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Os funcionários dos Cor-
reios e a empresa já fazem 
contribuições extras ao pla-
no desde 2013 para cobrir 
o déficit de R$ 1 bilhão dos 
dois anos anteriores. Os 
trabalhadores já fazem um 
desconto de 3,89% do salá-
rio para cobrir este rombo 
anterior.

Também estão no mesmo 
rumo o Funcef, dos empre-
gados da Caixa Econômica 
Federal (CEF) e a Petros, da 
Petrobrás, contabilizam pre-
juízos bilionários por causa 
do mercado financeiro e in-
vestimentos com prejuízo.

 Vão pagar o porcentual 
extra os funcionários mais 
antigos, aqueles que entra-
ram nos Correios até 2008. 
Isso equivale a 75% do pes-
soal da empresa.

O déficit tem entre outras 
razões o fato de os Correios 
de não terem pago a dívida 
que têm com o Postalis e cujo 
pagamento foi interrompido 
por determinação do Minis-
tério do Planejamento e do 
Tesouro Nacional.

Na semana passada, car-
teiros de ao menos dez Esta-
dos brasileiros fizeram para-
lisação para protestar contra 

a contribuição extra definida 
pelo conselho deliberativo 
do Postalis.

A bandeira da Esquerda 
Marxista continua sendo a 
revogação de todas as refor-
mas da Previdência e uma 
única Previdência Pública e 
Solidaria para todos os tra-
balhadores.

A Previdência roubada 
e o Fundo sem fundos

Conselho do Postalis, Fundo de Pensão dos Trabalhadores dos Correios, decide que cada trabalhador 
pagará 25,9% do salário, por 15,5 anos, para cobrir défi cit de R$ 5,6 bi de responsabilidade do governo

Dida Sampaio/Estadão

Ângela Maria, que contribui desde 1981 com o fundo de pensão Postalis, dos Correios
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As manifestações 
dos dias 13 e 15 
de março são 
mais um traço do 
aprofundamento, 
da nova situação 
política aberta em 
junho de 2013 e 
que se expressou 
deformadamente 
nas eleições de 2014. 
Para o que apontam 
além das manobras 
de governo e 
oposição?

Em 9/03/2015, 
Barack Obama, 
emitiu um Decreto, 
declarando uma 
“emergência 
nacional” e 
afi rmando que 
“a situação na 
Venezuela” 
representa uma 
“ameaça incomum e 
extraordinária para 
a segurança nacional 
e política externa dos 
Estados Unidos”.
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A revista “The Economist” 
desta semana analisa as ações 
do Estado Islâmico no Oriente 
Médio e aposta em sua falên-
cia, mas não consegue enco-
brir que a tática imperialista, 
com essa aposta, está deixan-
do uma imensa trilha de san-
gue em toda a região. A quem 
interessa isso?

O estarrecedor de tudo 
isso é a afi rmação do The Eco-
nomist de que a: “Síria não 
será pacifi cada em breve, pos-
sivelmente nem em muitos 
anos.” E anuncia que a possí-
vel fragmentação do Califado, 
sendo derrotado em Mosul, 
criará uma colcha de retalhos 
de feudos de guerra por toda 
Síria e que seguirá sendo uma 
ameaça para todo o mundo. 

Encerra o artigo com um 
macabro vaticínio: Com a de-
gradação do Estado Islâmico 
seria mais fácil ele ser conti-
do. Mas, sinaliza: “Derrotá-lo 
é em última instância uma 
questão de reconstruir os go-

vernos no mundo árabe, mas 
essa tarefa levará décadas”. 
Obviamente que os senhores 
das armas e do império são 
os candidatos a patrocinado-
res desta longa reconstrução, 
desde que faturando bilhões 
de dólares! 

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

Em São Paulo, os professo-
res representados pela APEOSP 
com muita determinação de-
cidiram entrar em greve numa 
Assembleia com 10 mil partici-
pantes, no dia 13/04/2015. 

Essa greve, se massiva e 
unifi cada, dirigindo-se a todos 
os servidores e ao conjunto dos 
trabalhadores pode derrotar o 
governo Alckmin e seu pacote.

