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PELO FIM DA
POLÍCIA MILITAR
Execução de Marielle Franco despertou a indignação de milhares de lutadores pelo país, com manifestações em várias cidades
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O PSOL e a candidatura
de Boulos
alex minoru
alexminoru.sp@gmail.com

A Conferência Eleitoral
do PSOL definiu Guilherme Boulos como candidato
a presidente pelo partido e
Sônia Guajajara como vice.
Criticamos o método da
escolha, em uma Conferência onde os delegados foram
indicados a partir da proporção das forças no Diretório
Nacional, ao invés de terem
sido realizadas prévias para
consultar a base.
Tal método serviu para
garantir, sem surpresas, a
escolha dos candidatos desejados pela maioria da direção. Não consideramos um
problema a filiação de Boulos ao PSOL, muito menos
a aproximação com o MTST.
O problema são os métodos
antidemocráticos para alçá
-lo a candidato e os objetivos políticos desta escolha.
A realidade é que o PSOL
e a Frente Povo Sem Medo,
encabeçada por Boulos e o
MTST, foram, desde o impeachment, adaptando-se à
linha ditada pelo PT: “contra o golpe”, “em defesa da
democracia”, “diretas já”,
“Lula 2018”.
No fundo, o que se pretende é uma campanha do
PSOL no 1º turno que só
se contraponha a Alckmin e

Bolsonaro, sem se diferenciar claramente do PT, e preparar o terreno para o apoio
a um eventual candidato
petista no 2º turno. Este é o
sentido também da assinatura do PSOL no manifesto
“Unidade para reconstruir o
Brasil” (ver texto abaixo).
A plataforma “Vamos”,
base programática inicial
desta aliança PSOL e MTST,
é composta por uma série de
propostas para democratizar
e regular o capitalismo, sem
tocar nas tarefas revolucionárias e socialistas.
A Esquerda Marxista defendeu, desde o primeiro
momento, a pré-candidatura de Nildo Ouriques, com
uma plataforma baseada na
luta de classes, que se contrapunha firmemente ao
reformismo do PT, e que
apontava a necessidade da
revolução socialista.
A chapa Boulos/Guajajara é a que representará o
partido nessas eleições. Não
foram os candidatos que defendemos, mas sendo esta a
candidatura do partido, nela
estaremos em campanha,
defendendo as nossas posições e fazendo as críticas
necessárias. As candidaturas
do PSOL podem ser o canal
para jovens e trabalhadores
expressarem a vontade de
luta e de busca por uma sa-

ída política independente.
Nossa tarefa é dialogar com
essa base e apresentar as
ideias do marxismo.
Para este combate convidamos todos a se filiarem
ao PSOL e seguir ao nosso
lado a luta por um partido de classe e pela revolução socialista. Disputa de
programas marcou escolha
da candidatura do PSOL à
presidência da República,
na qual defendemos uma
proposta baseada na luta de
classes.

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.
Paula Soprana

Disputa de programas marcou escolha da candidatura do PSOL à presidência da República

Um manifesto “responsável” das esquerdas
Johannes Halter
haltercontato@gmail.com

Um manifesto intitulado
“Unidade para reconstruir o
Brasil” foi lançado em 20 de fevereiro. Sua elaboração contou
com as fundações de PSOL,
PT, PCdoB, PDT e PSB. O
documento consiste em uma
base política entre as siglas,
que guiará ações parlamentares, iniciativas na conjuntura e
candidaturas eleitorais. A formulação busca embasar uma
aliança que conquiste a presidência da República neste ano.
Como alicerce da articulação, as fundações propõem
um “Novo Projeto Nacional de

Desenvolvimento”. As tarefas
imediatas seriam restaurar o
Estado Democrático de Direito; garantir eleições presidenciais neste ano; defender a
soberania nacional e seu patrimônio; retomar o crescimento
econômico; e combater a corrupção com instrumentos do
próprio Estado. Esse programa
urgente para o país defende a
continuidade do regime político, com reformas pontuais, e
o gerenciamento o capitalismo
de forma mais “socialista” que
antes.
Esse projeto também apresenta diretrizes para guiar essa
reconstrução. Elas estão fundamentadas em uma concep-

ção keynesiana para solução
das crises. Propõem medidas
para estimular a produção,
financiar investimentos públicos e privados, direcionar
a economia brasileira, animar
o consumo e distribuir riqueza. Pretendem fazer tudo isso
mantendo a economia, as empresas, os bancos e as terras
sob a propriedade privada dos
capitalistas.
Como sentido político, o
manifesto declara para a burguesia que os partidos que o
subscrevem têm uma proposta
“responsável” para o Brasil. O
que significa um compromisso, em caso de vitória na disputa ao Palácio do Planalto, de

manter o atual regime político
e de garantir a continuidade do
regime econômico baseado na
propriedade privada dos meios
de produção e na exploração
do trabalho assalariado.
Longe de ser um “Novo
Projeto Nacional de Desenvolvimento”, esse foi o programa capitalista aplicado por
Lula e Dilma no governo federal. O apoio de PCdoB, PDT
e PSB reforça essa conclusão.
A surpresa ficou por conta da
Fundação Lauro Campos. Ou
nem tanta surpresa assim,
uma vez que o entusiasmo da
direção do PSOL com a “Plataforma Vamos” já indicava o
mesmo sentido.
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O “custo do trabalho” no Brasil
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

