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Marina, velório, eleições
e compromisso de classe
O compromisso de Marina é manter os acordos de Eduardo com os usineiros, com o agronegócio, com o 

capital nacional e internacional,  apoiar o PSDB em SP, entre outros. Pág 03
Internet

Marina, nada de novo na velha política 

Vitorioso Congresso da CMI

A Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI) realizou seu 
Congresso Mundial de 29 de 
julho a 3 de agosto, na Grécia.

Estiveram presentes mais 
de 250 militantes, vindos de 
28 países. O Congresso foi 
permeado por importantes 
discussões, que culminaram 
em resoluções que armam a 
Internacional para enfrentar o 
próximo período.

Um pouco do que foi de-

batido e o ânimo revolucio-
nário que marcou esse Con-
gresso, pode ser conferido em 
relatos publicados em nosso 
site: www.marxismo.org.br.

Protestos após assassinato de 
jovem pela polícia nos EUA

PÁG 03

Como foi  a 
PLENCUT

PÁG 02

CMI
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“Aumentar o salário mínimo 
é a maneira errada de lidar com 
os baixos salários, por Por Kevin 
Murphy e Robert Topel”

Os dois cretinos, profes-
sores de economia da Univer-
sidade de Chicago, afi rmam 
que com salários altos e muita 
legislação trabalhista, as em-
presas não contratam e quem 
paga o pato são os trabalhado-
res. 

Para estes gênios: “Dar 
mais poder aos sindicatos tem 
efeitos semelhantes. Aqueles pro-
tegidos por contratos coletivos 
sindicais podem ganhar salários 
mais altos. Mas, os trabalhadores 
menos afortunados, vão pagar com 
os seus empregos”. 

Pura propaganda para mais 
ataques. Se tiverem onde ven-

der o que produzem, as em-
presas contratam. Se não tem 
como expandir o mercado, 
tratam de aumentar a taxa de 
exploração.

Estão com medo das 
pressões para reverter as 
contrarreformas trabalhis-
tas dos últimos 20 anos: 
“Um salário mínimo pode-
ria aumentar salários artifi -
cialmente para aqueles que 
conseguem permanecer no 
trabalho. Mas, prejudicaria 
aqueles que seriam colocados 
para fora do emprego”.

“A solução, por mais 
difícil que seja, encontra-
-se no desenvolvimento das 
competências necessárias 
para o sucesso em uma eco-
nomia moderna. Não temos 

de educar todos. Seria sufi ciente se 
uma parte dos empregados menos 
remunerados ganhasse novas ha-
bilidades”.

Quem Somos
A Esquerda Marxista 

(EM) é uma organização 
de luta pelo socialismo. 
Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI), lutamos 
em todo o mundo para 
ajudar os trabalhadores e 
jovens a se organizarem 
na luta por sua emancipa-
ção.

Lutamos contra a cola-
boração de classes e con-
tra a defesa do capitalis-
mo e sua maquiagem feita 
pelos reformistas. Nada 
temos a ver com as or-
ganizações e agrupamen-
tos ultraesquerdistas que, 
incapazes de se relacio-
narem com a classe tra-
balhadora, dedicam-se ao 
divisionismo e ao denun-
cismo inócuo e impoten-

te. Nós lutamos nas or-
ganizações de massa para 
construir uma corrente 
revolucionária de massas. 
Nesse sentido atuamos 
na luta de classes e nas 
entidades historicamente 
construídas pelos traba-
lhadores e pela juventude. 

A EM dirigiu as ocupa-
ções de fábricas lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalha-
dores, luta por educação 
pública e gratuita para to-
dos, pela reestatização de 
tudo o que foi privatizado, 
contra a criminalização 
dos movimentos e organi-
zações dos trabalhadores, 
em defesa das conquistas 
e reivindicações da classe 
trabalhadora e da juven-
tude, contra o capitalismo. 

O que pensa o 
imperialismo essa semana?

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

da OIT e os conselhos de pre-
vidência. E, depois votaram 
pra que a CUT NÃO DEVOL-
VA OS 10% DO IMPOSTO 
SINDICAL aos sindicatos de 
base. Impressionante!

Fomos a única força polí-
tica que defendeu a luta pelo 
socialismo, condenou a polí-
tica do tripartismo que está 
matando a CUT e exigimos a 
devolução do imposto sindi-
cal.

