
Em todo o país, empresas demitem funcionários e preparam adesão ao programa de redução de salários do governo federal
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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. 

Voto pelo não (“Oxi”) às medidas exigidas obteve 61,3% em plebiscito grego



Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

EDITORIAL

Espanhóis, que há poucos anos diziam basta de partidos e sem bandeiras, agora constroem o partido Podemos, que já se encontra em situação de decidir entre acordos ou enfrentamento ao capital

Dilma Rousseff aplica cada vez mais medidas favoráveis aos interesses dos capitalistas, assessorada por um ministério escolhido para agradar o mercado



Polêmica revela perversas consequências caso não seja barrado avanço da proposta de redução da maioridade penal

Jovens protestando contra a redução da maioridade no Congresso Nacional