O governo Temer (PMDB)
conseguiu aprovar no ano
passado a sua Reforma Trabalhista. E, ao contrário do que
dizia a propaganda, as contratações pelo novo modelo estão
muito baixas, não chegando a
duas mil contabilizadas. Greves em supermercados no Rio
de Janeiro e em universidades
particulares impediram parcialmente a implementação da
derrubada de direitos.
Porém, os ataques virão,
como a perda de direitos, particularmente a eliminação de
ações trabalhistas. Na nova lei,
por exemplo, se o trabalhador
perde, paga os honorários do
advogado do patrão. A Folha
de São Paulo noticiou (13/03)
que em uma só ação um trabalhador foi sentenciado a pagar
750 mil reais de custos do advogado do patrão.
O desemprego chegou a
12,2% no último trimestre,
perderam-se 200 mil empregos comparados com o ano
passado, e piorou a qualidade
das vagas ofertadas. Caiu em
1,7% o número de empregados com carteira assinada, já
com a nova lei trabalhista,
aumentaram em 5,6% os empregos sem carteira assinada
e em 4,4% o número de tra-

balhadores autônomos . Em
outras palavras, apesar do
número de contratados baixar
pouco, o número de empregados com direitos cai muito
mais rápido. Além disso, a
taxa é maior para mulheres,
jovens e pessoas com baixa
escolaridade. Segundo a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) cerca de 27%
dos jovens estão sem trabalho, maior índice em 27 anos.
Em termos gerais, temos
26,5 milhões de pessoas sem
emprego,
subempregadas
(trabalham menos de 40h
semanais) ou “desalentadas” (desistiram de procurar
emprego por não acharem).
Isso representa 24% da força
de trabalho disponível. Não
por acaso, a taxa de utilização da indústria, medida pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) é de 76,5%.
A subutilização da indústria
corresponde à subutilização
da mão de obra.
O remédio proposto pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Economico (OCDE) explica a
política que a burguesia quer
implementar: reduzir o “custo
do trabalho” para maximizar
os lucros. Se nos anos 1960
a 2000 os relatórios do Fundo Monetário Internacional
(FMI) e Banco Mundial eram

famosos por proporem políticas semelhantes, o pedido
de adesão do Brasil à OCDE
traz consigo a volta dos levantamentos internacionais que
são replicados pelos jornais e
direcionam toda a política da
burguesia.
O relatório da OCDE elogia a Reforma Trabalhista e a
emenda constitucional de corte de gastos e explica nas suas
60 páginas que é necessário
desvincular as aposentadorias
e pensões do reajuste do salário mínimo (rebaixar os valores para ser preciso), reduzir
o salário mínimo, aumentar
a idade de aposentadoria, aumentar o alcance do bolsa
família como “política compensatória” para evitar o salário desemprego. Além disso,
propõe aumentar cursos para
os desempregados, que crescerão, e políticas para empregabilidade dos jovens, como
pagar salários menores que o
salário mínimo.
Trata-se de uma receita
bem velha. Marx explicou em
sua obra “O Capital” que uma
das formas de aumentar a taxa
de lucro é justamente reduzir o
salário. Hoje, os trabalhadores
ganham o seu salário, aposentadorias e pensões, educação e
saúde pública. O que o relatório propõe é reduzir tudo isso,
desde as remunerações diretas

até as indiretas (aposentadorias, saúde e educação).
A burguesia tem pressa.
De um lado ela procura eliminar custos que antes considerava “normais”: políticos
corruptos, altos funcionários
com salários bem maiores que
os trabalhadores comuns. Mas
esses gastos não pesam tanto
quanto o “custo” da classe trabalhadora e seus direitos.
Se de um lado a burguesia
incentiva a produção de “políticos novos”, movimentos
como o Renova Brasil, que não
tenham ligação com a velha
corrupção e ideologicamente
ligados ao capital, por outro
as denúncias de altos salários
de juízes, fiscais, diplomatas e
demais procuram reduzir esses custos.
Ao mesmo tempo, a burguesia aumenta a sua própria

segurança, com aumentos
reais para a Polícia Federal,
criação de um quadro de policiais de nível médio na PF, etc.
Aproveitam as denúncias de
corrupção para atacar a aposentadoria do trabalhador comum que é tratado como “privilegiado” por receber o salário
mínimo de aposentadoria, que
é “muito alto” em comparação
com o Bolsa Família.
Essa política, cedo ou tarde, levará a explosões. As greves virão, apesar de todos os
esforços de pacificação da burocracia sindical.
A tarefa da Esquerda Marxista, neste período, é explicar
a política geral da burguesia e
ajudar os trabalhadores a resistir e generalizar suas lutas,
abrindo caminho para questionarem globalmente todo o
sistema capitalista.

nacional

Marielle executada por seu papel na luta de classes do RJ
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

O assassinato de Marielle
Franco demarca o grau de decomposição do regime político brasileiro. A vereadora do
PSOL no Rio de Janeiro havia
recém assumido a relatoria
da Comissão da Câmara Municipal que iria acompanhar
a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro. Nas redes sociais vinha criticando a atuação das
forças policiais e denunciando abusos e assassinatos.
Esse crime ocorre em um
Rio de Janeiro em profunda
crise econômica, com o governo estadual falido e uma
tensão social crescente. Algumas das manifestações

dessa situação são o aumento da violência urbana e o
fortalecimento de organizações criminosas. Suas raízes
estão na condução do regime
por parte dos governos de
todas as esferas nas últimas
décadas.
A execução de Marielle
foi realizada pelo papel que
ela estava desempenhando
na luta de classes do Rio de
Janeiro: Sua atuação estava
em franca oposição tanto aos
interesses da ala dominante
expressa pelo Governo Federal quanto aos de alas minoritárias como as ligadas às
milícias e organizações criminosas.
Esse assassinato político
foi condenado pelos veículos
de comunicação burgueses

