paulo

i) o comício no largo da Sé: fala de 
um operário entusiasmado. 

II) Aspecto geral do comício, que foi 
um dos primeiros.
 
iii) o enterro do operário martinez, 
o primeiro que foi ferido mortal-
mente por bala: aspecto na rua 15 
de Novembro, vendo-se o caixão 
carregado nos onbros dos operá-
rios. 

IV) Multidão seguindo o enterro.

Fonte: O Malho

Propaganda do governo Getúlio Vargas 
para controlar os trabalhadores
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Nos meses de outubro e 
novembro deste ano, vários 
artigos da imprensa burguesa 
dedicaram-se a fazer o balanço 
da Revolução Russa de 1917. 
Em comum, esses artigos 
destacaram o fato da União 
Soviética ter acabado e que 
isso demonstra o fim do “so-
cialismo”, do “comunismo”, 
do “mito da revolução proletá-
ria” e outros termos afins. Os 
mais inteligentes destacaram 
que sobrava um problema – 
como resolver a “desigualdade 
de renda” que o capitalismo 
continuava produzindo e que 
a releitura de Marx, retirada 
a parte “revolucionária”, con-
tinuava atual após a crise de 
2007/2008. 

Todos os artigos citavam 
como parte “ruim” do comu-
nismo a falta de liberdade, 
dos direitos individuais, dos 
“direitos humanos” e na parte 
econômica, a falta de “criativi-
dade” e “inovação”. 

burguesia e proletariado
A guerra civil que se seguiu 

a Revolução de Outubro de 
1917 praticamente destruiu 
o país e sua estrutura produ-
tiva. A intervenção das potên-
cias capitalistas (exércitos de 
mais de 10 nações invadiram a 
Rússia de então) foi derrotada 
pela força do proletariado rus-
so e pela revolução que se es-
praiou no resto do mundo. A 
derrota da revolução em países 

importantes (Hungria, Alema-
nha e Polônia, entre outros) 
levou no final da guerra civil 
a um impasse. Se a burguesia 
não conseguiu destruir a re-
volução, essa por sua vez não 
conseguiu estender-se muito 
além das fronteiras do antigo 
império czarista. É nessa situ-
ação que nasce o estalinismo, 
a vitória da contrarrevolução 
burocrática que leva ao poder 
uma casta burocrática que ser-
virá de agente da burguesia no 
interior do estado soviético. A 
luta de classes, no interior da 
URSS e no exterior aumenta. 
Os massacres de camponeses 
na URSS na década de 1930, 
a greve geral na Grã-Bretanha 
nos anos 1920, a Revolução 
Chinesa, a derrota do proleta-
riado alemão, sem luta, frente 
ao nazismo, a Revolução Espa-
nhola e sua derrota, são gran-
des acontecimentos que abri-
ram caminho para a Segunda 
Guerra Mundial. 

O final da 2ª Guerra levou 
a uma onda de revoluções no 
mundo, que a burocracia so-

viética tratou de isolar e, onde 
foi possível, impedir. Apesar 
disso o capital foi expropriado 
em países como China, Cuba 
e todo o Leste Europeu. E os 
êxitos no campo tecnológico 
da URSS repercutiam – lança-
mento de satélites espaciais, 
tanques e armas de guerra, etc. 
Mas o isolamento dos países 
ditos “socialistas” do mercado 
mundial (no fim da 2ª Guerra, 
metade da produção mundial 
estava concentrada nos EUA) 
e a gestão burocrática eram 
freios que terminaram paran-
do a locomotiva. Para lembrar, 
se nos anos 1920 quando uma 
nação virava para o socialismo 
era incorporada à URSS, nos 
anos 1950 ou 1960 as nações 
do Leste Europeu, China e 
Cuba continuavam separadas. 
A União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas era agora só 
fachada. 

