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O PT está derretendo,
a base está indo embora
Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que estava parado, se move. Mas, se move para a Frente 
Ampla, de Lula, para a Frente por Reformas, de Boulos, ou para uma Frente contra tudo que aí está? 
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Os generais que colocaram o PT a serviço do capitalismo e aliado com a burguesia

Há um crise geral das insti-
tuições burguesas e o rechaço 
das massas aos partidos que 
as sustentam. Nesta situação 
uma série de iniciativas estão 
sendo levantadas por diferen-
tes setores. Quais respondem 
à necessidades do momento e 
tem futuro? Quais são apenas 
manobras?

A Frente Ampla, de Lula, 
que ele indica ser uma es-
pécie de Frente Ampla, tipo 
Uruguai, é uma tentativa de 
envolver sindicatos e forças 

sociais numa coalizão para 
esconder o PT, que está derre-
tendo socialmente, mas con-
tinuar apoiando a mesma po-
lítica defendida pelo PT, Lula 
e Dilma. Sua linha é “Mudar 
algo para que nada mude”.

Essa política está con-
denada ao fracasso porque 
pressupõe um surto de idio-
tice popular, especialmente 
de sua vanguarda, que exa-
tamente se afastou do PT 
por causa desta política. Não 
tem nenhum futuro, mesmo 

que se concretize como uma 
Frente Eleitoral envolvendo 
burocratas sindicais e gente 
doente de ilusões em uma 
nova candidatura Lula em 
2018.

A crise em andamento e o 
governo do PT vão se encar-
regar de afundar este barco 
que só tenta mais uma vez 
descarrilhar o trem dos an-
seios do povo e da juventude. 
Na próxima edição analisare-
mos a Frente por Reformas, 
de Boulos do MTST.

Divisão e sectarismo no CEPERS
PÁG 02



NÚMERO 71 / 07 DE ABRIL DE 2015 2

difi culdades de pagamento, 
como se os trabalhadores não 
estivessem com difi culdades 
para sobreviver. 

Esta greve é mais uma de-
monstração de que os traba-
lhadores não aguentam mais, 
não estão dispostos a pagar 
pela crise. As greves de massa 
seguem crescendo.

Em recente edição, o Fi-
nancial Times destaca que 
Obama vem perdendo apoio 
junto à comunidade judaica 
norte-americana. Isso ocor-
re após os recentes desen-
tendimentos entre Obama e 
Natanyahu a respeito da paz 
no Oriente Médio.

O jornal cita o rabi-
no Sheldon Zimmerman, 
que há 50 anos participou 
junto com a comunidade de 
sua sinagoga na marcha de 
Selma-Alabama, pelos direi-
tos civis, que é muito mais 
fiel ao Estado de Israel que à 
democracia ou à tolerância.

A matéria explica que 
dificilmente Obama conse-
guirá apoio, sejam votos ou 
financiamento, das comuni-

dades judaicas que o apoia-
ram no primeiro mandato. 
Para eles, o Estado de Israel 
é uma ilha moderna e demo-
crática em um Oriente Mé-
dio atrasado e fundamenta-
lista.

Trata-se de uma pressão 
para que os EUA 
assinem em bai-
xo de qualquer 
política que 
os sionistas 
aplicarem nos 
massacres que 
promovem re-
g u l a r m e n t e . 
Isso está fican-
do difícil de 
apoiar interna-
cionalmente.

E n q u a n t o 

isso, Israel matou mais ci-
vis palestinos em 2014 do 
que em qualquer outro ano 
desde a ocupação da Cisjor-
dânia e da Faixa de Gaza, 
desde 1967, conforme acaba 
de revelar um relatório da 
ONU, em 27 de março. 

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

No dia 23 de março eclo-
diu no Estado de São Paulo a 
greve dos garis. Rapidamen-
te ela se espalhou por 132 
cidades, atingindo o ABC, 
Osasco, Guarulhos e mais 
de uma centena no interior. 
Cruzaram os braços 30 mil. 
Em Campinas e na cidade de 
São Paulo não houve greve. 
A reivindicação da categoria 
é a de que haja um reajuste 
de 11,73% nos salários, que 
hoje variam entre R$ 800 e 
R$ 1.200.