Mídia Ninja/Reprodução

imediatamente ao anúncio
da morte, seguido de declarações do próprio Michel
Temer. Essas afirmações, no
entanto, estão carregadas de
cinismo. Agem e falam como
se o uso sistemático de assassinatos não fosse uma

prática de controle social nos
bairros proletários das grandes cidades e no interior do
país.
O clima político que encorajou os executores de
Marielle Franco foi preparado pela burguesia como um
todo, seus políticos e ideólogos. Os que cantam as virtudes da democracia burguesa
são os que coexistem com a
corrupção do aparelho policial, toleram o estado de
exceção nos bairros proletários, incentivam a repressão
às organizações e militantes
políticos e permitem a impunidade dos ricos e poderosos.
A execução de Marielle está inserida na luta das
classes dominantes contra
os trabalhadores e jovens,

e dela devemos tomar parte
para não deixar que nossos
exploradores fiquem impunes de mais esse atentado
contra nossa classe.
Neste sentido, temos
acordo com a nota da Associação de Juizes pela Democracia:
“As mortes de Marielle e Anderson foram, repita-se, mortes
de ódio, ódio à democracia. A
falsa democracia brasileira permite que uma pessoa como Marielle seja eleita, mas não que
exista e muito menos que resista.
Pela real possibilidade de
participação de agentes estatais
no extermínio de Marielle e Anderson, e suas famílias e amigos:
a AJD, Associação Juízes para a
Democracia, exige uma investigação independente”.
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Lançamento do Movimento
Mulheres pelo Socialismo
Fernando Robleño

francis madlener
francine.madlener@hotmail.com

Fruto da elaboração teórica
da Comissão de Mulheres da
Esquerda Marxista, o movimento Mulheres pelo Socialismo é lançado com a finalidade
de colaborar na organização de
mulheres trabalhadoras e jovens dispostas a lutar por suas
reivindicações imediatas, mas
também pela revolução, pelo
socialismo.
Ancorado na tradição marxista de Engles, Trotsky, Lênin, Rosa Luxemburgo, Clara
Zetkin, Aleksandra Kollontai,
Marx e tantos outros que lutaram pelo socialismo, esse movimento parte do pressuposto
que a emancipação da mulher
só será plena com a abolição
da ordem existente e a consequente emancipação do conjunto da classe trabalhadora.
Por esse motivo “marchamos
ombro a ombro” com os homens de nossa classe que também lutam contra o sistema de
exploração capitalista.
Março de 2018 começou
com a inspiradora e vitoriosa
greve das professoras e professores nos EUA. A greve do
magistério na Virgínia Ocidental, que foi composta majoritariamente por mulheres,
iniciou no final de fevereiro e
terminou no início de março,
com uma expressiva vitória
das grevistas. A movimentação, que durou nove dias, forçou o governo estadual a conceder 5% de reajuste salarial
e manter direitos dos planos
de saúde. O mais significativo
deste movimento está no fato
de que as professoras e professores enfrentaram a legislação
do estado que não reconhece o
direito de greve do magistério.
Além disso, o movimento foi
acolhido pelos demais trabalhadores que se solidarizaram
ativamente com o movimento
e a luta das profissionais da
educação.
Outro movimento extraordinário e inspirador foi a mobilização grevista na Espanha
durante o 8 de março, que o
jornal burguês El Periódico
de Barcelona descreveu como

dos filhos também foi um dos
pontos debatidos durante a
atividade.
Ao longo do mês de março
serão realizadas atividades em
Florianópolis, Rio de Janeiro,
Curitiba, Campinas (24/3) e
Bauru (25/03) entre outras cidades. Acompanhe os eventos
através da nossa página do Facebook e junte-se ao Mulheres
pelo Socialismo.

O 8 de março
no Brasil de no mundo

Atividade de lançamento na cidade de Joinville

“mais de que uma greve, quase
uma revolução”.
Que esses e outros exemplos nos inspirem a organizar, a partir das reivindicações
mais sentidas das mulheres
jovens e trabalhadoras, a luta
contra o sistema de exploração
capitalista.
Os setores burgueses mais
atentos percebem o potencial reivindicatório e de luta
das mulheres trabalhadoras e
por isso querem absorvê-las,
cooptando-as para os limites
seguros da institucionalidade
burguesa. Um exemplo de movimentação neste sentido foi o
evento promovido pela Folha
de São Paulo em 13/03, chamado “Encontro Folha Mulheres no Poder”. O anúncio do
evento traz a seguinte questão:
“que diferença faz uma presença maior de mulheres no
Judiciário?”, trazendo como
palestrante a ministra Cármen
Lúcia, do STF. Nós devolvemos
a pergunta: “que diferença faz
uma presença maior de mu-

lheres neste Judiciário? Neste
Estado?”. Que diferença para
a vida das mulheres trabalhadoras tem feito a presença de
Cármen Lúcia e tantas outras
mulheres que defendem a sua
classe? Certamente uma maior
participação das mulheres nas
estruturas de dominação burguesa não garantem ampliação
de direitos ao conjunto das trabalhadoras.
São perguntas como essa
que nos movem. As buscas das
respostas deve nos guiar rumo
à construção de uma outra sociedade, ao socialismo.
As cidades de São Paulo e
Joinville já realizaram atividades de lançamento, nos dias 03
e 08 de março, respectivamente. Em Joinville, as camaradas
Mayara, Maritania e Bruna
foram responsáveis pelo informe. Foram relembradas as origens operárias do 8 de março
e os aspectos históricos ligados
à opressão das mulheres que,
como apresenta Engels em A
origem da família, da proprie-