A ilusão dos dirigentes 
burocráticos dos anos 1960 
na URSS de que ela poderia 
ultrapassar em produtividade 
os EUA em menos de 10 anos 

con-
verteu-
se rapida-
mente em pó. E a 
pressão do mercado mundial 
se fez sentir. Cada uma das 
revoluções derrotadas ou “dei-
xadas no meio do caminho”, 
ao invés de ajudar a URSS, ser-
viam como obstáculo a mais 
no caminho para o socialismo. 
A pressão militar que levava 
ao desvio de recursos gigan-
tescos para o aparato militar 
da URSS levava à estagnação 
de setores inteiros da econo-
mia. As revoluções derrotadas 
pela política dos burocratas do 
Kremlin só faziam aumentar a 
pressão militar. O falso dilema 
“socialismo num país só” ou 
“revolução permanente” re-
solveu-se confirmando da pior 
forma possível o prognóstico 
de Trotsky dos anos 1930 – ou 
a URSS passava por uma re-
volução política e retomava o 
caminho do socialismo mun-
dial ou caminha para sua des-
truição. Trotsky acrescentou 
que, no segundo caso, seria a 
maior derrota que a revolução 
proletária teria sofrido. E foi 
isto que aconteceu no final dos 
anos 1990. 

O fim da história
Os intelectuais burgueses, 

eufóricos, teciam loas à globa-
lização e ao “fim da história”. 
O avanço do capitalismo nas 
terras da URSS e na China 
pareciam abrir um novo cami-
nho sem volta. Mas, para tal, 
a destruição dos direitos dura-

mente 
conquis-

tados pela 
classe operária era 

necessária. O fim da URSS 
levou à regressão na expectati-
va de vida de mais de 15 anos 
na Rússia. Na China, novas/
velhas formas de trabalho bei-
ravam a escravidão. A desi-
gualdade salarial aumentava 
a galope nos EUA e a parte 
absorvida pelo capital na ren-
da nacional só fazia aumentar. 
Mas, ai dos capitalistas. As leis 
do capitalismo, formuladas 
por Marx, continuavam a viger 
e a crise de superprodução de 
2008 estalou na cara de todos 
eles. O terrorismo, a miséria, 
guerras sem fim, refugiados, 
grupos medievais com armas 
modernas, a barbárie encon-
tra-se em cada esquina que 
se vira. “Liberdade”, “Direi-
tos Humanos” são só palavras 
para a maioria dos moradores 
do mundo. Cada inovação 
tecnológica produz mais de-
semprego, mais miséria, mais 
exploração. Esse é o presente 
do capitalismo e o futuro não 
parece melhor.

Cem anos depois da revo-
lução russa, nós podemos e 
devemos dizer aos operários 
e à juventude: o sonho so-
cialista continua, é necessá-
rio derrubar o capitalismo e 
sua barbárie. Trata-se agora 
de confrontar o sonho com 
a realidade e trabalhar para 
realizar escrupulosamente to-
dos os nossos desejos de um 
mundo melhor.  

foRmaÇÃo

P0R quE caiu 
a

luiz bicalho
luizbicalho@gmail.com

Planificação e tecnologia na URSS: Sputinik, primeiro satélite artificial do mundo
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auto-organização e um programa anticapitalista para 
assegurar a independência catalã

O governo de coalizão de 
classes e nacionalista da Ca-
talunha não sustentou a de-
claração de uma República 
independente aprovada por 
seu parlamento. O Estado 
Espanhol usou o artigo 155 
da Constituição para demitir 
o governo e dissolver o parla-
mento catalão, forçando elei-
ções antecipadas, e prendeu 
oito membros do governo, por 
rebelião e sedição. Há ainda 
outros mandados de prisão, 
inclusive para o presidente.

Se a burguesia nacionalista 
da Catalunha guardava ilusões 
em uma intervenção interna-
cional pelo direito à autodeter-
minação, da União Europeia, 
principalmente, e não conse-
guem defender a independên-
cia, a classe trabalhadora está 
aperfeiçoando seus métodos 
para resistir. 

