
A  formação  de  um  bloco
independente,  combativo e classista nas
manifestações  se  mostra  mais  que  uma
idéia a ser defendida, é uma necessidade
prática  para  garantirmos  uma
manifestação combativa e que não sirva
de  palanque  político:  os  carros-de-som
patrocinados pela farsa eleitoral são mais
que um mero incômodo.

Porém, para que seja mais organizado
e  mais  eficiente,  precisamos  nos
articular. A FIP-RJ é uma proposta para
isso.  Um  espaço  democrático  para
debatermos e nos articularmos em forma
de uma frente.
As forças da repressão são grandes. Mas
somos  mais  e  maiores  se  somarmos
força.  Participe  e  ajude  a  construir  a
plenária da  FIP-RJ, ou busque também
se organizar  de forma independente em
seu local de trabalho, moradia ou estudo.
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