dade privada e do Estado, têm
relação com o estabelecimento
da propriedade privada. A Plataforma política de luta pela
emancipação da mulher trabalhadora também foi apresentada, trazendo a importância
da luta de classes como instrumento de emancipação da
mulher trabalhadora.
Na capital paulista, as camaradas Lucy e Kathleen dirigiram a atividade. O informe
abordou os aspectos que levam as mulheres a receberem
menos do que os homens na
mesma função, pautado nas
contribuições de Engels em
seu livro A Situação da Classe
Trabalhadora na Inglaterra. A
contraditória entrada das mulheres no sistema de produção
capitalista – fato que possibilitou emergir a questão da mulher – também foi discutido,
considerando a manutenção,
até os dias de hoje, da dupla ou
tripla jornada das mulheres.
A questão da socialização das
tarefas domésticas e educação
Johannes Halter

Lançamento em São Paulo ocorreu na Livraria Marxista

Assim como em 2017, esse
8 de março reuniu milhares de
mulheres em todo o mundo.
Na Espanha, o 8 de março
foi grandioso, apesar das direções dos principais sindicatos e centrais, que tentaram
evitar o caráter de classe e a
massiva presença das mulheres e dos homens trabalhadores. Na Espanha, assim como
na maioria dos países, as mulheres ganham menos que os
homens e trabalham em condições piores.
As exigências dos diversos
atos realizados por todo o país
foram amplas: desde o pagamento de salários iguais para
homens e mulheres, a rejeição
da violência contra a mulher
até chamar atenção ao papel
que as mulheres desempenham no trabalho doméstico.
Um dos slogans mais populares do dia foi “sem mulheres
não há revolução”. De fato
várias pessoas compararam o
clima do dia com um clima de
revolução.
No Brasil, diversas cidades
realizaram atos, com grande
participação das organizações
tradicionais da classe trabalhadora, como sindicatos e
centrais sindicais, retomando
alguns traços de classe, atualmente esquecidos dentro das
manifestações de mulheres.
Contudo, ainda assim carecem
de uma relação forte com a
classe trabalhadora e suas reivindicações históricas.
A defesa da democracia,
pauta apresentada em diversos
atos no Brasil, só reforça a manutenção dessa democracia,
que sabemos bem, é burguesa.
Essa forma de Estado não nos
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interessa, pois não é capaz de
garantir direitos ou melhores
condições de vida.
É necessário compreender
que os atuais ataques às conquistas trabalhistas e previdenciárias, por exemplo, são reflexos das políticas que buscam
a manutenção da estrutura
social, do sistema capitalista.
Portanto, essa importante luta
pela defesa de direitos historicamente conquistados deve
nos levar ao enfrentamento do
atual sistema e à construção de
uma sociedade socialista.
Na Inglaterra, por exemplo,
a primeira ministra Theresa
May escreveu no Twitter: “No
Dia Internacional da Mulher, estou orgulhosa por ser a segunda
Primeiro Ministro britânica, jun-

tamente com tantas mulheres em
posições públicas vitais”. Será que
sua presença no governo britânico, assim como a política desenvolvida por ela e por Margaret Thatcher, nos anos de
1980, são voltadas às reivindicações da classe trabalhadora?
A história nos mostra que não.
Devemos superar a ilusão
de que existe empoderamento
dentro da sociedade capitalista. Superar o movimento feminista burguês, que como já nos
alertava Aleksandra Kollontai,
busca a “igualdade de direitos das
mulheres em relação aos homens da
sua própria classe”. Nesse sentido, Kollontai ainda questiona
“Mas será que essa reforma [política], ainda que tão radical (...)
libertará a proletária do abismo

de sofrimentos e males que a perseguem tanto como mulher como
vendedora da própria força de trabalho?” Segue a camarada: “Obviamente, isso não significa que os
partidários do socialismo científico
‘adiem’ a solução do tema da igualdade de direitos das mulheres até o
surgimento do socialismo, (...) não
significa que eles não querem lutar
pela emancipação da mulher dentro do que é possível nos moldes do
mundo burguês contemporâneo.”
(A mulher trabalhadora na sociedade contemporânea).
O exemplo da greve organizada na Espanha, bem
como os massivos atos realizados na Argentina, Turquia
e Índia, provam a importância de retomar os métodos de
luta da classe trabalhadora,

Fernando Robleño

com greves, piquetes e atos
de rua. É necessário superar
o pessimismo e as direções
reformistas, potencializando
a disposição das massas de
mulheres que estão indo às
ruas em todo o mundo.
Com as palavras de Rosa
Luxemburgo, convocamos

todas as mulheres a permanecerem nas ruas: “Proletária, a mais pobre dos pobres, a
mais injustiçada dos injustiçados, vá a luta pela libertação do
gênero das mulheres e do gênero
humano do horror da dominação
do capital. Corra para o front,
para a trincheira!”

