
JORNAL DA

                    Nº 03 JAN/FEV 2019

UNIDADE CLASSISTA
UNIR AS LUTAS PARA EMANCIPAR A CLASSE

FUNDAMENTOS PARA
MILITÂNCIA SINDICAL

MANIFESTO DO FÓRUM SINDICAL, POPULAR E DE JUVENTUDES
DE LUTA PELOS DIREITOS E PEL AS LIBERDADES  DEMOCRÁTICAS

QUANDO A INTOLERÂNCIA
CHEGA AO PODER

A CLASSE TRABALHADORA
COMEÇA A REAGIR PELO MUNDO



2

ANÁLISE DE CONJUNTURA

 2019 começou sob o signo da ofensiva 
da extrema direita, com retiradas de direitos 
e ataques contra as conquistas históricas da 
classe trabalhadora mundial. Tal ofensiva se 
deu em um dialogo e articulação com setores 
conservadores, que dentre suas pautas trou-
xe um forte sentimento anti comunista.

 Em todo o mundo também cresce a re-
sistência dos trabalhadores, não foram pou-
cos os exemplos de lutas que tem surgido em 
diversas partes do globo.

 Na França, recentemente, explodiram 
as manifestações dos chamados coletes ama-
relos, manifestantes que tinham nas reformas 
do governo Macron e no descontentamento 
com o aumento do preço dos combustíveis. As 
manifestações ganharam proporções nacio-
nais e grande destaque na imprensa interna-
cional. Contudo, uma das características das 
manifestações da França foi a disputa pelo 
rumo do movimento, setores da direita bus-
cam incindir sobre as manifestações, suas 
pautas e objetivos.

 Outro exemplo emblemático ocorreu 
recentemente na índia com uma gigantesca 
greva geral. Se na França existe a pressão 
de setores da direita em mobilização nas ma-

A REAÇÃO 
DA CLASSE TRABALHADORA 
P E L O  M U N D O

nifestações dos coletes amarelos, na Índia a 
greve geral parece ser algo oriundo do seio do 
movimento operário. Pós greve a Frente de Es-
querda da índia, onde inclusive atua o Partido 
Comunista da Índia, organizou atos de massa 
buscando dar prosseguimento e organicidade 
a luta.

 Nos EUA, os trabalhadores servidores 
públicos federais impuseram uma derrota a 
Trump paralisando o governo, que tentava a 
partir de pressão sobre os servidores chanta-
gear o congresso em busca de apoio para a 
construção do muro.

 Em diversos países a indignação tem 
sido a marca da resistência, e, a partir das 
lutas se tece uma contra ofensiva, que passa 
necessariamente pela organização dos que 
lutam. Esse processo de reorganização será 
decisivo na atual quadra histórica, em que o 
fascismo, a extrema direita e a direita populis-
ta busca disputar corações e mentes da classe 
trabalhadora, tentando maquiar suas pautas 
reacionárias nas reivindicações e dramas de 
uma classe trabalhadora despedaçada e sem 
perspectiva por anos de liberalismo econômi-
co e conciliação seguida de traição por parte 
da social democracia e demais setores refor-
mistas.

 A unidade dos que lutam passa pela 
construção de um programa da classe traba-
lhadora, suas respostas para os dramas e de-
safios na presente fase da luta de classes.

 No Brasil, na Índia, nos EUA, na Fran-
ça, no Chile, na Grécia, e em todo o mundo a 
unidade e a construção de um programa são 
a materialização dos nossos esforços de cons-
truir a contra ofensiva da classe trabalhadora.

Trabalhadores mobilizados na Greve Geral que sacudiu a Índia, organizada pela Frente de Esquerda ìndiana.
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FORMAÇÃO POLÍTICA SINDICAL

 A partir deste número, o JORNAL DA UNI-
DADE CLASSISTA, publicará uma série de artigos 
com dicas e instruções para os trabalhadores e 
trabalhadoras que queiram participar mais ati-
vamente de seu sindicato profissional. Os artigos 
tratarão de temas relativamente simples, mas 
que são obstáculos importantes na trajetória do 
trabalhador que desperta para a necessidade de 
se inteirar e interferir nas discussões relativas ao 
seu trabalho. Acompanhe a série e, caso surjam 
dúvidas, procure as redes sociais da Unidade 
Classista. Estamos à disposição para ajudá-lo a 
se organizar e aos seus colegas para a luta em 
defesa dos seus direitos e pela conquista de no-
vas e melhores condições de trabalho e vida!