Os professores da Corrente 
Sindical da Esquerda Marxista 
estão propondo ações de orga-
nização coletiva desde a base 
com participação dos alunos 
e principalmente dialogando 
com diferentes setores da clas-
se trabalhadora para se unirem 
em defesa de uma educação 
publica e gratuita, para todos. 
Junte-se a nós!   

A Educação foi escolhida 
como prioritária pelo governo. 
Dilma disse que quer transfor-
mar o Brasil em uma “Pátria 
Educadora”, mas como?

Escolheu Cid Gomes ex-go-
vernador do Ceará para Minis-
tro da Educação. Quais foram 
os parâmetros para essa esco-
lha? A educação pública no Es-
tado do Ceará?

A crise econômica sacudo 
a frágil estrutura da economia 
brasileira e já começou a fazer 
vítimas: os funcionários públi-
cos federais, estaduais e muni-
cipais são os primeiros a sofrer 
com as medidas de corte de cus-
tos, de medidas de austeridades 
para fazer o superávit primário e 
o governo cumpra o acordo com 
os capitalistas de pagar a dívida 
pública. Que só em 2014 fi cou 
na cifra aproximada de 1 trilhão 
de reais. A imprensa burguesa 
anuncia cortes de 80 bilhões nas 
verbas destinadas aos diferentes 
ministérios, ou seja, nos servi-
ços públicos. O FIES teve seu 
fi nanciamento cancelado.

Dilma e a direção do PT 
agem como Alckmin e o PSDB. 
Mas, a classe luta e vai às greves.

Os professores do Paraná 
impuseram uma derrota ao Go-
verno Richa, do PSDB, e nessa 
batalha iniciaram um movimen-
to que começou a se expandir 
para todo o funcionalismo esta-
dual, começando a afetar inclu-
sive a PM. Agora, chegou a vez 
dos professores do Estado de 
São Paulo. 

Pátria 
Educadora

Os trabalhadores dos 
Correios estão entrando em 
greve em vários estados. 
Santa Catarina e Bahia já 
estão em greve. Sindicatos 
de 10 estados anunciam que 
aderirão à paralisação nacio-
nal.

Na Bahia, na cidade de 
Camaçari os professores es-
tão em greve. Os alunos co-
meçam a ajudar na luta!

Em São Paulo, Alckmin e 
a direção da SABESP demi-
tiram mais de 300 funcioná-
rios, os trabalhadores entra-
ram em greve e 100 tiveram 
suas demissões canceladas. 
A luta deve prosseguir.

Em Taubaté, a Volks 
anunciou que colocará 250 
trabalhadores em lay off e a 
partir do dia 30 colocará 2 
turnos da planta em férias 
coletivas. 

No Rio de Janeiro os garis 
tiveram sua greve declarada 
ilegal. Os bancários se pre-
param para novas lutas. Os 
vigilantes bancários no Rio 
Grande do Norte entraram 
em greve no início do mês.

Em fevereiro os caminho-
neiros fizeram uma paralisa-
ção nacional e bloquearam 
várias rodovias. 

O Congresso da CUT vem 
aí. É hora da base se expres-
sar e unir as lutas, as greves. 
Se CUT quer lutar deve or-
ganizar a mobilização uni-
tária contra os patrões e o 
governo. 

As lutas se 
alastram

Greve no Estado 
de São Paulo

No último dia 18, o Movi-
mento dos Trabalhadores Sem-
-Teto realizou protesto com 
bloqueios de pistas e avenidas 
em vários estados. Os maiores 
foram em São Paulo, Minas e 
Rio de Janeiro. Cobrou a reto-
mada da terceira fase do Minha 
Casa Minha Vida, dentre outras 
coisas.

O MTST vem se destacando 
nas lutas por moradia, pela água 
e outras reivindicações muito 
justas. Entre estas lutas justas, 
entretanto, aparece com uma 
“luta por Reformas Populares” 
que no fundo embaralha tudo 
e esconde a responsabilidade 
central do governo Dilma nestas 
questões. O MTST ao defender 
um programa de “Reformas Po-
pulares” inclui entre elas a “Re-
forma Política”, ou seja, embar-
ca na manobra de Lula, Dilma 
e outros que frente à crescente 
insatisfação popular inventaram 
que todos os males do país é por 
causa da forma de eleição dos 
“representantes do povo”.