As demais pautas eram 
comuns em sua maioria sen-
do que tivemos importantes 
pontos aprovados no plano 
de lutas, como a defesa da 
saúde e educação públicas, 
gratuitas e para todos, em 
todos os níveis e o apoio ao 
PL contra a criminalização e 
pela anistia dos militantes 
sindicais, sociais e estudan-
tes que estão sendo proces-
sados por participarem de 
manifestações.

Estudo realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Planejamen-
to e Tributação (IBPT) aponta 
que 53,8%  da carga tributária 
brasileira é paga por cidadãos 
com renda de até 3 salários mí-
nimos, que representam 79% 
da população. Outros 28,5% da 
arrecadação são pagos por bra-
sileiros com renda entre 3 e 10 
salários mínimos. 

Isto se deve à arrecadação 
brasileira incidir majoritaria-
mente sobre o consumo de 
bens e serviços. Como os mais 
pobres utilizam maior parte da 
sua renda para consumir, aca-
bam se tornando mais vulne-
ráveis à tributação, sem sequer 
receber o retorno disso em ser-
viços públicos de qualidade.

Segundo a auditoria da dí-
vida pública, só até 14 de maio 
deste ano a dívida pública bra-
sileira já havia consumido 54% 
dos gastos federais. A previsão 
é que os juros e refi nanciamen-
to da dívida consumam 40,30% 
do orçamento público federal. 
Ou seja, quem sustenta ban-
queiros e fi nancistas, os credo-
res da dívida, são exatamente 
os mesmos trabalhadores de 
baixa renda, afl igidos pela falta 
de educação e saúde pública de 
qualidades. 

Esta é a perversa conta que 
os capitalistas se esforçam para 
esconder. Nossa tarefa é por 
abaixo esse sistema que suga 
a classe trabalhadora para sus-
tentar uma minoria de parasi-
tas.

Impostos 
e Dívida

A Plenária da CUT, de 28/07 
à 01/08, mostrou um clima de 
desânimo total dos dirigentes 
de base, tanto nos discursos 
quanto nas conversas de cor-
redor. No dia da abertura Lula 
fez um discurso dizendo que, 
aconteça o que acontecer, a 
CUT tem que estar com Dilma. 

E foi esta a tônica da Ple-
nária, onde todas as forças po-
líticas defenderam incondicio-
nalmente a reeleição de Dilma, 
menos a EM. Defendemos nos-
so programa e cobramos que 
este programa tem que ser re-
alizado já, antes das eleições. É 
isso que mostraria que a Dilma 
está do lado da classe trabalha-
dora.

A tática principal da Articu-
lação, como nos últimos anos, 
é não ter debate. A tática é não 
discutir a tática. Foram vários 
dias sem debate e nenhuma 
orientação concreta de ação da 
CUT para mobilizar e exigir 
dos governos do PT a ruptura 
com a burguesia. Muito pelo 
contrário, a linha é de reforçar 
a coalisão de classes.

A Corrente OT mostrou sua 
cara. Defenderam o fraudulen-
to plebiscito pela constituinte 
para reformar o sistema político 
como se o PT não governasse. 
E nos pontos mais polêmicos 
posicionaram-se vergonhosa-
mente. Na votação de nossa 
proposta contra o tripartismo 
defenderam que tem tripartis-
mo que dá pra participar, como 
o tripartismo “clássico” (sic!) 

Plenária 
da CUTProfessores e trabalhado-

res da USP estão em greve 
desde o dia 21 de maio dian-
te da recusa do reitor e do 
governador Geraldo Alck-
min em dar qualquer rea-
juste. No dia 3 de agosto, a 
reitoria utilizou-se da rein-
tegração de posse e do corte 
de ponto para pressionar os 
funcionários a recuarem na 
greve. 

Com a declaração de que 
“há uma crise orçamentária” 
na Universidade, o reitor a 
serviço do governo estadu-
al, declara que não há verba 
suficiente para manter as 
finanças da USP.  Vale lem-
brar que a mídia burguesa 
cria um coro para a possível 
cobrança de mensalidades 
para solucionar essa situa-
ção.