Artigo 1: ESTOU COM PROBLEMAS EM MEU 
LOCAL DE TRABALHO E PRECISO DE AJUDA. 
O QUE EU FAÇO?

 As condições de trabalho estão de mal a 
pior para os trabalhadores pelo país afora. Está 
ocorrendo um verdadeiro ataque aos direitos dos 
trabalhadores e várias categorias estão enfren-
tando uma piora considerável de suas condições 
de trabalho, além de demissões. Nesses casos, o 
trabalhador se vê isolado, sem poder contar com 
nenhum suporte para ajudá-lo. O que fazer nes-
ses casos?

 A primeira providência a ser tomada é 
procurar o seu sindicato. O papel do sindicato é 
disponibilizar ao trabalhador uma rede de pro-
teção que pode ajudá-lo a lidar com problemas 
frequentes dos locais de trabalho, tais como as-
sessoria jurídica para casos de assédio moral e 
sexual e esclarecimentos sobre direitos coletivos 
da categoria. A depender da diretoria, o sindicato 
pode ser um importante meio de organização da 

categoria na luta por melhoria das condições 
de trabalho. Mas, o que pode parecer simples, 
como por exemplo encontrar a sede do seu sin-
dicato, às vezes pode se tornar um desafio.

 As categorias de trabalhadores mais nu-
merosas, como os trabalhadores da indústria 
e do funcionalismo público, geralmente não 
têm tantos problemas para encontrar seu sin-
dicato. As campanhas salariais, panfletagens 
e atividades desses sindicatos envolvem muita 
gente e geralmente se encontram informações 
nos sites das entidades. No entanto, muitos tra-
balhadores de empresas menores, do comércio 
ou de filiais de grandes e médias empresas en-
contram dificuldades em localizar seu sindica-
to e participar das discussões que acontecem 
ali. Este, inclusive, é um índice importante da 
atuação do seu sindicato: quanto menos você 
ouve falar dele, mais provável é que ele não 
esteja atuando adequadamente. Retornaremos 
a esse assunto em outro artigo. O que impor-
ta agora é: como encontrar meu sindicato sem 
correr riscos de demissão ou de aumentar meus 
problemas na empresa?

 O sindicato é uma organização dos tra-
balhadores. Portanto, quando o patrão ouve a 
palavra “sindicato” geralmente o sinal de aler-
ta acende. Se o trabalhador já estiver na mira, 
pode piorar a sua situação. Sendo assim, evi-
te procurar a partir das repartições da própria 
empresa (RH, chefia imediata, medicina do tra-
balho, etc.). Procure um amigo de confiança do 
trabalho, desde que não seja boca aberta. Às 
vezes, o nome da entidade está no holerite do 
mês de março, quando ocorria o desconto do 
imposto sindical. A internet e as redes sociais 
podem ajudar muito nessa busca. Se essas for-
mas de buscar a informação sobre o seu sindi-
cato falharam, recorra ao RH da sua empresa 
como última alternativa. Mas lá, evite falar em 
solução de conflitos na empresa. 

 Tendo achado o seu sindicato, trate 
de seus problemas funcionais e veja as pos-
sibilidades de resolução. Procure panfletos e 
jornais, leve-os para casa, leia com atenção. 
Pergunte ao diretor sobre assembleias e dis-
cussões acerca da sua categoria. Verifique as 
possibilidades de filiação ao sindicato. Tendo 
encaminhado a resolução de seu problema 
particular, não se esqueça de que esses pro-
blemas atingem muitos de seus colegas e que 
é importante participar e interferir nas questões 
relativas ao seu trabalho. É no sindicato que 
se decide muitas coisas importantes para sua 
vida e a dos seus colegas. No próximo artigo, 
trataremos justamente da participação em as-
sembleias no sindicato.

FUNDAMENTOS 
DA MILITÂNCIA SINDICAL: 
O  Q U E  F A Z E R ?  C O M O ?