Crescem as lutas urbanas
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O fato é que o governo Dil-
ma que não cessa de atacar as 
conquistas dos trabalhadores 
hoje e agora. A grande questão 
é “reformar” o sistema eleitoral 
ou exigir de Dilma que atenda 
as reivindicações, que governe 
para quem a elegeu?

Até a Rede Globo começa 
a falar em Reformas e mesmo 
manifestantes reacionários do 
dia 15 aderiram à “luta pelas re-
formas”. O fundo de tudo isso 
é a necessidade de salvar as ins-
tituições tão desacreditadas que 
tem que sustentar o regime ca-
pitalista e a exploração da classe 
trabalhadora, a acumulação de 
riqueza pelo Capital. 

O MTST não pode servir a 
estas manobras. As verdadeiras 
reformas só poderão ser feitas 
pelo povo, pelos trabalhadores 
e pela juventude. O Congres-
so Nacional e o governo Dilma 
com sua política de austeridade 
não representam o povo! Con-
fi emos apenas em nós mesmos 
e em nossa unidade!

Internet

Reformas de verdade só com luta e revolução
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Que perspectiva após as manifestações de 
13 e 15 de março 

As manifestações ocor-
ridas nos dias 13 e 15 de 
março são mais um traço do 
desenvolvimento, e aprofun-
damento, da nova situação 
política aberta em junho de 
2013 e que se expressou de-
formadamente nas eleições 
de 2014.

No Paraná, uma greve de 
massas de professores conta-
gia outras categorias do fun-
cionalismo público estadual 
e ocupa a Assembleia. A PM 
não conseguiu reprimir e o 
governador Beto Richa, do 
PSDB, retira o pacote. 

Em São Bernardo do Cam-
po, a Volkswagen anunciou a 
demissão de 800 funcioná-
rios. No dia 14 estourou a 
greve com 13 mil operários. 
Durante 11 dias não arreda-
ram o pé e a Volks foi obriga-
da a cancelar as 800 demis-
sões. 

Estes dois movimentos 
dão sequência às expressivas 
greves de 2014, como a dos 
garis do Rio de Janeiro, de 
rodoviários, bancários, pro-
fessores, metroviários, etc., 
muitas delas passando por 
cima das direções sindicais e 
ganhando um caráter de mas-
sas. Agora, entram em greve 
mais de 200 mil professores 
estaduais de SP.

A luta de classes aparece 
falseada como a luta entre o 
roto e o esfarrapado. O PSDB 

e os seus lutam contra um 
governo que aplica os planos 
do próprio PSDB e o chamam 
de comunista e corrupto. O 
governo Dilma e a direção do 
PT em vez de lutar contra a 
oposição de direita, vai mais 
à direita. 

O fundo real de tudo é 
a crise do capitalismo e sua 
sobrevivência. O que tentam 
fazer aparecer como enfren-
tamento de classe entre PT e 
PSDB é antes uma guerra de 
duas camarilhas que preten-
dem ocupar o mesmo palácio. 
O PSDB representa o capital, 
e o PT, curvado ao capital, O 
PT está queimando as pontes 
com sua própria base social 
histórica.

O antagonismo é cada dia 
mais entre as massas e “tudo 
o que está aí”, as instituições 
do capital, seus partidos e 
serviçais. Está sendo assim 
na Grécia, na Espanha, em 
Portugal, na Itália e, tam-
bém, no Brasil.

As manifestações de 
13 e 15 de março

No dia 13 as manifesta-
ções convocadas pela CUT, 
MST, etc., reuniram dezenas 
de milhares de militantes 
pelo Brasil. Mas, convocadas 
para lutar contra as MPs de 
Dilma, as manifestações fo-
ram desvirtuadas pela dire-
ção da CUT que, falando em 
defender a democracia e a 
Petrobras, pretendia mesmo 
era defender o governo. De-

fender este governo não pode 
mobilizar muita gente. Mas, 
pode destruir a CUT, como o 
PT está se autodestruindo. 

Já as manifestações do dia 
15 reuniram muitos milhares 
de participantes, cerca de 500 
mil, segundo o Data Folha. 
Foram apoiadas pelo PSDB, 
DEM, etc., mas de fato con-
vocadas e organizadas pela 
mídia burguesa e coordena-
dos pela Rede Globo. Óbvio 
que não se pode levar a sério 
os 2 milhões alardeados pela 
PM.