No momento em que redi-
gimos esta nota, a greve já se 
encerrou no ABC, Osasco e 
Bauru. Vai sendo minada por 
dentro pelas direções sindi-
cais agrupadas na Federação 
dos Trabalhadores em Ser-
viços, Asseio e Conservação 
Ambiental, Urbana e Áreas 
Verdes do Estado de São Pau-
lo (Femaco). 

Segundo o presidente do 
sindicato patronal Ariovaldo 
Caodaglio, as empresas não 
podem pagar mais que 7,68%, 
pois as prefeituras estão com 

O sectarismo deixa a 
porta aberta para que os 
conciliadores e governis-
tas continuem comandan-
do a CUT. Os sectários, ao 
invés de unir esforços para 
derrotar a direção e remo-
vê-la da central, preferem 
moldar seu próprio apare-
lho, deixando os governis-
tas à vontade para praticar 
a colaboração com a bur-
guesia, dividindo perigo-
samente os trabalhadores, 
cada um a seu modo.

“Os bolchevique-leninistas 
(…) participam ativamente 
na vida dos sindicatos de mas-
sa, se preocupam em reforçar e 
aumentar seu espírito de luta. 
Eles lutam implacavelmente 
contra todas as tentativas de 
submeter os sindicatos ao Es-
tado burguês (…) É somente 
sobre a base deste trabalho, 
que é possível lutar com suces-
so no interior dos sindicatos 
contra a burocracia reformis-
ta, e em particular contra a 
burocracia stalinista. As ten-
tativas sectárias de edificar 
ou de manter pequenos sindi-
catos ‘revolucionários’ como 
uma segunda edição do par-
tido significam, de fato, re-
nunciar à luta pela direção da 
classe operária. É necessário 
adotar aqui como princípio 
inabalável: o auto-isolamen-
to capitulador fora dos sin-
dicatos de massa equivale à 
traição da revolução” (Leon 
Trotsky). 

CEPERS deixa a CUT Trotsky e os 
sindicatos

Garis em greve em São Paulo

No dia 27 de março o Gi-
násio do Gigantinho, em Por-
to Alegre, foi palco de uma 
decisão que pode marcar deci-
sivamente a divisão do profes-
sorado do Rio Grande do Sul.  
Em assembleia convocada 
pela direção do sindicato para 
iniciar a campanha salarial e 
decretar a greve em todo o Es-
tado, 1.588 professores vota-
ram por desfi liar a entidade da 
CUT, enquanto 1.129 votaram 
contra. O Centro dos Profes-
sores do Estado do Rio Gran-
de do Sul tem 81 mil sócios. É 
o maior sindicato do Estado e 
estava fi liado à CUT há mais 
de 19 anos.

A Articulação Sindical, di-
reção da entidade, tem pauta-
do suas ações em defender e 
acobertar o anterior governo 
estadual de Tarso Genro, do 
PT, e defende o governo Dil-
ma, que tem em sua base alia-
da o PMDB, ao qual pertence 
o governador Ivo Sartori, que 
ataca o professorado. Isso tem 
provocado muitas e justas in-
dignações na categoria. De ou-

Internet

Mais que greve, uma explosão de raiva
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tro lado, dirigentes ligados ao 
Movimento de Luta Socialista, 
um racha da DS, associando-
-se ao Conlutas, que é dirigido 
majoritariamente pelo PSTU, 
de forma sectária organizaram 
uma campanha para desfi liar a 
entidade da CUT.

É verdade que a direção 
majoritária da CUT é petista, 
pratica o tripartismo e susten-
ta o governo Dilma em coali-
zão com a burguesia. Sem dú-
vida isso fere a independência 
dos sindicatos e obstaculiza as 
lutas. No entanto, a CUT não 
é a sua direção, assim como o 
CEPERS não é a Art-Sind. A 
tática de ir fragmentando à di-
reita e à esquerda o movimen-
to sindical, que é o que fazem 
os reformistas e os ultraes-
querdistas, só pode enfraque-
cer a unidade dos trabalhado-
res na luta contra os ataques 
dos governos e dos patrões. 
Quando se perde a direção de 
sindicato não se divide o sin-
dicato e tenta-se fragmentar a 
central sindical mas se organi-
za a oposição para derrotar os 
pelegos na próxima. 