Os Comitês de Defesa do 
Referendo, que organizaram 
a abertura e a manutenção da 
votação em outubro, agora se 
transformaram em Comitês de 
Defesa da República (CDR), já 
são mais de 280 e desenvolve-
ram uma estrutura de coorde-
nação nacional.

Em 8 de novembro, uma 
greve geral foi convocada por 
vários sindicatos menores, 
acompanhados de piquetes 
maciços organizados pelos 
CDRs, bloqueando as prin-

cipais estradas e estações de 
trem. Em 11 de novembro, 
uma manifestação de um mi-
lhão de pessoas em Barcelona 
exigiu a libertação dos prisio-
neiros políticos.

As eleições acontecem em 
21 de dezembro. O Estado es-
panhol declarou que o artigo 
155 só vai cessar com um go-
verno que respeite a Constitui-
ção de 1978.

Apesar do ímpeto revolu-
cionário das massas, as amea-
ças e as pressões são gigantes 

sobre a Catalunha. Os velhos 
aparatos de Estado e partidos 
defensores do capital, incluin-
do o PSOE, estão reprimindo 
ou boicotando as iniciativas 
populares. O Podemos se co-
loca criticando a repressão do 
Estado espanhol, mas ao mes-
mo tempo, contrapõem-se ao 
direito de autodeterminação 
do povo catalão.

A eleição do fim de dezem-
bro terá seu resultado deter-
minado pelas lutas que estão 
acontecendo nas ruas e pela 

capacidade do proletariado 
catalão e do restante da Espa-
nha enfrentar em unidade a 
reação. É preciso que o movi-
mento rompa com o governo, 
use métodos revolucionários 
de mobilização em massa e 
auto-organização e adote um 
medidas de controle da econo-
mia pelos trabalhadores.

Essa é a perspectiva que 
aponta a seção catalã da Cor-
rente Marxista Internacional 
(CMI). Isso conquistaria as 
parcelas da classe trabalhado-
ra catalã de língua espanhola, 
que até agora estão relutantes 
em participar. Isso também 
ajudaria a suscitar a simpatia 
e a solidariedade dos trabalha-
dores e jovens na Espanha. A 
luta por uma República Socia-
lista da Catalunha, integrante 
de uma Federação Socialista 
da Península Ibérica e da Euro-
pa é o único caminho capaz de 
apresentar uma saída positiva 
para a crise atual.

bruna dos reis
mreis.bruna@gmail.com

Novo discurso, mesmos objetivos: o “novo” trump

Logo que a vitória eleitoral 
de Donald Trump foi anun-
ciada, em novembro do ano 
passado, o mundo prendeu a 
respiração. Além da surpre-
sa da derrota da democrata 
Hillary Clinton, tida como am-
plamente favorita para suceder 
Barack Obama, o choque de 
ver semelhante bonachão na 
Casa Branca deixava todos, es-
pecialmente o establishment 
ianque, com dificuldades para 
dormir à noite.

Tamanho receio não era 
sem fundamento. Afinal, ao 
menos nos primeiros meses 
de seu governo, Trump ten-
tou pôr em prática algumas 
das promessas escabrosas de 
sua campanha. Sua tentativa 
de banir a entrada de cidadãos 
de certos países de maioria 
muçulmana revoltaram mi-
lhões dentro e fora dos EUA. 
Os planos para a construção 
da muralha na fronteira com 
o México foram oficializados 
pelo presidente, ao menos no 
papel. Tudo isso temperado 

com muitas declarações espa-
lhafatosas, que envergonha-
ram até seus apoiadores mais 
próximos.

Contudo, nos últimos tem-
pos, uma notável mudança 
vem sendo notada no compor-
tamento de Trump. As suas 
pérolas revoltantes estão se 
tornando cada vez mais raras. 
O cuidado com a imagem pú-
blica e o trato com a imprensa 
aumentaram. A retórica agres-
siva na política externa tam-
bém vem cedendo, embora 
ainda se mantenha em alguns 
casos, como no duelo de ame-
aças com o líder da Coréia do 
Norte.

