
A política assassina do governo Bolsonaro, 
que já matou mais de 610 mil pessoas 
por meio da Covid-19, continua apro-

fundando a desgraça vivida pela maioria da 
população brasileira. O desemprego já atinge 
mais de 20 milhões de trabalhadores e cerca de 
40 milhões trabalham na informalidade, sem 
nenhuma garantia trabalhista.

 O fim do auxílio emergencial e o re-
torno do fantasma da inflação, que já atinge 
10,67%, puxada pelo aumento absurdo dos 
combustíveis, do gás de cozinha, dos alimentos 
da cesta básica e da energia elétrica colocam 
milhões de brasileiros em condições cada vez 
mais difíceis de sobrevivência.

 Enquanto isso, Bolsonaro prossegue 
seu plano de extermínio e entreguismo, des-
valorizando os salários e a moeda, aumentan-
do e deixando aumentar os preços, elevando a 
taxa de juros da economia por meio do Banco 
Central e sucateando os serviços públicos e as 
empresas estatais de importância estratégica, 
como os Correios, a Eletrobrás, o Banco do 
Brasil e a Petrobrás para privatizá-los.

 Bolsonaro já deixou escancarado para 
o mundo inteiro seu desprezo pela vida, ao 
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VOCÊ QUER UM EMPREGO COM 
CARTEIRA ASSINADA E UMA VIDA MELHOR? 
LUTE PARA DERROTAR BOLSONARO!

anunciar que ainda não tomou a vacina e que 
não pretende tomá-la. Também já demonstrou 
que não recuará em suas ações para favorecer 
banqueiros, acionistas das empresas estatais e os 
grandes empresários, principalmente os que ex-
ploram o chamado agronegócio.

 Felizmente, diversos setores da classe tra-
balhadora, tais como os servidores públicos, os 
petroleiros, os trabalhadores dos Correios, da 
Eletrobrás e mais recentemente os caminhonei-
ros e os diversos motoristas, motociclistas e ci-
clistas, que trabalham por meio de aplicativos, 
entre outros, também estão abrindo os olhos 
e se incorporando a CAMPANHA NACIONAL 
FORA BOLSONARO, para derrotar este gover-
no.

 Neste momento, todos os trabalhadores 
devem manter e ampliar as manifestações de 
rua e ampliar as ações de solidariedade com os 
setores mais atingidos pela fome e pela misé-
ria, fortalecer o debate programático e construir 
mobilizações e greves nas categorias que estão 
sendo frontalmente atacadas pela contrarrefor-
ma administrativa e pelas privatizações, além de 
fortalecer a construção da greve geral.



Nos últimos anos, diversos governos 
com linhas políticas semelhantes ao 
governo Bolsonaro foram derrotados 

em diversas partes do mundo, principalmen-
te aqui na América Latina, e isso deve nos 
servir de inspiração. 

 Nós, trabalhadores brasileiros precisa-
mos fortalecer as lutas para derrotarmos esse 
governo de forma definitiva, expulsando 
Bolsonaro, Mourão e toda sua corja o mais 
rápido possível do palácio do planalto. Para 
isso, partidos, sindicatos, movimentos popu-
lares e a juventude trabalhadora devem es-
tar unidos para nas ruas exigirem o impea-
chment já!

ESTAS SÃO NOSSAS BANDEIRAS DE LUTA EMERGENCIAIS:
• Vacinação para todos;

• SUS 100% estatal, público, universal, gratuito 
e de qualidade;

• Auxílio emergencial de, no mínimo, 600 reais, 
para todos que necessitarem;

• Tabelamento dos preços dos gêneros de pri-
meira necessidade;

• Nenhuma ação de despejo das comunidades 
que lutam em defesa da moradia popular;

• Defesa das empresas públicas e reestatização 
de todas as empresas estratégicas;

• Revogação imediata da emenda constitucional 
do teto dos gastos e das contrarreformas traba-
lhista e previdenciária;

• Rejeição completa da Reforma Administrativa;

• Garantia de estabilidade no emprego, com sa-
lário integral e todos os direitos e garantias, a 
todos os trabalhadores;

• Transporte público gratuito aos idosos e de-
sempregados;

• Suspensão imediata do pagamento dos juros 
da dívida interna;

• Taxação das grandes fortunas;

• Criação de Frentes de Trabalho e programa ha-
bitacional de construção e distribuição de casas 
populares.

FORA BOLSONARO E MOURÃO, IMPEACHMENT JÁ!
VAMOS CONSTRUIR O FÓRUM, SINDICAL POPULAR E DA JUVENTUDE, DE LUTA 

POR DIREITOS E LIBERDADES DEMOCRÁTICAS EM TODO O BRASIL!
RUMO A GREVE GERAL!

CONHEÇA A UNIDADE CLASSISTA E LUTE CONOSCO POR UM FUTURO SOCIALISTA!

 Precisamos que você esteja conosco 
nas ruas e nas lutas para derrotarmos esse 
governo e avançarmos na construção de 
uma alternativa politica dos trabalhadores, 
para resistirmos aos ataques e conquistarmos 
nossas reivindicações, desde as emergenciais 
até as mais ousadas, como a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

 Por isso, precisamos estar organizados 
para construir um projeto que modifique a 
realidade e o sistema que explora e massa-
cra trabalhadores, indígenas, quilombolas, a 
população negra e periférica, assim como as 
mulheres e a comunidade LGBT. 

 A Unidade Classista é uma corrente 
sindical que luta a partir dos interesses da 
classe trabalhadora e te convoca para cons-
truir conosco as manifestações da Campanha 
Fora Bolsonaro e o nosso futuro.

LUTE CONOSCO!