A Esquerda Marxista tem 
explicado que os trabalhado-
res estão sob um forte ata-
que dos governos estaduais e 
federal. Os professores estão 
tendo seus direitos cortados, 
a unidade entre professores 
e trabalhadores em geral é a 
peça fundamental para resistir 
aos ataques. A decisão de se 
desfi liar da CUT só provoca 
mais divisão, enfraquecendo a 
categoria e suas lutas.
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Divisão em assembleia esvaziada
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Comitê Central propõe uma nova orientação
de construção para a Esquerda Marxista

Nos dias 20 e 21 de abril 
ocorrerá a Conferência Na-
cional da Esquerda Marxista. 
Plenárias para a eleição de 
delegados estão ocorrendo 
em diferentes estados do país 
utilizando como base o infor-
me político apresentado pelo 
Comitê Central (CC) da orga-
nização. 

Esta conferência ocorre 
em uma situação política sin-
gular no Brasil e no mundo, 
que exige o aprofundamento 
de nossas análises e adoção 
de novas táticas para inter-
venção na luta de classes. 
Este é o sentido do informe 
apresentado pelo CC, do qual 
buscaremos pincelar algumas 
questões centrais neste texto. 

A marca da atual situação 
política é a crise pela qual 
passa o capitalismo, que traz 
consigo a instabilidade de 
todos os governos que se de-
dicam a salvar o sistema. De 
um canto a outro do mundo, 
principalmente a partir de 
2011, vimos a explosão de 
mobilizações massivas de jo-
vens e trabalhadores. A Pri-
mavera Árabe, o movimento 
Occupy e grandes manifesta-
ções contra o racismo e a vio-
lência policial nos EUA, Praça 
dos Indignados, greves gerais 
na Espanha, assim como em 
Portugal, Itália, França, Ingla-
terra etc. Na Grécia, mais de 
30 greves gerais desde 2008. 
Esta é a expressão de que o 
proletariado mundial quer 
lutar contra os ataques, por 
conquistas, contra a opressão 
e a exploração do capitalismo.

Mas de tudo isso, devemos 
tirar algumas conclusões, 
como propõe o informe do 
CC. A primeira é de que essas 
grandes manifestações não 
estão se expressando dentro 
dos partidos tradicionais da 
classe trabalhadora como fez 
no passado. Não surgem ne-
les correntes de esquerda, ao 
contrário, estes partidos estão 
ossifi cados e vão ainda mais à 
direita com praticamente to-
dos seus componentes. Por 
isso partem os laços com as 
forças vivas da sociedade.

A segunda conclusão, que 
decorre da primeira, é de que 
a classe trabalhadora busca se 
reorganizar sob um novo eixo 
de independência de classe. A 
expressão mais evidente disso 

no último período foi o cres-
cimento e a vitória do Syriza, 
na Grécia, e o surgimento 
e ascensão do Podemos, na 
Espanha. Mesmo com as de-
fi ciências e vacilações das di-
reções desses partidos, o fato 
é que eles conseguiram ar-
rastar parcelas signifi cativas 
das massas, com um discurso 
mais à esquerda, diante da 
falência política dos partidos 
tradicionais da classe. 

Esta situação política que 
varre o mundo chegou ao Bra-
sil com as Jornadas de Junho 
de 2013, seguiu com o início 
das greves de massa em 2014 
e com as eleições de 2014. 

No entanto, diante da sub-
missão e da covardia da di-
reção do PT, os setores mais 
reacionários sentem-se à von-
tade para fazer seus ataques 
ao partido e ao conjunto da 
luta dos trabalhadores. A pre-
sidente é ameaçada de assas-
sinato por Bolsonaro e nada 
faz, sedes do PT são alvo de 
ataques e pede-se para a po-
lícia investigar. Sem contar a 
farsa do “julgamento do men-
salão”, com dirigentes con-
denados sem provas e sem 
reação.