Greve na USP Mas a verdade é que tudo 
isso é causado pela política 
de cortes de gastos promo-
vida pelo próprio governo. A 
verba que deveria ser desti-
nada a uma educação pública 
e gratuita para todos, é re-
vertida majoritariamente ao 
pagamento da dívida pública 
(composta basicamente por 
juros de bancos). O mesmo 
ocorre com educação, trans-
porte, etc. 

Diante de todos esses ata-
ques, é preciso fortalecer a 
luta conjunta entre estudan-
tes, professores e funcionários 
para barrar essa política de 
desmonte da educação púbica. 

Todo apoio à greve!
Por um ensino público, 

gratuito e para todos em to-
dos os níveis!

Reajuste imediato aos fun-
cionários da USP!

Nenhuma sanção ou corte 
de ponto!

Rua Tabatinguera, 318, Centro
São Paulo/SP - CEP: 01020-000 
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Na vida, a política comanda tudo

Num primeiro momento, 
todos os jornais destacaram o 
choro dos familiares de Eduar-
do Campos, de seus amigos e 
da própria burguesia, que con-
siderava ter morrido “o melhor 
representante político pós-64”. 
Mas a vida não para, e no en-
terro de Campos, o que estava 
presente, a partir da própria fa-
mília e dos dirigentes do PSB, 
era a campanha eleitoral. “Não 
vamos desistir do Brasil”, di-
ziam as camisetas. Gritos de 
“Fora PT” e de “Fora Dilma, 
agora é Marina”, repercutidos 
pelos jornais e TVs, mostram 
que o período de luto já passou 
e agora é campanha.

Todos os jornais dedicam-se 
a destacar a morte de Campos e 
a “busca” de um sucessor que 
só pode ser Marina, já ungida 
pelo irmão de Campos no pró-
prio dia de sua morte. As re-
vistas semanais também, Veja 
a frente. A pesquisa divulgada 
nesta segunda, dia 18, mostran-
do que Marina já supera Aécio 
no primeiro turno (apenas um 
ponto percentual, “empate téc-
nico”, relata o “sóbrio” folhe-
tim) e bate Dilma no segundo. 
Sim, o pânico vai se espalhar na 
campanha do PT e muito mais 
na de Aécio. 

E o PSB, o “novo na políti-
ca”, quer que Marina respeite o 

“programa” e os “compromis-
sos” do partido e de Eduardo. 
Tudo isso será detalhado em 
uma carta compromisso a ser 
revelada e assinada por todos 
no dia 20 de agosto. 

Mas, de qual programa que 
eles estão falando? As diretrizes 
para o programa de governo do 
PSB e de seus coligados, além 
de menções à “sustentabilida-
de” a cada duas linhas fala em 
extensão das concessões dos 
serviços públicos à iniciativa 
privada. Por isso disse no RJ 
“Como você vai governar um país 
no regime capitalista e ter precon-
ceito com a iniciativa privada? Acho 
importante atrair o investimento 
privado para áreas em que o Estado 
não consegue chegar.” E a política 
de Eduardo no governo de Per-
nambuco fala por sim mesma: 
privatizações, repressão e guer-
ra contra o movimento sindical, 
etc.

A única coisa concreta, uma 
promessa feita de última hora 
pelo candidato, na sua já famo-
sa “última entrevista”, foi a do 
passe livre estudantil. 

Mas, a plataforma do PSB 
tinha algo de novo, no item 
Política de Defesa, aonde está 
escrito:

 “Tal condição requer que o país 
desenvolva uma política de defesa 
nacional vigorosa, compatível com 
sua importância estratégica e com os 
interesses nacionais daquela que é a 
6a economia do mundo.

• Desenvolver a base industrial 
de defesa, com a aquisição de todas 
as tecnologias e capacidades indus-
triais necessárias para que o Brasil 
alcance a necessária autonomia de 
avaliação, decisão e ação na defesa 
de sua soberania.

• Implementar ações que fortale-
çam setores como o espacial (satéli-
tes e foguetes), naval, comunicações 
estratégicas, ciberdefesa, radares, 
defesa aérea e aviação avançada.

• Criar articulações com o se-
tor privado, para que o mesmo se 
interesse por investir em produtos e 
processos de interesse da defesa na-
cional.

• Criar, fortalecer e articular 
centros de pesquisa que apoiem tec-
nologicamente a política nacional de 
defesa.

• Valorizar os profi ssionais das 
forças armadas, tanto em termos de 
remuneração, quanto de investimen-
tos em sua adequada formação para 
o exercício das funções de defesa, em 
suas diferentes vertentes.”