O PSDB tentou cavalgar 
a manifestação que reuniu 
todo tipo de lixo humano e 
político que a sociedade capi-
talista é capaz de gerar mas é 
incapaz de oferecer uma saí-
da que não seja sangue e suor 
da classe trabalhadora. 

Os atos do dia 15 deram 
um novo ânimo para a opo-
sição de direita e colocaram 
o governo em pânico. Sua 
resposta foi render-se ainda 
mais ao PMDB e ao merca-
do. O escândalo da Petrobras 
contando com a ajuda dedi-
cada do judiciário e da mídia 
transformou o governo e o 
PT no judas da corrupção na 
Petrobras.

A resposta de Dilma foi 
empossar nova direção para 
vender pedaços, privatizar, 
a Petrobras. E declarar que 
a corrupção é uma senhora 
idosa, ou seja, a corrupção 
existe há muito tempo. Essa 
resposta é estúpida em to-

dos os sentidos, mesmo que 
verdadeira. O povo não quer 
saber da corrupção do pas-
sado. Quer saber de quem 
está corrompendo e sendo 
corrompido agora. A revolu-
ção brasileira ajustará contas 
com todos os corruptos. 

O PT está nas cordas, qua-
se nocauteado. Bonecos de 
Dilma e Lula são enforcados 
nas ruas, a sede do partido 
em Jundiaí é atacada com um 
Molotov, todos os dirigentes 
são tratados como ladrões, e 
a resposta do partido é um 
processo judicial e uma nota 
à imprensa. 

Não são com estes mé-
todos que se pode enfrentar 
uma direita cada dia mais rai-
vosa e desesperada. Só a rup-

tura com a burguesia, com o 
capital, com a política de aus-
teridade e cortes, e portanto, 
das alianças com os partidos 
burgueses pode trazer uma 
saída positiva para os traba-
lhadores. E isso a direção do 
PT não quer fazer. A classe 
trabalhadora não vai perdoar.

No próximo período vive-
remos no Brasil uma intensa 
e crescente luta de classes 
onde revolução e contrarre-
volução vão mostrar a cara. A 
classe trabalhadora terá que 
forjar os dirigentes e as or-
ganizações de que necessita 
nesta luta em plena tempes-
tade.  Essa é a tarefa dos mi-
litantes que continuam fi éis à 
luta de classes. Junte-se a nós 
nesta batalha!

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

A direção da Petrobras já 
havia anunciado a venda de 
ativos da empresa. Agora, 
vem o anúncio de que o es-
quartejamento se dará com 
a “ajuda” do Bradesco, Citi 
Bank e Santander (http://
economia.uol.com.br/noti-
cias/bloomberg/2015/03/19/
brasil-petrobras-contrata-ci-
ti-bradesco-santander-para-
-vender-ativos.htm). 

A notícia fala de quais ati-
vos seriam vendidos: BR dis-
tribuidora, Transpetro e trans-
portadora associada de Gás. 
As formas e meios (venda de 

ações, venda de navios, etc.) 
estariam sendo avaliadas pe-
los bancos “assessores” e pela 
direção da Petrobras.

Hoje, a maior ameaça à 
Petrobras é o governo Dilma 
com seu plano de venda de 
ativos.

Pressionado pelas denún-
cias de corrupção, o governo, 
ao invés expulsar os corruptos 
e propor que os operários as-
sumissem o controle da esta-
tal, acelera a privatização es-
quartejando a Petrobras. 

A CUT fi nge que mobiliza 
e encena que está contra essa 
política, mas continua apoian-
do o governo. A Corrente 
Sindical Esquerda Marxista 

propõe aos sindicatos que se 
engajem diretamente na luta 
contra a privatização da Pe-
trobras e contra a política de 
austeridade do governo, para 
derrotar as duas MPs.

A direção da CUT está 
assumindo a inteira respon-
sabilidade pelos ataques que 
o governo está promovendo 
contra a classe trabalhadora. E 
cada direção sindical também. 
Só a luta e a mobilização des-
de a base pode virar esse jogo. 

Petrobras 100% estatal e 
volta do Monopólio do Petró-
leo!