eleições

As eleições no Brasil e o marxismo
luiz bicalho
luizbicalho@gmail.com

Já é tempo de os comunistas
exporem abertamente perante
o mundo inteiro o seu modo de
ver, os seus objetivos, as suas
tendências, e de contraporem à
lenda do espectro do comunismo
um Manifesto do próprio partido (Marx&Engels, Manifesto
do Partido Comunista)
O objetivo dos comunistas, os marxistas, participarem das eleições é dar a conhecer o seu programa e suas
propostas. E, reconheçamos,
isso não é tarefa das mais fáceis. Jogamos no campo inimigo, com suas regras e seus
juízes. Assim funcionam as
eleições democráticas burguesas e a questão é como
podemos atuar nestas para
fazer crescer o comunismo
e apresentar suas propostas.
As eleições no Brasil não
são igualitárias. Embora em
tese qualquer um possa votar e ser votado na prática
é necessário ter um partido
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para
tal, precisa ter assinaturas
válidas de eleitores em vários
estados - 500 mil assinaturas, com presença em no mínimo um terço dos estados,
validadas pelos Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Se passar por tudo isso,
o seu tempo de TV nas eleições será mínimo. A maior
parte do tempo é dividida
entre os partidos que já têm

parlamentares. E o Estado
financia as maiores siglas
com mais dinheiro – por isso
a corrida dos partidos para
ganhar deputados e terem
mais investimento para as
eleições.
Em outras palavras, a
justiça é da burguesia (TSETRE), o campo é deles e
eles distribuem fundos dos
impostos para os maiores
partidos. Para completar,
apesar das regras proibirem
dinheiro dado por empresas,
a burguesia construiu movimentos políticos (como o
Renova), bancado por empresas e empresários, que
pagam “bolsas de estudo”
para aqueles que defendam
o credo liberal. Assim, os
defensores do empresariado
recebem bolsas de 5 mil, 10
mil reais, conforme o caso,
para se apresentarem nas
eleições, enquanto o trabalhador corre o risco de ser
demitido se concorre às eleições por qualquer legenda
“de esquerda”.

E o que fazem os
marxistas?

Evidentemente as regras
não vieram para ajudar os
trabalhadores. Lenin já dizia que se as regras eleitorais permitissem a vitória
do proletariado a burguesia
eles arrumariam um jeito de
fraudar o resultado. E já vimos isto – recentemente, em
Honduras, o candidato vencedor (um nacionalista, mui-

to longe de ser comunista)
foi declarado perdedor pela
justiça eleitoral de lá. Na Catalunha (Espanha) os independistas venceram, mas até
hoje não puderam empossar
o primeiro ministro designado. O nosso objetivo ao participar das eleições é outro.
Antes de tudo o que queremos de um parlamentar
comunista? A resolução do
II Congresso da Internacional comunista explica:
“- Os deputados comunistas
estão obrigados a utilizar a tribuna parlamentar para desmascarar não somente a burguesia
e seus lacaios oficiais, mas também os social-patriotas, os reformistas, os políticos centristas e,
de modo geral, os adversários do
comunismo, e também para propagar amplamente as ideias da
III Internacional;
– Os deputados comunistas,
mesmo que seja só um ou dois,
estão obrigados a desafiar em

todas as suas atitudes o capitalismo e não esquecer nunca que
só é digno de nome de comunista
quem se revela não verbalmente,
mas através de atos, como inimigo da sociedade burguesa e de
seus servidores social-patriotas”.
Hoje, se olhamos os deputados dos partidos de esquerda, nenhum deles chega
perto de cumprir essas tarefas. Nosso objetivo nas eleições é apresentar candidatos
que expliquem claramente,
utilizando o espaço eleitoral,
o que é o capitalismo, como
se faz a exploração e como
podemos combater para acabar com o este sistema.
Nós participamos do
PSOL, e sabemos que este
partido vai atrair os votos de
uma boa parte da juventude
e de trabalhadores que estão
indignados com toda a farsa
da política. Nossos candidatos serão selecionados para
cumprirem a tarefa que a In-

ternacional Comunista propunha para seus parlamentares, caso forem eleitos.
E utilizaremos como critérios para selecionar candidatos aquilo que já preconizavam em 1850 Marx e
Engels, na “Mensagem do
Comitê Central à Liga dos
Comunistas”:
“O proletariado deve aqui
cuidar de que por toda a parte,
ao lado dos candidatos democráticos burgueses, sejam propostos
candidatos operários, na medida
do possível de entre os membros
da Liga e para cuja eleição se
devem acionar todos os meios
possíveis. Mesmo onde não existe esperança de sucesso, devem
os operários apresentar os seus
próprios candidatos, para manterem a sua democracia, para
manterem a sua autonomia,
contarem as suas forças, trazerem a público a sua posição revolucionária e os pontos de vista
do partido.”
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formação

daison colzani
daisonroberto@gmail.com

O ano de 2018 marca os
200 anos do nascimento de
Karl Marx, o filósofo, jornalista, escritor, mas acima de
tudo um revolucionário. Escrever sobre Marx, não é escrever sobre o homem, mas
sobre suas ideias, a importância e a força que permanecem ainda nos dias de hoje.
Tamanha foi sua genialidade
que sua obra não se trata de
um livro ou outro, mas dezenas deles e que dificilmente
se pode aferir o grau de importância de um em relação
ao outro.
Nascido na Alemanha,
Marx logo se tornou cidadão do mundo. Nasceu em
uma família abastada, mas
sua consciência de classe o
colocou ao lado dos trabalhadores de todo o mundo convocando-os a unir-se e pôr
abaixo o capitalismo.
Suas ideias chacoalharam
as bases do ainda jovem capitalismo e despertaram o
ódio da burguesia atentando
contra as ideias formuladas
por Marx da forma mais feroz possível. A publicação em
1848 do Manifesto do Partido Comunista, escrito com
seu grande parceiro Friedrich
Engels, foi um duro golpe na
burguesia e a melhor descrição do impacto de suas idéias
está expresso nas primeiras
linhas dessa obra fundamental do comunismo:
“Anda um espectro pela Europa — o espectro do Comunismo. Todos os poderes da velha
Europa se aliaram para uma santa caçada a este espectro, o papa e
o tsar, Metternich e Guizot, radicais franceses e polícias alemães.
Onde está o partido de oposição que não tivesse sido vilipendiado pelos seus adversários no
governo como comunista, onde
está o partido de oposição que
não tivesse arremessado de vol-