Muitos especulam que, 
finalmente, os especialistas 
em etiqueta da Casa Bran-
ca conseguiram pôr rédeas 
no comportamento perigo-
samente excêntrico do pre-
sidente. Até que ponto isso 
é verdadeiro, jamais sabe-
remos. De qualquer forma, 
não é muito relevante.  Nem 
uma figura tão excêntrica 
como ele baseia sua política 
nas aparências, mas em reais 
interesses de classe.

Trump é oriundo da alta 
elite norte-americana. Sim, é 
um “intruso” no comportado 
e cínico ambiente da política 
burguesa, mas nem por isso 
deixa de representar os inte-
resses imperialistas. Como tal, 
desde o início, quando ainda 
proferia disparates aos quatro 
ventos e em sequência, suas 
ações estavam voltadas a atin-
gir os objetivos gerais traçados 
pelo imperialismo de seu país. 

E nada disso mudou. As 
intenções de Trump seguem 
sendo rigorosamente as mes-
mas. A diferença é que, agora, 
ele ameniza o tom. Diante da 
crise econômica que vive os 
EUA, políticas agressivas, tan-
to fora quanto dentro do país, 
não encontrariam muito res-
paldo na realidade. 

Além disso, o presidente 
ainda tem que lidar com uma 
investigação federal contra ele 

e assessores de sua campa-
nha, prova do desagrado que 
desperta em setores impor-
tantes de sua própria classe. 
Mesmo alguém tão obtuso 
como Trump sabe bem que a 
situação não é propícia para 
excessos, ainda que apenas 
verbais. Dessa forma, o atual 
presidente muda o discurso, 
mas sem perder de vista seus 
propósito: salvar o capitalis-
mo do precipício.

arthut penna
thurpena@gmail.com

Visita de Trump à China em novembro, com discurso amigável e respeitoso

Massas ocupam a frente do movimento enquanto líderes burgueses exibem sua covardia diante do Estado espanhol
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Um   acampamento   constrUido   

atraves   das   lUtas

Faltam apenas alguns 
meses para o Acampa-
mento Revolucionário 
2018 e jovens de vários 
lugares do país estão se 
preparando para se reunir 
em Florianópolis, do dia 
25 a 28 de janeiro. Eles 
irão compartilhar suas ex-
periências, confraternizar 
e discutir como se orga-
nizar para construir um 
mundo novo.

Uma questão impor-
tante nesse processo de 
preparação é a forma 
como estão sendo con-
vidados os jovens estu-
dantes e trabalhadores e 
como todos estão ajudan-
do no processo de arreca-
dação para financiar tanto 
suas inscrições quanto os 
meios de transporte que 
levarão as delegações. 

Na cidade de São Paulo, 
os núcleos da Liberdade e 
Luta (LL) estão organizan-
do “pedágios” nos semá-
foros, visitas a sindicatos 

e diversos outros meios 
de arrecadação. Além dis-
so, debates com os temas 
relacionados à progra-
mação do acampamento 
estão sendo preparados. 
Os jovens da LL também 
visitaram fábricas, levan-
do o abaixo-assinado pela 
revogação da Reforma Tra-
balhista, envolvendo os 
que já se inscreveram no 
acampa e buscando mais 
interessados entre os jo-
vens trabalhadores. 

Em Joinville, Santa 
Catarina, o acampamen-
to é preparado com de-
bates nas praças - como 
o último que discutiu O 
Capital, de Karl Marx - 
atividades nas universi-
dades, visitas às escolas 
secundaristas e durante 
as manifestações contra 
o fechamento de escolas 
que ocorrem na cidade. 
Em Florianópolis, um Pi-
quenique Revolucionário 
reuniu estudantes e pro-
fessores para debater po-
lítica e preparar a ida ao 
acampa. 

