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Não ao lixão em Viamão!

Lutemos todos nas ruas e avenidas para
preservarmos nossas condições de vida!
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2008, ocorreram sob governos dia forma mais barata que
liderar (por dentro das vias letos democráticos (PMDB, PSDB,
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hoje, é preciso lutar contra os capitalistas e seus goataques aos recursos naturais e a
vernos. Para que isto ocorra, não podemos cair em
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