ta, tanto contra os oposicionistas
mais progressistas como contra
os seus adversários reacionários,
a recriminação estigmatizante do
comunismo?
Deste fato concluem-se duas
coisas:
1. O comunismo já é reconhecido por todos os poderes
europeus como um poder.
2. Já é tempo de os comunistas exporem abertamente
perante o mundo inteiro o seu
modo de ver, os seus objectivos,
as suas tendências, e de contraporem à lenda do espectro do
comunismo um Manifesto do
próprio partido.
Com este objetivo reuniramse em Londres comunistas das
mais diversas nacionalidades e
delinearam o Manifesto seguinte,
que é publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e
dinamarquês.”
A força de seus pensamentos é tamanho que 90 anos
após a publicação do Manifesto do Partido Comunista,
o revolucionário russo Leon
Trotsky reafirmou não só a
razão da concepção materialista da história, como destacou a necessidade fundamental de assimilar esse conceito
para ser um verdadeiro militante revolucionário. Trotsky
ainda destaca a frase: “A história de todas as sociedades até
os dias de hoje não foi senão a
história da luta de classes”. Para
ele, a força dessa frase reside
no fato de ser a mais importante conclusão da concepção
materialista. Certamente o
prefácio ao Manifesto escrito
por Trotsky dá um panorama
da genialidade de Marx.
Ao explicar através de
uma análise científica o fracasso do capitalismo e a necessidade do proletariado
cumprir seu papel de pôr
abaixo este sistema baseado na exploração do homem
pelo homem, Marx lançou as
bases para a luta socialista
em todo o globo. Suas ideias

inspiraram gerações e seu
fruto mais belo certamente
foi a Revolução Russa de outubro de 1917.
A opção de Marx, a sua dedicação, suas contribuições e
a elaboração de suas obras
têm significado fundamental
para o proletariado mundial.
Acredito que a melhor maneira de encerrar esse texto
é com as palavras que Engels
usou no funeral de seu grande amigo e camarada:
“Pois, Marx era, antes do
mais, revolucionário. Cooperar,
desta ou daquela maneira, no
derrubamento da sociedade capitalista e das instituições de Estado por ela criadas, cooperar na
libertação do proletariado moderno, a quem ele, pela primeira vez,
tinha dado a consciência da sua
própria situação e das suas necessidades, a consciência das condições da sua emancipação — esta
era a sua real vocação de vida. A
luta era o seu elemento. E lutou
com uma paixão, uma tenacidade, um êxito, como poucos.
A primeira Rheinische Zeitung em 1842, o Vorwärts!
de Paris em 1844, a Brüsseler Deutsche Zeitung
em 1847, a Neue
Rheinische

Zeitung em 1848-1849, o New
-York Tribune em 1852-1861 —
além disto, um conjunto de brochuras de combate, o trabalho em
associações em Paris, Bruxelas e
Londres, até que finalmente a
grande Associação Internacional
dos Trabalhadores surgiu como
coroamento de tudo — verdadeiramente, isto era um resultado de
que o seu autor podia estar orgulhoso, mesmo que não tivesse
realizado mais nada.
E, por isso, Marx foi o homem mais odiado e mais caluniado do seu tempo. Governos,
tanto absolutos como republicanos, expulsaram-no; burgueses,
tanto conservadores como

democratas extremos, inventaram ao desafio difamações acerca
dele. Ele punha tudo isso de lado,
como teias de aranha, sem lhes
prestar atenção, e só respondia se
houvesse extrema necessidade. E
morreu honrado, amado, chorado, por milhões de companheiros
operários revolucionários, que
vivem desde as minas da Sibéria, ao longo de toda a Europa
e América, até à Califórnia; e
posso atrever-me a dizê-lo: muitos adversários ainda poderia
ter, mas não tinha um só inimigo
pessoal.
O seu nome continuará a viver pelos séculos, e a sua obra
também!”
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Violência nos EUA:
o problema é o
capitalismo!
arthur penna
thurpena@gmail.com

Logo no começo do ano,
mais uma tragédia sangrenta
abalou os Estados Unidos e o
resto do mundo. O jovem Nikolas Cruz, de 19 anos, invadiu
a escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na cidade de Parkland, na Flórida,
e executou 17 pessoas, entre
estudantes e professores.
O massacre é o mais novo
da longa série de chacinas da
história dos EUA. A comoção
foi gigantesca. E mais uma
vez a velha discussão veio à
tona: a proliferação de armas
na sociedade americana e a
necessidade de regulamentar
a venda.
Nos EUA é fácil conseguir
uma arma, seja um revólver
ou um fuzil de assalto. Mas
daí a imaginar que o simples
acesso à arma é a causa de tanta violência é um grave equívoco. Estaríamos caindo na
armadilha dos “liberais”, que
apresentam causas e soluções
inócuas para evitar o verdadeiro problema: os males do capitalismo em decadência.
O mal-estar de grande parte da população com a desesperadora falta de perspectivas
que o capitalismo oferece não
se restringe aos EUA. Chacinas como as que vimos na
Flórida ocorrem com frequência em outras partes do mundo, sob diferentes pretextos.
Além disso, o acesso às armas
não é totalmente irrestrito. O
governo americano já tomou
medidas para evitar que a população se armasse, especialmente depois da experiência
dos Panteras Negras. O encarceramento em massa e a proibição de que ex-condenados
possam ter armas são apenas
alguns exemplos.