Abaixo as MPs 664 e 665!
Unidade para derrotar a 

política de austeridade!

Dilma está vendendo a Petrobras
NACIONAL

Corrente Sindical 
Esquerda Marxista

Evandro Colzani

Todos juntos contra a política de austeridade

EDITORIAL

Agência Estado

Direção de CUT e CONCUT podem impedir esse desastre
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Em 9/03/2015, Barack 
Obama, emitiu um Decreto, 
declarando uma “emergência 
nacional” e afi rmando que “a 
situação na Venezuela” re-
presenta uma “ameaça inco-
mum e extraordinária para a 
segurança nacional e política 
externa dos Estados Unidos”.

Os termos do Decreto 
Executivo de Obama seriam 
uma farsa se a situação não 
fosse de fato muito perigosa. 

A ideia de que essas san-
ções tem o objetivo de de-
fender os direitos humanos, 
a liberdade de expressão, as 
instituições democráticas e 
combater a corrupção na Ve-
nezuela é digna de risos se 
olharmos para o histórico dos 
Estados Unidos.

- É responsável pela polícia 
local que mata regularmen-
te adolescentes desarmados 

apenas pela cor da sua pele.
- Está envolvido na vigi-

lância e espionagem maciça 
de seus próprios cidadãos.

- Realiza a detenção ilegal 
e tortura de cidadãos estran-
geiros em sua base militar 
de Guantánamo, apesar da 

promessa de Obama de que a 
fecharia.

- Por meio de sua agência 
de espionagem, a CIA, está 
envolvido no sequestro e tor-
tura de cidadãos estrangeiros 
fora dos EUA.

Na América Latina, os 

EUA esteve envolvido em gol-
pes na Bolívia (2008), Hon-
duras (2009) e do Paraguai 
(2012). E os Estados Unidos 
estiveram diretamente en-
volvidos no golpe que tentou 
derrubar o governo de Hugo 
Chávez em 2002.

Na Colômbia e no México, 
o governo dos EUA não tem 
nenhum problema em apoiar 
governos que são responsá-
veis   por violações horríveis 
dos direitos humanos, pela 
corrupção, com ligações com 
cartéis de drogas, etc. 

Há apenas seis semanas 
Obama encabeçou uma dele-
gação à Arábia Saudita para 
assistir ao funeral do déspota 
cruel deste país e o descreveu 
como “um dos nossos aliados 
mais próximo”?

Tirem as Mãos da Vene-
zuela! Abaixo o imperialismo! 

Viva a autodeterminação 
dos povos! Viva a luta pelo 
socialismo!

Amanhã vai ser maior!

Veja íntegra da declaração em 
facebook.com/PublicoGratuitoPa-
raTodos

Durante 4 dias, a campanha 
nacional “Público, Gratuito e 
Para Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!”, nascida das Jornadas 
de junho de 2013, reuniu 200 
jovens de todo o Brasil num 
Acampamento Revolucionário 
na Fábrica Ocupada Flaskô, de 
maneira independente e auto-
fi nanciada. (...)

Recebemos 5 convida-
dos internacionais em nosso 
acampamento, vindos da In-
glaterra, Itália, México, Argen-
tina e Colômbia. Enriquece-

ram muito toda esta discussão 
internacional, onde tratamos 
também das revoluções cuba-
na e venezuelana, para poder-
mos compreender melhor o 
contexto em que se dá a atual 
situação no Brasil.

Na abertura do nosso 
acampamento, recebemos 
convidados de vários movi-
mentos sociais, organizações 
políticas e entidades da classe 
trabalhadora, que nos deram 
um panorama da ofensiva de 
criminalização das lutas popu-
lares no Brasil.

Constatamos que o mani-
festo e o abaixo-assinado que 
lançamos em 2013 seguem 

atuais. Nenhuma das nossas 
reivindicações foi atendida. A 
dívida pública interna e exter-
na, a dívida “eterna” que cha-
mamos de “verdadeira e maior 
corrupção” segue sendo paga 
religiosamente às custas do 
povo. (...)