Formação Política Sindical (imagem desfocada para preservar os militantes.
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LUTA DE CLASSES

 A classe trabalhadora, os movimentos so-
ciais e partidos políticos de esquerda estão entran-
do em uma nova quadra histórica, onde o novo go-
verno que assumiu os rumos do país apresenta o 
seu total despreparo, confirmando tudo aquilo que 
foi apresentado durante a campanha eleitoral. Um 
misto de arrogância, desconhecimento, intolerân-
cia e violência contra tudo que o governo considera 
como sendo diferente pelo governo. 

 O governo Bolsonaro está libertando todas 
as forças de inspiração neofascista para atacarem 
aquilo que é considerado diferente, deixando im-
plícita a autorização para o uso da violência como 
resposta aos seus opositores em todos os campos. 

O INÍCIO DA OFENSIVA

 A fim de conter a indignação popular, os go-
vernos anteriores já haviam iniciado sua ofensiva 
contra a livre expressão e manifestação ao perse-
guir militantes durante a copa de 2014 e continua-
ram esta ofensiva ao aprovar a lei Antiterrorismo 
em 2016. No entanto, é inegável que estes ataques 
se aprofundam com a chegada da extrema-direita 
ao poder. 

 A campanha eleitoral já havia dando o tom 
de como seria o novo governo, mas com a confir-
mação da vitória no pleito eleitoral, as forças re-
acionárias e mais antidemocráticas viram a opor-
tunidade de atacarem, preparando uma ofensiva, 

tendo em vista a legitimação do abuso da vio-
lência pelo Estado.  

 O que torna mais preocupante é que 
essa situação de legitimação da violência está 
espalhada na lógica de diversos governadores 
eleitos que buscam através da pauta da segu-
rança atacar os movimentos sociais e o povo ne-
gro das periferias e comunidades, com a descul-
pa de garantia da Lei e da ordem. Mas sempre 
defendendo os interesses dos empresários e do 
grande Capital.

 Logo nos primeiros quinze dias de go-
verno, Bolsonaro aprovou um decreto que torna 
mais flexível o porte de armas. No Brasil, só em 
2016, do total de mortes por agressão, metade 
são de mulheres. Mulheres que são mortas den-
tro de seus domicílios por armas de fogo, segun-
do o sistema Datasus, que registra que registra 
mortes ocorridas em atendimentos no sistema 
público de saúde. Ou seja, na prática, a flexibi-
lização do porte de armas pode implicar em um 
aumento significativo das mulheres vítimas de 
violência doméstica e do feminicídio.

 A população LGBT também sofre profun-
dos ataques, seja com a proibição da discussão 
de gênero nas escolas, por meio do projeto Es-
cola sem Partido, seja pela perseguição decla-
rada a parlamentares gays como o caso de Jean 
Wyllys, que teve inclusive sua família ameaçada 
de morte. 

CONFLITOS NO CAMPO

 Os governos anteriores nunca consegui-
ram solucionar o problema no campo brasileiro, 
sempre houve o predomínio dos interesses dos 
latifundiários e com o advento da chegada do 
capitalismo no campo, o fortalecimento do Agro-
negócio e a sua forma híbrida no parlamento, 
organizou a bancada ruralista que conseguiu 
unir os interesses dos latifundiários, da ban-

QUANDO A 

INTOLERÂNCIA 
CHEG A AO PODER
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cada da bala e de parte significativa da bancada 
evangélica, aumentando seu poder. Acompanha-
mos o aumento do conflito no campo sem uma me-
diação para proteger os trabalhadores.

 O primeiro caso de violência no ano de 2019 
aconteceu na Fazenda Magali (MT). No dia 05/01, 
quando um pequeno grupo de trabalhadores foi pe-
gar água no rio Traíra, foram surpreendidos por pis-
toleiros, resultando em um trabalhador morto e nove 
feridos.

 As comunidades quilombolas também estão 
sobre ataque, já que apenas 7% das terras desses 
povos tradicionais estão regularizadas no país. Os 
latifundiários e posseiros já ameaçam e intimidam 
diversas comunidades. 

 Os povos indígenas também estão entre os 
grandes alvos da bancada ruralista com apoio do 
governo Bolsonaro, que desde a campanha anun-
ciou que não iria ceder um centímetro a mais de ter-
ras para os indígenas. Como a responsabilidade da 
demarcação das terras passou para o comando do 
Ministério da Agricultura, além de subordinar a Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI) para a Secretaria 
das Mulheres, Família e Direitos Humanos. Enfim, 
nada mais esquizofrênico e com propósito de des-
truir para satisfazer a sanha do agronegócio. 

