
Enquanto mais de 39 milhões de brasileiros 
estão vivendo na extrema pobreza e o país 
acumula mais de 20 milhões de desem-

pregados, com quase 600 mil mortos vítimas da 
COVID-19, Bolsonaro foi para os Estados Uni-
dos na Assembleia Geral da ONU para apresen-
tar um Brasil que só existe na imaginação dele. 
 
Em seu discurso tentou passar a imagem de 
que no Brasil não há  mais corrupção, omitin-
do que o governo federal tem sido investigado 
por atos de corrupção na compra de vacinas. 
Também não disse nada sobre os esquemas de 
“rachadinhas” onde seus filhos são investiga-
dos. Mesmo depois das mais de 600 mil mortes 
por Covid-19, manteve o discurso sobre o tra-
tamento precoce com remédios que não ser-
vem para combater a doença e com a maior 
cara-de-pau disse estar ao lado dos povos in-
dígenas sem citar a proposta de regulamenta-
ção do Marco Temporal, em que tenta expul-

OUTUBRO DE 2021

@unidadeclassista_oficial

@unidadeclassista_oficial@unidadeclassista_nacional

www.unidadeclassista.org.br

LUTE CONOSCO PARA DERROTAR 
BOLSONARO, MOURÃO E SEUS ALIADOS!

sar as comunidades indígenas de suas terras.  
Também não falou da miséria crescen-
te e do aumento desenfreado dos preços, 
com destaque para os combustíveis, o gás 
de cozinha e os alimentos da cesta básica.  
 
Bolsonaro também demonstrou ao mundo, 
o desprezo pela vida das pessoas ao anun-
ciar que ainda não tomou a vacina e que 
também não pretende tomá-la, mesmo com 
diversos membros de sua comitiva conta-
minados, inclusive o ministro da saúde. 
 
Agora de volta ao Brasil, continua com os mes-
mos objetivos e pretende privatizar algumas 
das principais empresas estatais brasileiras, tais 
como a Eletrobrás,  os Correios e várias outras, 
também quer desmontar os serviços públicos 
para privatizá-los por meio da contrarreforma 
administrativa.



OS TRABALHADORES E AS TRABALHADORAS PRECISAM REAGIR!
Nos últimos anos, diversos governos com li-
nhas políticas semelhantes ao governo 
Bolsonaro foram derrotados em diversas 
partes do mundo, principalmente aqui na Amé-
rica Latina, e isso deve nos servir de inspiração.  
 
Nós, trabalhadores brasileiros precisamos for-
talecer as lutas para derrotarmos esse go-
verno de forma definitiva, expulsando Bol-
sonaro, Mourão e toda sua corja o mais 
rápido possível do palácio do planalto. 
 
Para isso, partidos, sindicatos, movimentos po-
pulares e a juventude trabalhadora devem estar 
unidos para nas ruas exigirem o impeachment já! 
 
Precisamos que você esteja conosco nas ruas e 
nas lutas para derrotarmos esse governo e avan-

çarmos 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 cons-
trução de uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
Por isso, precisamos estar organizados para cons-
truir um projeto que modifique a realidade e o siste-
ma que explora e massacra trabalhadores, indíge-
nas, 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 construir conosco as manifes-
tações da Campanha Fora Bolsonaro e o nosso 
futuro.

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 primeira 
necessidade;

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

• Defesa das empresas públicas e reestatização de to-
das as empresas estratégicas;

• Revogação imediata da emenda constitucional do 
teto dos gastos e das contrarreformas trabalhista e 
previdenciária;

• Rejeição completa da Reforma Administrativa;

• Total oposição às aulas presenciais durante a pan-
demia;

• Garantia de estabilidade no emprego, com salário 
integral e todos os direitos e garantias, a todos os tra-
balhadores;

• Transporte público gratuito aos idosos e desempre-
gados;

 • Suspensão imediata do pagamento dos juros da 
dívida interna;

• Taxação das grandes fortunas;

• Criação de Frentes de Trabalho e programa habi-
tacional de construção e distribuição de casas popu-
lares.

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!