Ou seja, não se trata de um
problema da “cultura americana”, e sim de uma questão de
classe. Prova disso é o índice
de mortes por armas de fogo
nos EUA, pequeno se comparado ao de países como México, Venezuela e Brasil, onde
a venda é proibida ou rigorosamente controlada. E nesses
mesmos países a regulamentação das armas serve apenas
para criar outro nicho de mercado para o crime organizado,
parte integrante da economia
capitalista.
Portanto, restringir a análise da tragédia às declarações
de Trump e à infame National Rifle Association (NRA),
principal lobby da indústria
de armas no país, significa
andar em círculos. A venda de
armamentos é uma das válvulas de escape mais preciosas para o capitalismo atual,
que já não desenvolve mais
as forças produtivas. E para
assegurar sua manutenção,
a burguesia vai garantir, pelo
estado ou fora dele, que suas
pistolas e fuzis continuem em
circulação, sem se importar
com as consequências para os
trabalhadores e suas famílias.
Não temos ilusões com o “desarmamento” da população
em uma sociedade na qual a
burguesia, com seu exército
e sua polícia, está armada até
os dentes.
Os marxistas defendem o
armamento dos trabalhadores.
O triunfo da Revolução Russa
teria sido muito diferente sem
a guarda vermelha, formada
nas fábricas e posteriormente
o Exército Vermelho. Sem a
organização dos trabalhadores
e a expropriação da burguesia,
as matanças vão continuar e
piorar. Somente a revolução
socialista poderá mudar esta
situação.

Socialist Appeal

Eleições italianas causam
mais um terremoto político
johannes halter
haltercontato@gmail.com

As eleições italianas realizadas em 4 de março abalaram
o sistema político até suas bases. Os vitoriosos dessa disputa foram os partidos que aparecem para as massas como
antissistema, enquanto enfraqueceram-se gravemente as siglas que sustentaram o regime
durante os últimos 25 anos.
A coalizão de centro-direita
obteve 37% dos votos, e 260
parlamentares. O “Movimento 5 Stelle” (M5S, Movimento
5 Estrelas) alcançou 32,68%,
com 221 deputados. A coalizão
de centro-esquerda conseguiu
22,85%, com direito a 112 cadeiras. Enquanto isso, “Liberi e
Uguali” (Liberdade e Igualdade) recebeu 3,39% e 14 eleitos.
Requer-se uma aliança com
316 congressistas para formar
uma maioria governamental
e eleger um primeiro-ministro. Ninguém chegou a esse
número e as coalizões necessárias ameaçam formar um
governo instável.
O Partido Democrático
está pagando o preço por suas
políticas contra os trabalhadores. Com a coalizão de centro
-esquerda caiu de 29,5% em
2013 para menos de 23% agora. E o próprio partido obteve somente 18,8% dos votos,
não muito mais que a Liga e
três milhões a menos que em

2013. O PD foi o partido em
que burguesia apostava, e foi
seu primeiro-ministro Renzi
quem sofreu nas urnas com o
referendo de 2016.
A centro-direita italiana
apresentou-se como uma força política relevante, mas com
uma composição diferente de
outras eleições. Quem agora
lidera com 17,6% essa coalizão
é a Liga, partido inicialmente
separatista, recebendo 4% em
2013, que hoje adota um discurso nacionalista e xenofóbico. Seu parceiro de coalizão
foi o partido do bilionário e raposa política Silvio Berlusconi,
“Forza Italia”, duramente castigado por buscar apresentarse como figura responsável do
sistema, caindo de 21,5% dos
votos em 2013 para 14% hoje.
Superando as expectativas,
o M5S saltou de 25,5% dos
votos em 2013 para 32% neste
ano. Muitos que apoiavam o
PD e viam nele a continuidade
do velho Partido Comunista
agora apoiam o M5S. Sentemse traídos pelos antigos líderes
e buscam uma saída por fora
do sistema tradicional. Além
disso, a sigla recebeu os votos
de protesto e expressou a raiva contra o regime de amplas
camadas de trabalhadores e da
pequena burguesia.
Esse partido surgiu declarando-se contra a austeridade e
o governo da União Europeia,
inclusive levantando a ideia de

um referendo sobre o euro. A
isso combinava-se uma forte
retórica anticorrupção, dando
ao partido uma aparência contra o velho sistema. No entanto, conforme fica mais perto do
governo, seus líderes vêm moderando seu discurso e seu programa, apresentando-se como
“responsáveis”. Além disso, o
M5S sustenta uma visão policlassista da sociedade, condenando a luta de classes e tendo
uma orientação antissindical.
Mesmo com forças limitadas e diante de um contexto
de descrédito das organizações
de esquerda, os camaradas da
seção italiana da CMI “Esquerda, Classe, Revolução” inscreveram uma lista para disputar
essa eleição. Em vez de limitarem-se ao papel de comentaristas, decidiram desempenhar
um papel ativo e espalhar suas
ideias o mais longe possível.
Dessa forma a lista que impulsionaram obteve 32,5 mil
votos.
Durante a campanha para
inscrever e divulgar a lista,
nossos camaradas explicaram
as ideias do marxismo. Conseguiram seu objetivo de atrair a
atenção de uma camada da sociedade que procura uma política revolucionária alternativa.
Com sua participação nas eleições puderam envolver essa
camada em suas atividades e
fortalecer as forças da seção da
CMI na Itália.
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As tarefas revolucionárias
da Liberdade e Luta
liberdade e luta
souliberdadeeluta@gmail.com