Dilma foi reeleita presiden-
te numa eleição dividida, sain-
do derrotada nos principais 
centros políticos do país. O 
PT perde apoio popular justa-
mente onde há maior concen-
tração da classe trabalhadora 
organizada. Isso acontece por-
que o partido que um dia foi 
instrumento da classe traba-
lhadora brasileira para travar 
os maiores combates de classe 
da nossa história, hoje aplica 
uma política de conciliação, 
colaboração e submissão aos 
interesses de nossos inimigos 
históricos: a burguesia brasi-
leira e o imperialismo interna-
cional.

A vitória apertada de Dil-
ma lhe dava um claro mandato 
de mudança, de ruptura com o 
capital. Mas, logo após ser elei-
ta, Dilma faz todo o oposto do 
que dizia na campanha eleito-
ral, nomeando um ministério 
digno de seus opositores da 
direita, promovendo cortes de 
bilhões nas áreas sociais, con-

tinuando as privatizações e a 
entrega das riquezas do Brasil 
aos capitalistas e especulado-
res. Dilma também mantém o 
Estado brasileiro massacrando 
o povo no Haiti e reprimindo o 
povo no Brasil.

A Comissão Nacional da 
Verdade (CNV), concluiu seu 
relatório após 2 anos de inves-
tigações, pedindo a punição de 
mais de 300 que torturaram, 
mataram e colaboraram com o 
regime militar de 1964-1985. 
Mas Dilma responde que a Lei 
de Anistia deve ser respeitada. 
Ela que foi presa e torturada 
pelo regime, parece que o per-
doou. Nós não! Não esquece-
remos e continuaremos a luta 
pela punição de todos os as-
sassinos, torturadores e man-
dantes dos crimes da ditadura 
militar!

(...) Decidimos convocar o 
2º Acampamento Revolucio-
nário para 2016, para reunir 
muito mais gente e criar uma 
nova organização de juventu-
de, baseada e fundamentada 
nos alicerces lançados pelo 
manifesto da nossa campanha 
e as experiências que estamos 
vivendo desde junho de 2013! 
Venceremos!

Sumaré, 18 de janeiro de 2015

Trechos da Declaração Final do 1º Acampamento Revolucionário

Conferência 
Chico Lessa

O Comitê Central da 
Esquerda Marxista regis-
tra com grande pesar a 
morte do nosso camarada 
Chico Lessa ocorrida em 
28/02/2015. Chico foi ví-
tima de um acidente trá-
gico. Toda nossa solidarie-
dade à família e amigos do 
camarada Chico.

Chico Lessa tornou-
-se comunista e militante 
operário já na juventu-
de. Alegre, bem dispos-
to, formou-se em direito 
e sempre advogou para 
sindicatos e para os traba-
lhadores. Chico esteve na 
linha de frente do Movi-
mento das Fábricas Ocu-
padas e foi criminalizado 
por isso. Percorreu o Bra-
sil passando as experiên-
cias da Cipla, Interfi bra, 
Flaskô e demais fábricas 
ocupadas ajudando em 
outras ocupações.

Chico Lessa era mem-
bro do Comitê Central da 
Esquerda Marxista. Fun-
dador da CUT e do PT, 
Chico combateu de forma 
intransigente a política de 
colaboração de classes da 
direção do partido. Por 
isso renunciou aos cargos 
no PT no fi nal de 2014.

Esteve presente em 
centenas de greves, ma-
nifestações e lutas da 
classe operária e da ju-
ventude. Explicava uma 
lei em termos simples a 
qualquer trabalhador que 
precisasse e também que 
essa justiça é burguesa e 
que precisamos lutar pelo 
comunismo, pelo socialis-
mo.

Como homenagem ao 
nosso camarada a Confe-
rência que a EM realizará 
em 20/04/2015 será cha-
mada de Conferência Chi-
co Lessa.

Chico expressava um 
entusiástico ânimo com 
a atual situação política e 
com as nossas possibilida-
des de construção. O Co-
mitê Central da Esquerda 
Marxista convoca todos 
os militantes e simpati-
zantes a continuar o com-
bate pelo qual o camarada 
Chico Lessa dedicou toda 
sua vida, o combate pelo 
fi m da exploração da clas-
se trabalhadora, o com-
bate pela construção do 
socialismo. 

Camarada Chico, pre-
sente!

EUA ameaça Venezuela
Campanha Tirem as 
Mãos da Venezuela

João Diego Leite

Homenagem à Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht 
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