A CLASSE TRABALHADORA E O PROCESSO RE-
PRESSIVO

 Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro 
deixou claro o que pensa sobre os direitos para clas-
se trabalhadora, falando inclusive que um dia tere-
mos que fazer uma escolha “se continua com todos 
os direitos e o desemprego ou temos menos direitos 
e empregos”.  Além de já apresentar uma pré-dispo-
sição à perseguição aos sindicatos, que na opinião 
do presidente não passam de “vagabundos”. 

 Não precisamos pontuar a continuidade da 
política agressiva e ultraliberal proposta na agen-
da de Paulo Guedes, o superministro da Economia, 
que tem como principal proposta a Reforma da Pre-
vidência, porém, com um tom ainda mais agressivo 
do que a de Temer, propondo um modelo de capita-
lização previdenciária.

MODELO SOCIÓ-REPRESSIVO 
NOS ESTADOS

 Outros Estados da federação já encamparam 
o modelo repressivo/autoritário. Uns ainda no cam-
po discursivo, já prometem utilizar até atiradores de 
elite, como declarou o governo do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, com o objetivo de abater traficantes 
ou pessoas que estejam portando armas. O que de-
monstra que o objetivo é o extermínio localizado nos 
morros e favelas da cidade maravilhosa.

 Já em São Paulo, João Dória já demons-
trou a total falta de dialogo com os movimentos 
sociais. No último dia 16/01, reunidos na Praça 
do Ciclista, na Rua da Consolação com Avenida 
Paulista/SP, quando foram surpreendidos com a 
truculência policial que apreendeu 14 pessoas e 
feriu com bala de borracha um jornalista.

 O caso demonstrou que a promessa de 
campanha de Dória sobre o uso da força está 
sendo colocado em prática.  A polícia mais vio-
lenta do Brasil que já se sentia à vontade para 
utilizar a força, agora pode “atirar para matar”.

 É preciso estar atento ao que está se 
desenhando para a classe trabalhadora, mo-
vimentos sociais, mulheres, população LGBT e 
comunidades tradicionais. Pois não podemos 
alimentar ilusões e sermos surpreendidos. 

CONTRA O AUTORITARISMO, UM FUTURO 
SOCIALISTA!

 O cenário é tenebroso para aqueles que 
ousam se levantar contra esse modelo repres-
sivo de sociedade e lutar por direitos. Por isso, 
mais do que nunca precisamos estar organiza-
dos, enquanto classe, para construirmos a uni-
dade necessária para enfrentar esta onda rea-
cionária e apresentarmos uma saída pela mãos 
dos trabalhadores e trabalhadoras, negros e 
negras, gays, indígenas e quilombolas e da ju-
ventude. 

 Precisamos, mais do que nunca, ter cora-
gem de dizer bem alto que somos contra toda e 
qualquer forma de opressão e violência do Esta-
do e que temos um projeto de sociedade, mais 
justa, mais igualitária, feita com a democracia 
do povo - um futuro socialista! 

LUTA DE CLASSES
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ORGANIZAR A CLASSE

MANIFESTO DO FÓRUM SINDICAL,
POPULAR E DE JUVENTUDES
DE LUTA PELOS DIREITOS
E PELAS LIBERDADES 

DEMOCRÁTICAS
 Diante do agravamento da crise nacional e in-
ternacional do capital, as classes dominantes vêm rea-
lizando uma ofensiva generalizada contra os direitos, 
garantias e salários dos(as) trabalhadores(as), pensio-
nistas e da juventude, visando liquidar as conquistas 
sociais e trabalhistas realizadas ao longo de várias ge-
rações, bem como recrudescer o conservadorismo ex-
presso nos costumes e na vida cotidiana, fatos que se 
tornaram mais explícitos com as eleições de governos 
e personalidades de extrema-direita, tanto em nível 
nacional quanto estadual, bem como no Parlamento.

 Os ataques aos direitos sociais historicamente 
conquistados com muita luta, como saúde, educação, 
previdência social e às liberdades democráticas, têm 
se intensificado no último período com o anúncio da 
implementação da agenda neoliberal de forma inten-
siva, através do desmonte do Estado via privatizações 
e da ampliação da parceria público-privada em todas 
as áreas. Nem mesmo setores estratégicos para a au-
tonomia e a independência do país, como aviação, te-
lecomunicações, energia, petróleo e gás, estão sendo 
poupados. O grande capital e seu governo incremen-
tam o processo de mercantilização e a busca do lucro 

nas áreas da educação, saúde e previdência social, 
buscando transformar esses bens sociais em merca-
dorias, ao mesmo tempo em que praticamente re-
lega a segundo plano o investimento em moradias 
populares e abandona a reforma agrária.