O partido é incapaz de 
convocar a militância às ruas 
por causa da própria política 
que aplica. A direção do PT 
dissemina a confusão e per-
mite a reorganização da direi-
ta com sua política de colabo-
ração de classes.

Ao mesmo tempo, a classe 
trabalhadora não está acuada, 
ao contrário, está disposta ao 
combate. É o que mostrou 
este ano a greve dos operários 
da Volks, da Mercedes e da 
GM, a greve de professores do 
Paraná, os garis, as diferentes 
greves que seguem pelo país.

Dilma e a direção do PT 
aplicam um estelionato pós-
-eleitoral e o governo vais 
mais à direita. A cada mobili-
zação da pequena-burguesia e 
das classes médias, comanda-
das pela Rede Globo, curva-se 
ainda mais ao capital.

Lula, em plenária em São 
Paulo, em 31 de março, de-
fendeu Dilma e a política de 
“ajustes” do governo dizendo 
com orgulho que em 2003 “eu 
fi z um ajuste maior do que 
esse”. Quem esperava que al-
gum combate resultasse desta 
plenária, frustrou-se. Nenhu-
ma fala contra as MPs 664 e 
665, que retiram direitos tra-

balhistas e previdenciários, 
nem mesmo do presidente da 
CUT, que formalmente tem 
posição contrária a estas me-
didas.

Uma constatação impõe-
-se, a vanguarda de esquerda 
abandonou o PT e aprofunda-
-se o rompimento do partido 
com sua base social, a classe 
trabalhadora. A juventude já 
retirou-se  faz tempo. O go-
verno afunda e o partido tenta 
manobrar com falsas perspec-
tivas, reforma política, frente 
por reformas, frente ampla 
estilo Uruguai etc. 

O fato é que a direção está 
destruindo o partido e não há 
nenhuma reação signifi cativa 
ou real dentro do PT. Nenhu-
ma. É como um organismo 
politicamente moribundo. 

Nestas circunstâncias, o 
CC da Esquerda Marxista re-
solveu propor à Conferência 
Nacional a saída do PT. Os 
melhores militantes da classe 
e da juventude estão fora. O 
partido tomou o caminho do 
PASOK grego, do PS francês, 
entre outros. Nada mais há 
para fazer aí. Esta orientação 
abre as portas para um salto 
de construção da Esquerda 
Marxista e tem sido agarrada 
com muito ânimo pelos mili-
tantes e apoiadores. 

Como perspectiva imedia-
ta apresentamos a proposta 
de uma Frente da Esquerda, 
uma Frente de intervenção na 

luta de classes, contra os ata-
ques do governos e patrões, 
pelas reivindicações, buscan-
do unir grupos, organizações, 
coletivos, movimentos e mi-
litantes que se mantém fi éis 
à luta de classes, à luta pelo 
socialismo.

Uma frente que não tem 

nada a ver com estas institui-
ções podres sustentados pala 
direção do PT, que busque a 
unidade de jovens e trabalha-
dores que lutam por um novo 
mundo, livre da opressão ca-
pitalista, um mundo socialis-
ta. Junte-se a nós nesse com-
bate! 

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

Internet

A Esquerda Marxista se mantém fi el aos princípios comunistas

EDITORIAL

O socialismo de Dilma
Anunciando que vai pri-

vatizar mais cinco rodovias 
ela disse:

“Com isso, a gente quer 
melhorar a qualidade dos 
projetos e também garantir 
que fi quem claras as condi-
ções mais adequadas para a 
formatação de toda a enge-
nharia fi nanceira do projeto 
e também da engenharia do 
próprio projeto de estrutura-
ção da rodovia”.

“Acredito que, com isso, 
nós aperfeiçoamos a efi ci-
ência, nós garantimos uma 
gestão adequada, as empre-
sas privadas têm essa capa-
cidade de contribuir com 
gestão, e principalmente, 
desses serviços que são as-
sociados à obra, que vão fa-
zer gestão de toda rodovia”.