Traduzindo em palavras 
mais curtas, o programa do PSB 
procura copiar no Brasil, o que 
fez os EUA para tentar sair da 
crise: investir no setor das for-
ças armadas e na indústria de 
guerra. 

Notável também é a falta de 
qualquer menção à política tra-
balhista, seja para apoiar as rei-
vindicações dos trabalhadores, 
seja para apoiar a derrubada dos 
direitos. Mas, os aplausos que 
Eduardo ganhava nas reuni-

ões com empresários mostram 
muito bem de que lado estava. 

O compromisso de Marina é 
de manter todos os acordos de 
Eduardo com os usineiros, com 
o agronegócio, e em geral com o 
capital nacional e internacional, 
além de fazer campanha com as 
coligações já acertadas, como 
com o PSDB de Alckmin, em 
São Paulo, ou o PT de Lindberg 
Farias, no Rio de Janeiro. Mari-
na já declarou que entende suas 
responsabilidades e o jogo será 
jogado. 

Uma boa parte da burguesia 
já girou em direção à Marina, 
quando antes se dividia entre 
Dilma, Aécio e Eduardo. As 

doações eleitorais quase iguais 
mostravam isso. As próximas 
pesquisas e as próximas doa-
ções, mostrarão se as intenções 
de hoje se tornarão compromis-
sos concretos. O desespero de 
Dilma e Lula, que deixaram de 
lado a classe trabalhadora em 
nome das “alianças”, que já não 
se mostram tão confi áveis, e de 
Aécio, que virou o “pato man-
co” da história, só aumentarão. 

A Esquerda Marxista chama 
os trabalhadores a refl etir e a 
lembrar aquele que foi o lema 
da Primeira Internacional, de 
Marx e Engels: “A emancipação 
dos trabalhadores será obra dos pró-
prios trabalhadores.”

CMI apoia a luta 
antifascista na Ucrânia

O Congresso Mundial da 
CMI ocorreu de 29 de julho 
a 3 de agosto. No último dia 
desse vitorioso Congresso, foi 
lida e aprovada por unanimi-
dade uma declaração pública 
de solidariedade à resistência 
antifascista na Ucrânia, con-
tra os ataques promovidos 
por bandos fascistas às orga-
nizações de esquerda (com o 
apoio do governo de Kiev), e 
apontando a necessidade de 
uma saída internacionalista e 
socialista. Vale ressaltar que 
um companheiro da organi-
zação marxista Borotba, da 
Ucrânia, participou do nosso 
Congresso como convidado.

A declaração pontua ao 
fi nal:

“- Solidariedade com a 
resistência antifascista na 
Ucrânia

- Abaixo a OTAN e a UE 
que apoiam o regime de Kiev 
que realiza uma guerra con-
tra seu próprio povo

- Fim à guerra em 
Donbass

- Pela unidade da classe 
trabalhadora, fi rmemente 
baseada no internacionalis-
mo proletário

- Pela expropriação dos 
oligarcas e pela construção 
de uma economia planifi cada 
sob o controle democrático 
dos trabalhadores

- Por uma Ucrânia socia-
lista, por uma Rússia socia-
lista – trabalhadores de todo 
o mundo, uni-vos!”

Leia a declaração na ínte-
gra e os relatos das ativida-
des do Congresso Mundial 
da CMI em www.marxismo.
org.br.

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

O assassinato de Michael 
Brown, jovem negro, de ape-
nas 18 anos, pela polícia do 
condado de St. Luís, no Esta-
do de Missouri, desatou uma 
série de protestos. Eles par-
tiram da cidade de Ferguson 
para, em seguida, espalhar-se 
em atos de solidariedade pelo 

pelo país, incluindo a cidade 
de Nova York.

Este caso evidencia o ra-
cismo ainda presente no 
aparelho de Estado norte-
-americano. O jovem estava 
desarmado e não havia ne-
nhuma evidência de que ha-
via cometido algum crime. 
Depois surgiu a versão nada 
convincente de que teria par-
ticipado do roubo de uma cai-

xa de charutos em uma loja 
de conveniência.