 Aliado a esse pacote de uma agenda libe-
ral de extrema-direita e entreguista, se junta um 
conjunto de medidas conservadoras que atingem 
os direitos duramente conquistados por mulheres, 
indígenas, negros e negras, quilombolas e LGBTTi. 
Medidas que,  estando diretamente ligadas aos in-
teresses do capital, de manter subalternizados seg-
mentos majoritários da população como mulheres 
e negros e negras, contribuem para o rebaixamento 
dos salários e a intensificação da exploração. Por 
outro lado, sob o discurso do desenvolvimento, re-
tira direitos das comunidades indígenas e quilom-
bolas, abrindo ainda mais espaço para a exploração 
do capital sobre o patrimônio natural.

 A esse conjunto de medidas, se soma a pro-
pagação do ódio, a perseguição política e ideológi-
ca, a criminalização dos que lutam e o uso da força 
como resposta à crise social.

 Assim, o governo Bolsonaro e seus seguido-
res imprimem um ritmo de retrocesso ao país, ao 
mesmo tempo em que vai se evidenciando também 
seu caráter falacioso no que se refere a temas como 
o da corrupção, assumido como bandeira prioritá-
ria no período eleitoral.

 Apesar dos inúmeros ataques, a classe traba-
lhadora não está passiva. No último período foram 

só a unidade
dos trabalhadores
derrotará o
retrocesso
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ORGANIZAR A CLASSE

inúmeras as ações de resistência e de luta protago-
nizadas por trabalhadores(as), mulheres, indígenas, 
quilombolas e negros e negras das periferias do 
Brasil. A reação e a resistência se expressaram nas 
ruas, com greves, marchas à Brasília, paralisações, 
atos e manifestações que demonstram o potencial 
de mobilização de nossa classe, no campo e na cida-
de.

 Diante dessa conjuntura avaliamos que seja 
necessária a busca da construção da mais ampla 
unidade de nossa classe e todas as suas organiza-
ções pra lutar contra os ataques.

 Nesse marco, e a serviço desse objetivo, es-
tamos criando o Fórum Sindical, Popular e de Ju-
ventudes, por direitos e liberdades democráticas, 
que reúne entidades, movimentos e organizações 
políticas da cidade e do campo visando combater os 
retrocessos em curso e lutar pelos direitos sociais, 
conforme segue nos eixos abaixo:

- Defesa dos direitos trabalhistas e contra o fim do 
Ministério do Trabalho;
- Defesa da Previdência Pública e universal. Contra 
a Reforma da Previdência!;
- Defesa da Educação e da Saúde Públicas, gratuitas 
e de qualidade;
- Defesa da política de igualdade racial, de gênero e 
respeito às diversidades sexuais;
- Defesa das Liberdades Democráticas;
- Defesa de Reforma Urbana e Agrária;
- Contra a criminalização dos movimentos sociais;
- Pela revogação da EC/95;
- Em defesa do emprego, salário e moradia;
- Em defesa do setor público estatal e contra as pri-
vatizações;
- Pela Liberdade de ensinar e de aprender, em defe-
sa da autonomia das instituições de ensino públicas.

 Agora é a hora de construirmos unidade de 
ação para combater os retrocessos e garantir direi-
tos e avançar na construção de um poderoso mo-
vimento de massas para realizar as transformações 
sociais que o Brasil necessita. Nosso foco central 
deve estar na construção de ações unitárias, articu-
lado de forma ampla a diferentes setores da classe 
trabalhadora, da juventude e do povo pobre das pe-
riferias, atuando em dois movimentos simultâneos.

O primeiro no sentido de incidir junto ao movimento 
sindical e movimentos populares e da juventude, como 
a Plenária Nacional das Centrais Sindicais e em outros 
espaços que se constituam nacionalmente com plata-
forma semelhante, contribuindo para o fortalecimento 
da luta em unidade de ação em âmbito nacional e tam-
bém nos estados.