“Queremos empresas 
fortes tendo seu lucro ab-
solutamente garantido, na 

medida em que é um lucro 
justo e uma grande contri-
buição para o País.”

Que pensamento socia-
lista original! Conversão da 
guerrilheira socialista ao ca-
pitalismo puro e duro. 

Internet

Em defesa do capitalismo
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No Canadá, mais de 80 
mil estudantes estão em 
greve contra o programa de 
austeridade do governo. Ou-
tros 145 mil estão realizando 
assembleias. Os estudantes 
querem transformar o movi-
mento em uma greve de tra-
balhadores, mostrando a eles 
que estão dispostos e inspi-
rando-os a entrar na luta a 
partir de abril. Os acordos de 
negociação coletiva acontece-
ram no fi nal de março e o go-
verno exige congelamento de 
salários, entre outros cortes.

A greve começou com uma 

grande manifestação que con-
tou com a presença de mais 
de 10 mil pessoas, a despeito 
das condições climáticas de 
frio e granizo. Há muitos pi-
quetes e mobilizações.

Uma novidade impor-
tante foi o renascimento da 
tradição das “manifestações 
noturnas”, como em 2012. 
Mais de 5 mil jovens marcha-
ram pelas ruas de Montreal 
cantando contra a austerida-
de, com slogans antigoverno 
e anticapitalistas. A polícia 
estava lá com sua tropa an-
timotim, gás lacrimogênio e 
balas de borracha, ocorreram 
muitas provocações contra os 
manifestantes, foram feitas 

dezenas de prisões e aplicou-
-se multas.

Entre os trabalhadores a 
pressão está acumulando-se. 
Os dirigentes sindicais mani-
festaram-se contra uma greve 
geral e contra ações ilegais 
de greve. O governo deixou 
claro que não hesitará em 
usar a lei de retorno ao traba-
lho. Muitos sindicatos locais 
aprovaram resoluções a favor 
de uma greve geral e os pro-
fi ssionais da saúde disseram 
que vão realizar uma greve le-
gal em abril contra os cortes 
na saúde. 

Em geral, no Canadá, no-
ta-se uma radicalização geral 
da população estudantil.

Conune: Público, Gratuito e Para Todos!

Após um exitoso acam-
pamento revolucionário que 
reuniu mais de 200 jovens na 
Fábrica Ocupada Flaskô em 
janeiro deste ano, a campa-
nha nacional “Público, Gra-
tuito e Para Todos: Transpor-
te, Saúde, Educação! Abaixo 
a Repressão!” lança uma pré-
-tese ao Congresso Nacional 
da UNE (Conune) que ocor-
rerá de 3 a 7 de junho em ci-
dade ainda a ser defi nida pela 
direção da UNE.

Esta semana os ativistas 
da campanha já começaram a 
difundir em dezenas de uni-
versidades pelo Brasil afora 
a pré-tese que propõe a reto-
mada da luta por vagas para 
todos nas universidades pú-
blicas.

O texto resgata a Carta de 
Princípios aprovada no Con-
gresso de Reconstrução da 
UNE de 1979 em Salvador-
-BA, e explica as raízes histó-
ricas da capitulação da atual 
direção da UNE:

“(...) em 1979, quando a 
UNE foi reconstruída após 
o período de clandestinida-
de imposto pela Ditadura 
Militar, a luta por educação 
pública e gratuita para todos 
era um princípio da entidade. 
Entretanto, já há quase 20 
anos, as sucessivas direções 
eleitas da UNE vêm abando-
nando essa bandeira e subs-
tituindo-a por outras que 
aparentam ser ‘paliativos’, 
mas que na verdade buscam 
desviar a genuína luta dos es-

tudantes.
No fi m dos anos 80 a UNE 

defendia claramente o fi m do 
ensino superior pago. Nos 
anos 90, a UNE parou de rei-
vindicar vagas para todos nas 
universidades públicas e co-
meçou a levantar a bandeira 
da ‘regulamentação do ensi-
no pago’. 