Os protestos foram repri-
midos com brutalidade. A po-
lícia fortemente armada usou 
balas de borracha e gás lacri-
mogêneo para dispersar os 
manifestantes. Isso provocou 
a ira e uma onda de violência. 
A SWAT, equipe de táticas 
especiais, foi chamada para 
conter os protestos. Mais de 
50 pessoas foram presas, in-
cluindo jornalistas.

Este caso confi rma nossas 
análises de que a instabilida-
de ronda o mundo, e que, por 
baixo da superfície, o descon-
tentamento e a raiva contra 
esse sistema estão à beira de 
uma explosão. Inclusive no 
coração do capitalismo, como 
pudemos ver também nas 
mobilizações no Estado de 
Wisconsin e no movimento 
Occupy Wall Street em 2011.

Assassinato em Ferguson
INTERNACIONAL

Alex Minoru
alexminoru.sp@gmail.com

EDITORIAL

Internet

Aqui e lá, repressão contra manifestantes

Internet

Enterro marcado pela campanha eleitoral
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No início do segundo se-
mestre em Recife (PE) a cam-
panha “Público, Gratuito e Para 
Todos: Transporte, Saúde, Educa-
ção! Abaixo a Repressão!” chegou 
aos estudantes do Instituto Fe-
deral de Pernambuco (IFPE). 

Em poucos minutos de con-
versa os estudantes já declara-
vam apoio ao manifesto, o que 
não ocorreu apenas por conta 
do acaso. Segundo o IBGE, Re-
cife possui mais de 1 milhão e 

meio de habitantes e metade 
da população vive abaixo da li-
nha da pobreza. A consequên-
cia de tamanha desigualdade é 
vista diariamente nas notícias 
relacionadas à criminalida-
de. Além disso, a maioria dos 
trabalhadores e da juventude 
é forçada a conviver com um 
transporte coletivo e serviços 
públicos em geral, precários.

  Entre Julho e a primeira 
quinzena de Agosto, quatro 
atividades foram realizadas 
no IFPE. Mais visitas estão 
programadas. Reuniões com 

contatos e atividades culturais 
também serão realizadas para 
difundir o manifesto e discutir 
a formação de um comitê de 
luta na escola. 

Os problemas que afetam 
cotidianamente o trabalhador 
e o jovem não se limitam ao 
que ocorre em uma cidade, 
mas é o que ocorre no mundo, 
pois vivemos sob o domínio 
do capital. Lutar por uma so-
ciedade socialista é o que pre-
cisamos. Queremos explicar 
isso aos jovens de Recife com 
a campanha.

Quem são os candidatos 
da Esquerda Marxista?

São militantes que lutam 
para varrer este Congresso Na-
cional, estas instituições bur-
guesas podres e todos os velhos 
partidos capitalistas. Lutam por 
uma plataforma de reivindi-
cações dos trabalhadores e da 
juventude para abrir caminho 
para uma sociedade fraterna e 
igualitária, uma sociedade co-
munista.

Suas campanhas são fi nan-
ciadas só pelos trabalhadores 
e apoiadores desta plataforma. 
Eles são os candidatos que no 
PT lutam contra as alianças 
com os partidos burgueses ini-
migos da classe trabalhadora e 
da juventude.

- Abaixo a repressão e a cri-
minalização dos movimentos 
sociais!

- Anulação de todos os pro-
cessos e condenações! 

- Educação pública, gratuita 
e para todos em todos os níveis!

- Saúde pública e gratuita 
para todos!

- Transporte público e gra-
tuito para todos! Tarifa Zero!

- Reestatização das ferro-
vias!

- Salário Mínimo de acordo 
com o Piso do Dieese

- Reforma Agrária Já! Refor-
ma Urbana já!

- O Petróleo é nosso! Mono-
pólio e Petrobrás 100% estatal!

- Reestatização da Vale do 
Rio Doce e todas as empresas 
privatizadas!

- Estatização da Fábrica 

Ocupada Flaskô sob controle 
operário dos trabalhadores.

- Redução da Jornada de 
Trabalho - 40 horas semanais – 
sem redução de salário!

- Previdência Pública e So-
lidária para todos! Revogação 
de todas as “reformas” da Pre-
vidência!

- Não pagamento das Dívi-
das Interna e Externa!

- Solidariedade à causa pa-
lestina! Um Estado laico em 
todo o território histórico da 
Palestina!

- Solidariedade à revolução 
cubana! Pelo fi m do Bloqueio 
econômico.

