
O ano de 2021 terminou e a política assas-
sina do governo Bolsonaro, que já matou 
mais de 615 mil pessoas por meio da Co-

vid-19, continua. O desemprego já atinge mais 
de 20 milhões de trabalhadores e cerca de 40 mi-
lhões trabalham na informalidade, sem nenhu-
ma garantia trabalhista.

 O retorno do fantasma da inflação, puxa-
da 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 sobrevi-
vência.

 Enquanto isso, o governo Bolsonaro a 
serviço dos capitalistas e do imperialismo prosse-
gue seu plano de extermínio e entreguismo, des-
valorizando os salários e a moeda, aumentando 
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 Cor-
reios, a Eletrobrás, o Banco do Brasil e a Petro-
brás para privatizá-los.

 Bolsonaro já deixou escancarado para o 
mundo inteiro seu desprezo pela vida, ao anun-
ciar que ainda não tomou a vacina e que não 
pretende tomá-la e se mostra contrário à vacina-
ção das crianças. E como desgraça pouca é boba-
gem, o congresso até agora mantém engavetados 
os pedidos de impeachment e sustenta o acordão 
com os patrões e o governo para retirar ainda 
mais direitos dos trabalhadores.

 Para isso, Bolsonaro e Guedes, encomen-
daram para um grupo de intelectuais conhecido 
pelo seu histórico de ataques aos direitos dos tra-
balhadores, uma nova contrarreforma trabalhis-
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LUTE PARA DERROTAR BOLSONARO 
E CONSTRUA CONOSCO O FUTURO SOCIALISTA

ta. O estudo propõe pelo menos 330 alterações em 
dispositivos legais, além da inclusão de 110 outras 
regras. Outras 180 seriam alteradas e 40 regras re-
vogadas. 

Veja a lista dos ataques:

- Não reconhecer vínculo de emprego entre pres-
tadores de serviços (motoristas e entregadores, 
por exemplo) e plataformas digitais (aplicativos);
- Liberar trabalho aos domingos para todas as ca-
tegorias;
- Responsabilização do empregado, quando trei-
nado e equipado, pela falta de uso do equipamen-
to de proteção individual em caso de acidente de 
trabalho;
- Previsão de teste de gravidez antes da dispensa 
da trabalhadora mulher;
- Ajustes nas regras do trabalho intermitente;
- Limitação da chamada substituição processual 
aos associados de um sindicato;
- Quitação de acordo extrajudicial seria completa, 
e o juiz proibido de homologá-lo parcialmente;
- Indenização por danos morais com o teto dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
como parâmetro, em vez do salário do trabalha-
dor, como previa a reforma de 2017;
- Aplicação do IPCA-E em vez da TR, como previa 
a reforma de 2017, ou da Selic em correção mo-
netária;
- Aplicação de leis trabalhistas novas aos contratos 
vigentes a fim de evitar questionamentos como os 
feitos em relação à reforma de 2017;
- Liberdade sindical ampla, proposta por meio de 
PEC;
- Descartar como obrigatório o uso dos conceitos 
de categorias e sistema confederativo para concei-
tuação de sindicatos;
- Admitir sindicatos por empresa ou setor produ-
tivo.



Nós, trabalhadores brasileiros precisamos 
fortalecer as lutas para derrotarmos esse 
governo de forma definitiva, expulsando 

Bolsonaro, Mourão e toda sua corja o mais rápi-
do possível do palácio do planalto. 

 Num momento tão difícil como este, des-
tacamos que a tramitação da Contrarreforma 
Administrativa do Estado (PEC 32) no congres-
so foi barrada pela unidade e luta dos servidores 
públicos, que por meio de seus sindicatos conse-
guiram frear este processo de desmonte dos ser-
viços públicos. 

 A luta contra a reforma administrativa 
em 2021 foi um bom exemplo de que por meio 

• Vacinação para todos, adultos e crianças;

• SUS 100% estatal, público, universal, gratui-
to e de qualidade;

• Auxílio emergencial de, no mínimo, 600 re-
ais, para todos que necessitarem;

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

• Nenhuma ação de despejo das comunidades 
que lutam legitimamente em defesa da mora-
dia popular;

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

• Revogação imediata da emenda constitucio-
nal do teto dos gastos e das contrarreformas 

trabalhista e previdenciária;

• Rejeição completa da Reforma Administra-
tiva;

• Garantia de estabilidade no emprego, com 
salário 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 
habitacional de construção e distribuição de 
casas populares.

ESTAS SÃO NOSSAS BANDEIRAS DE LUTA EMERGENCIAIS:

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!

E AGORA, O QUE FAZER? da organização da classe trabalhadora consegui-
mos resistir aos ataques dos patrões e avançar 
rumo a novas conquistas.

 Para isso, precisamos que você esteja co-
nosco para derrotarmos esse governo e avan-
çarmos na construção de uma alternativa poli-
tica que combata o atual sistema que explora e 
massacra trabalhadores, indígenas, quilombolas, 
a população negra e periférica, assim como as 
mulheres e a comunidade LGBT. 

 A Unidade Classista é uma corrente sindi-
cal que luta a partir dos interesses da classe tra-
balhadora para superar o capitalismo e te convo-
ca para construir as manifestações da Campanha 
Fora Bolsonaro e o futuro socialista.