O caso é que a partir da 
década de 90, ganha força na 
direção da UNE, uma linha 
política reformista sob o co-
mando da UJS (União da Ju-
ventude Socialista) - organi-
zação de jovens dirigida pelo 
PCdoB e que mantém até os 
dias de hoje a hegemonia na 
direção da entidade. Esta po-
lítica signifi ca, na prática, o 
abandono da luta indepen-
dente por reivindicações que 
se chocam frontalmente com 
os interesses capitalistas, e 
sua substituição por refor-
mas que não mudam a es-

trutura do sistema, mas que 
permitiriam algumas aparen-
tes melhorias para a classe 
trabalhadora e a juventude. 
A mesma política defendida 
pelo PT e levada a cabo pelos 
governos Lula e Dilma.

Por isso que param de de-
fender ‘Fim do Ensino Pago’ 
e passam a defender ‘Regu-
lamentação do Ensino Pago’, 
ou seja, aceitam que não há 
vagas para todos nas univer-
sidades públicas, que pode 
haver universidades pagas, 
desde que sejam ‘regulamen-
tadas’. Mas mesmo essa regu-
lamentação não é traduzida 
em questões concretas que 
poderiam colocar os estu-
dantes em movimento. Com 
isso, paralisam a UNE como 
entidade nacional de luta dos 
estudantes, tanto é que desde 
o “FORA COLLOR” (1992) 
nunca mais a UNE mobilizou 
os estudantes nacionalmen-

te. Nas jornadas de junho de 
2013, onde poderia e deve-
ria ter jogado um papel diri-
gente, foi a reboque do mo-
vimento depois de já ter se 
massifi cado por todo o país.”

A tese explica que, para 
conseguirmos hoje educação 
pública e gratuita para todos 
em todos os níveis, acabando 
com o vestibular, é necessá-
rio romper com o pagamen-
to da dívida pública interna 
e externa, além de combater 
a política de ajuste fi scal do 
governo que corta orçamento 
da educação.

O texto conclui: “Ou a 
UNE entra em sintonia com 
a nova situação política, ou 
será atropelada pela história. 
A luta de classes segue, ju-
nho de 2013 foi só o começo. 
Amanhã vai ser maior!”

Leia a íntegra da pré-tese 
em facebook.com/Publico-
GratuitoParaTodos

Manifesto 
em apoio 
à Flaskô

A Esquerda Marxista 
convida todos a continuar 
apoiando a resistência da 
Fábrica Ocupada Flaskô. 
Continua a luta para que o 
PLS 257/12, que declara a 
fábrica como de interesse 
social para fi ns de desa-
propriação, seja aprovado.

Mas, agora, é preciso 
botar força na proposta de 
adjudicação por interesse 
social, que conseguimos 
que fosse assumida com a 
constituição de um Grupo 
de Trabalho da Presidên-
cia da República em que, 
em portaria ofi cial, se re-
conhece a necessidade de 
tomar medidas para defen-
der os postos de trabalho 
com perspectiva de conti-
nuidade da produção.

Os trabalhadores da 
Flaskô lançaram uma cam-
panha de assinaturas pela 
adjudicação por interesse 
social da fábrica. Agora é 
hora de uma nova ofensiva 
de assinaturas.

A campanha agora 
passa a recolher assina-
turas online de pessoas 
físicas. As assinaturas de 
coletivos, organizações, 
movimentos etc. também 
continuam. Quem ainda 
não assinou, pedimos que 
junte-se a esta causa como 
um dos passos importan-
tes para a luta da Fábrica 
Ocupada Flaskô.

Link para assinaturas:
http://www.fabricasocu-

padas.org.br/site/index.php/
campanha

Link com manifesto 
pela adjudicação por inte-
resse social da Flaskô:

http://www.fabricasocu-
padas.org.br/site/index.php/
noticias/3492-flasko-em-
-campanha-de-assinaturas-pe-
la-adjudicacao-da-fabrica

Primeiras assinaturas:
http://www.fabricasocu-

padas.org.br/site/index.php/
noticias/3495-vejam-a-lista-
-dos-primeiros-assinantes-do-
-manifesto-pela-adjudicacao-

Caio Dezorzi
caiodezorzi@gmail.com
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Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br
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A campanha da Juventude Marxista vai estar no Conune
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