 Ao mesmo tempo, o Fórum Sindical, Popular 
e de Juventudes, por direitos e liberdades democráti-
cas terá como tarefa se constituir como espaço unitário 
que aglutine entidades, movimentos e organizações na 
construção de uma agenda classista e independente, 
sendo esse, uma das expressões do processo de reorga-
nização da classe trabalhadora brasileira.

 Por isso conclamamos as entidades e organiza-
ções dos(as) trabalhadores(as) e da juventude do cam-
po e da cidade e dos movimentos populares, a construir 
o FÓRUM SINDICAL, POPULAR E DE JUVENTU-
DES, POR DIREITOS E LIBERDADES DEMOCRÁTI-
CAS.

Nenhum direito a menos!
Pelas transformações sociais e econômicas!
Em defesa dos direitos e das liberdades democráticas!
Construir a GREVE GERAL para derrotar a Contrarre-
forma da Previdência!

FÓRUM SINDICAL, POPULAR E DE 
JUVENTUDES, POR DIREITOS E
LIBERDADES DEMOCRÁTICAS
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NOTA POLÍTICA

NOTA POLÍTICA 

SOBRE O CRIME DA VALE 

E M  B R U M A D I N H O
 Assistimos nos últimos dias o drama da 
comunidade de Brumadinho que viu parte de 
seus habitantes e de sua história serem levados 
pelo mar de lama oriundo do rompimento de 
uma barragem.

 Primeiramente, nos solidarizamos com os 
envolvidos nessa tragédia, principalmente  com 
aqueles que perderam seus entes queridos. E 
para que esse crime não aconteça mais, pre-
cisamos analisar toda a situação sob o prisma 
político. A Vale foi uma empresa pública privati-
zada em 1997, então sob  o mandato do ex-pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, por um 
preço muito abaixo do que valia. Os capitalis-
tas compradores naquela época, não somente 
ganharam um poder econômico grande como 
um poder político imensurável, tanto que finan-
ciaram,  ao longo dos anos,  as campanhas de 
vários deputados e candidatos a cargos majori-
tários da situação e oposição. Lembremos que 
o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, 
estava vestido com o uniforme da Samarco na 
época do crime de Mariana. O fato é que nenhu-
ma punição foi aplicada à mineradora até hoje 
pela destruição do distrito de Bento Rodrigues 
(em 2015), fruto de sua influência também no 
poder judiciário.

Está claro que esse é um problema que se 
inicia com o ciclo de privatizações, passan-
do por vários governos,  até que chegamos 
à destruição de parte de Brumadinho,  com 
o saldo de mais de 300 mortos, fora o im-
pacto ambiental de grandes proporções. 
Além disso, o crime é de caráter trabalhista 
também, aliás, um dos maiores acidentes 
de trabalho do Brasil, haja vista que os tra-
balhadores estavam completamente vulne-
ráveis durante o rompimento da barragem 
e os sistemas de alerta não foram ativados. 
Por fim, a empresa tem o costume de crimi-
nalizar quem luta contra as contradições 
que ela gera e financiar lideranças locais de 
cidades interioranas para conseguir apoio.

 As soluções para o caos instaurado 
passam pela mudança do modelo de ges-
tão da atividade mineradora, hoje voltada 
para atender aos interesses de capitalistas 
e de especuladores a todo custo,  para um 
modelo que esteja em consonância com os 
interesses populares. Para tanto, é impor-
tante a reestatização da Vale e dar início a 
uma luta por uma estrutura de gestão popu-
lar e que privilegie a preservação do meio 
ambiente e das cidades onde ela está pre-
sente, sem demissões para os trabalhado-
res.

 Apesar da Vale estar apresentando 
“bodes expiatórios” para seus crimes, exi-
gimos a punição imediata e rigorosa de to-
dos os verdadeiros responsáveis, tanto pelo 
desastre em Mariana,  quanto em Brumadi-
nho! Queremos a restauração das cidades 
destruídas, reparação para os familiares 
que perderam seus entes queridos e traba-
lho árduo para recuperação do meio am-
biente atingido.

Pela reestatização da Vale sob controle po-
pular!

Em defesa da vida e dos direitos das popu-
lações atingidas!

Todo apoio ao Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB)!

Coordenação Estadual da Unidade Clas-
sista de Minas Gerais - fevereiro de 2019