- Solidariedade à revolução 
venezuelana! 

- Fora tropas brasileiras do 
Haiti! 

- Solidariedade à resistência 
antifascista da Ucrânia!

- Por um Governo Socialista 
dos Trabalhadores!

Roque Ferreira - Deputado 
Federal SP - 1328

Fundador do PT, da CUT e 
do MNS Movimento Negro So-

cialista, Está no segundo man-
dato de vereador em Bauru – SP.

É ferroviário e diretor do 
sindicato dos ferroviários de 
Bauru e Mato Grosso do Sul, 
sua trajetória de vida se confun-
de com as lutas dos trabalhado-
res dos últimos 30 anos.

Seu mandato de vereador é 
referência de luta e coerência 
em toda região.  

Caio Dezorzi - Deputado Fe-
deral SP -  1366

Líder estudantil foi diretor 
do DCE da UNESP, professor 
da rede estadual onde partici-
pou ativamente das lutas da 
APEOESP.

Dirigente da Juventude Mar-
xista, foi um dos impulsionado-
res da luta pelo passe livre em 
São Paulo e ativo participante 
das jornadas de junho de 2013 
que sacudiram São Paulo e o 
Brasil.  

Adilson Mariano - Deputado 
Federal SC - 1370

Está no quarto mandato 
como vereador de Joinville – SC 

seu mandato tem sido um pon-
to de apoio às lutas dos traba-
lhadores e da juventude. 

Foi da Pastoral da Juven-
tude, da União Joinvilense de 
Estudantes Secundaristas, do 
Centro Acadêmico de História 
da Univille e foi diretor do Sin-
dicato dos Mecânicos. Hoje, é 
professor 

licenciado da rede estadual. 
Mariano esteve ao lado dos tra-
balhadores das fábricas ocupa-
das Cipla e Interfi bra. 

Moacir Nazário - Deputado 
Estadual SC - 13134 

É líder comunitário e mora 
no bairro Adhemar Garcia, em 
Joinville. Está 

no quarto mandato como 
presidente da associação de mo-
radores. 

Organizou a comunidade 
pela conquista de asfalto para 
toda Cohab e 

mais linhas de ônibus. Aju-
dou ainda a impedir a venda de 
áreas públicas no bairro, onde 
foram construídos equipamen-
tos públicos. 

Moacir é presença constante 
nas lutas por moradia, melho-
rias nos bairros e nas condições 
de vida em Joinville.

Luiz Claudio - Deputado Fe-
deral RJ - 1317

É servidor público federal 
defensor dos serviços públicos 
e da luta pelo socialismo.

Foi militante do movimento 
estudantil e estudou na Univer-
sidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro.

Hideki 
livre, a luta 
continua!

No dia 7/8, após 45 
dias de prisão, os manifes-
tantes Fábio Hideki e Rafa-
el Braga fi nalmente foram 
soltos. A perícia precisou 
de 42 dias para concluir 
que o que portavam em 
uma manifestação, no dia 
23/6, não eram explosivos. 

Todo este caso é um 
completo absurdo e é parte 
de toda ofensiva de repres-
são e criminalização dos 
movimentos sociais e de 
manifestantes.

Hideki foi preso de for-
ma arbitrária, acusado de 
ser líder dos Blakc Blocs 
sem nenhuma prova. Ali-
ás, a regra agora é prender 
e condenar sem provas, 
como foi o caso da farsa 
do “julgamento do men-
salão”, ou dos 23 ativistas 
que foram condenados a 
prisão preventiva antes da 
fi nal da Copa no RJ.

Hideki denunciou todo 
o abuso, a violência física 
e verbal que sofreu da po-
lícia durante o tempo que 
fi cou detido. 

As condenações, pri-
sões e processos contra 
manifestantes e militan-
tes de movimentos sociais 
segue. É o caso dos diri-
gentes do Movimento das 
Fábricas Ocupadas, que 
sofrem com a absurda acu-
sação de formação de qua-
drilha.

Seguimos a luta contra 
a criminalização e a repres-
são. Pela anistia a todos os 
condenados e processados 
por envolvimento com a 
luta da classe trabalhadora 
e da juventude.

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br
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Candidatos marxistas, ponto de apoio para a luta contra o capitalismo

Campanha decola em Recife
Público, Gratuito e Para Todos: Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!
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