Em cada cidade o 
Acampamento é construí-
do junto de alguma luta, o 
que torna o processo ain-
da mais rico. Além disso, 
várias ações estão sendo 
realizadas para arrecadar 
o necessário para garantir 
que todos cheguem em 
Florianópolis em pratica-
mente todos os locais em 
que há jovens inscritos. 
São visitas aos sindicatos, 
as atividades culturais, fes-
tas, confraternizações, etc. 
Além das cidades citadas, 
também estão se preparan-
do delegações do Rio de Ja-
neiro, de Cuiabá, Curitiba, 
Bauru, Araraquara, Campi-
nas, Belo Horizonte, Sal-
vador e Recife. 

A juventude se mobi-
liza para o acampamento 
ao mesmo tempo em que 
“luta pela liberdade e pela 
revolução” e faz isso com 
a crença de os dias em que 
passarão em Floripa irão 
servir para preparar cada 
um para os combates fu-
turos. Você que ainda não 
se inscreveu, acesse o site 
ou Facebook da Liberdade 
e Luta e venha fazer parte 
do Acampamento Revolu-
cionário 2018.

evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

Juventude e trabalhadores contra a Reforma trabalhista!

Faltando dois dias para o 
governo Temer e seus alia-
dos no Congresso Nacional 
implementarem a Reforma 
Trabalhista, os militantes da 
Liberdade e Luta foram rece-
bidos cheios de entusiasmo 
pelos trabalhadores das fá-
bricas vidreiras da região da 
Água Branca, em São Paulo. 
Os trabalhadores faziam fila 
para assinar o abaixo assinado 
pela Revogação da Reforma 
Trabalhista, da Lei da Terceiri-
zação e da Emenda Constitu-
cional 95, do teto dos gastos 
nos serviços públicos. Percep-
tível era a disposição de luta 
dos trabalhadores que batiam 
o ponto um pouco atrasados 
questionando se teria greve 

geral, se o trem iria parar e 
demonstrando um completo 
repúdio às reformas e ao go-
verno Temer.

Ao mesmo tempo, ficou 
evidente o vergonhoso papel 
de desmobilização e despoliti-
zação das direções. Os traba-
lhadores mais avançados mui-

tas vezes sabiam por própria 
conta as alterações na CLT. 
Mas a maioria não sabia que 
a reforma instituiu o negocia-
do sobre o legislado, um dos 
pontos mais graves. Não ten-
do um sindicato fortalecido e 
comprometido com os direi-
tos de sua base, os trabalha-

dores ficam atomizados e en-
fraquecidos diante do patrão.

Retornamos uma sema-
na depois, para discutir mais 
uma vez com trabalhadores e 
jovens que passavam em di-
reção às fábricas ou a univer-
sidade UNIP que fica ao final 
da avenida. Encontramos al-
guns trabalhadores que nos 
ouviram na outra semana e a 
demonstração foi novamente 
de simpatia pelas lutas em 
comum.

É claro que o baque de 
tamanho ataque foi sentido 
e alguns diziam que a ter-
ceirização, por exemplo, já 
está acontecendo com mui-
tos companheiros e compa-
nheiras nos seus locais de 
trabalho.

Ainda assim, muitos para-
ram por vários minutos para 

ouvir e debater sobre suas 
condições de trabalho, sobre 
a situação política e sobre a 
necessidade de se organizar 
em cada local de estudo e de 
trabalho para derrotar Temer, 
as reformas e o Congresso 
Nacional.

Essas atividades foram 
muito importantes para de-
monstrar que entre a base 
não há conservadorismo, que 
o refluxo é conversa dos apa-
ratos para desmobilizar e que 
os trabalhadores têm sim dis-
posição de luta! Vamos con-
tinuar nos conectando com 
a classe operária e enxergar 
o mundo com os seus olhos. 
O caminho para isso é forta-
lecer a aliança operária-estu-
dantil e estar ombro a ombro 
em cada uma dessas lutas até 
a vitória!

lucy dias
dlucy.1917@gmail.com

Evandro Colzani

Panfletagem e coleta de assinaturas contra ataques em fábrica de São Paulo


