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O irrisório funcionário Marcela Rebelo de Sousa da classe capitalista globalista aplica palavra 

por palavra as directivas sanitárias totalitárias do cosmopolitismo da mercadoria em 
decadência... 

 
Desde 2018, a crise catastrófica da podridão capitalista congelou a desintegração da 
economia do mundo alienado em taxas de juro negativas, produzindo a emergência 

refractária dos Coletes Amarelos... Isto provocou a obrigação imperativa de o espectáculo da 
mercadoria esconder a todo o custo o grande colapso comercial e bancário que se 

avizinha... 
 

Assim, para ocultar a decadência planetária da lei do valor e atrasar o mais possível o 
despertar das lutas proletárias radicais, a ordem mundial do reino da quantidade despótica 

elaborou - partindo de uma infecção respiratória relativamente convencional - um golpe de 
estado sanitário inteiramente baseado na produção histérica de um perigo viral mitológico 

decorado com truques estatísticos intensivos... E enquanto todos os tratamentos 
convencionais utilizáveis foram proibidos nos hospitais em deterioração, o diktat estatal da 

polícia médica apressou-nos para o dogma da vacina da prisão... 
 

O engano capitalista da variante Delta não é senão a forma mais elevada da crise histórica 
incontornável da queda da taxa de lucro... 

 
Há 150 anos atrás, a Comuna de Paris foi esmagada por todos os bandos do charlatanismo 

moderno da tirania democrática do Mercado! 
Que a Comuna de Todos os Lugares surja de agora em diante para varrer para 

sempre todos os direitos e todas as esquerdas do Capital ! 
 

Toda a verdade oficial é, na essência, uma mistificação governamental da ordem 
capitalista. 

 
MOBILIZAÇÃO GERAL CONTRA O ENGANO CONCENTRISTA DO VÍRUS 

CAPITALISTA SEM FIM ! 
 

Abaixo a tirania sanitária das mentiras do espectáculo estatal da crise final da Capital ! 
Contra toda a censura, vamos quebrar as correntes, Para a Frente e Para Cima ! 

 
Viva a Guerra Mundial de Classe do Proletariado contra todos os partidos e sindicatos do 

planeta de mercadorias e por um mundo sem exploração e alienação ! 
 

VIVA A COMUNA UNIVERSAL PARA UM MUNDO SEM 
DINHEIRO OU ESTADO ! 

 

MARCELO REBELO DE SOUSA DECLAROU GUERRA 
SOCIAL, ELE VAI TÊ-LA MAS NÃO DA FORMA QUE 

QUERIA ! 
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