“Toda a nossa geração olha
para frente e só consegue ver um
futuro de guerras, fome, refugiados, drogas, violência, desemprego,
miséria, preconceito e opressão que
o capitalismo impõe a toda a humanidade. Os jovens de hoje não
podem aceitar isso como se não
houvesse alternativa. É inevitável
que cada vez mais jovens se lancem
no caminho da revolução. Nós oferecemos, nos núcleos da Liberdade
e Luta, um espaço para organizar
sua indignação e expressar sua ousadia e criatividade.” (Manifesto
da Liberdade e Luta)
A repetição do “Carnaval
Fora Temer” nos deu mais um
exemplo da disposição de luta
da juventude e da classe trabalhadora brasileira e da sua rejeição às reformas do governo
Temer e ao Congresso Nacional. Mas esse fenômeno de rejeição ao status quo é mundial
e um belo exemplo acaba de
ser demonstrado pelas mulheres e homens espanhóis que
foram às ruas no 8 de março

evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

No dia 27 de fevereiro, o
Ministério de Educação (MEC)
confirmou que a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)
para o ensino médio terá apenas duas disciplinas: Língua
Portuguesa e Matemática. A
decisão é uma confirmação do
que já analisávamos em 2016,
quando a reforma ainda era
uma Medida Povisória.
Agora, cabem aos Estados
da Federação decidirem como
será preenchida a grade. O
que é apresentado como uma
modernização ou, nas palavras da secretária executiva
do MEC, que busca “favorecer a interdisciplinaridade, uma
tendência no mundo”, trata-se
de um projeto de educação
que atende as necessidades

dando um caráter inteiramente classista nesse dia através de
uma greve geral que foi “quase
uma revolução”.
Diante dessa conjuntura
explosiva a Liberdade e Luta
(LL) atua. A Reforma do Ensino, a Lei da Mordaça, os
aumentos de mensalidade
nas universidades privadas,
o sucateamento das escolas
e universidades públicas são
problemas reais que afetam
diretamente a juventude, que
precisam e podem ser combatidos. A luta de jovens e trabalhadores ao redor do globo,
os milhares de refugiados que
fogem da guerra merecem a
nossa solidariedade e apoio.
A Liberdade e Luta retomou a luta em 2018 com
esse objetivo, de canalizar
esse sentimento de mudança
e de organizar a mobilização
contra todos os ataques. Iniciamos o ano realizando um
Acampamento Revolucionário, seguido de atividades de
formação sobre a importância do maio francês de 1968 e
recepcionamos os estudantes

imediatas dos capitalistas em
contraposição a socialização
dos conhecimentos acumulados pela humanidade.
A diminuição das matérias
obrigatórias faz parte do pacote que reconhece qualquer
“experiência” como parte das
exigências curriculares:
“Para efeito de cumprimento
de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante
regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e
competências, mediante diferentes
formas de comprovação, como: I demonstração prática; II - experiência de trabalho supervisionado
ou outra experiência adquirida
fora do ambiente escolar; III atividades de educação técnica
oferecidas em outras instituições
de ensino; IV - cursos oferecidos
por centros ou programas ocupa-

que retornaram para o ano
letivo.

Um espaço para organizar
sua indignação

De agora em diante, a LL
irá organizar seus núcleos nas
escolas, universidades e bairros onde devemos levar nossas
campanhas por “Educação Pública, Gratuita e Para Todos” e
“Contra a Lei da Mordaça” e
impulsionar a construção de
Sindicatos de Estudantes, as
entidades de base que representarem os estudantes em
cada local de estudo. Através
dos núcleos, organizaremos
também panfletagem nas fábricas para dialogar com os
trabalhadores, atividades de
formação política, grupos de
discussão, manifestações, etc.
Chamamos todos os jovens
estudantes e trabalhadores que
queiram organizar sua indignação, expressar sua ousadia e
criatividade para construir um
mundo novo, um mundo sem
guerras nem exploração. Venha lutar pela revolução, faça
parte da Liberdade e Luta.

O papel dos sindicatos
e das organizações
estudantis

cionais; V - estudos realizados em
instituições de ensino nacionais
ou estrangeiras; e VI - educação
a distância ou educação presencial
mediada por tecnologias.”
A verdade é que os estados
vão decidir o que deverá fazer
parte da grade curricular de
acordo com os interesses das
empresas e demais financiadores de projetos escolares em
cada região do país. A reforma

também permite a criação de
diplomas provisórios para
que o estudante possa trabalhar por um período e continuar seus estudos depois.
Dessa forma, as empresas podem criar matérias, preparar
a mão-de-obra necessária e a
escola emitirá esse diploma
que tira o jovem da escola e o
coloca num emprego temporário precarizado.

A Reforma do Ensino é
um ataque brutal à escola pública e gratuita que
precisa ser derrubada. Os
sindicatos de professores e
as entidades nacionais dos
estudantes (UNE e UBES)
possuem uma grande responsabilidade diante desse
combate. A derrubada da
Reforma do Ensino se dará
na arena nacional com mobilizações e greves de estudantes e professores.
- Abaixo a Reforma do
Ensino Médio!
- Educação Pública, Gratuita e Para Todos!
- Fora Temer e o Congresso Nacional!
- Por um Governo dos Trabalhadores!

