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TIRAGEM POPULAR DO DIÁRIO CAUSA OPERÁRIA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MANTER A MOBILIZAÇÃO

POR AUXÍLIO,
VACINA E EMPREGO

H

Lutar nas ruas pelas reivindicações populares. Foto: DCO

oje, milhares de trabalhadores,
estudantes, mulheres, negros,
sem terra, sem teto, enfim, toda
a população oprimida, saem às ruas do
País.

As principais reivindicações são vacina
para todos com quebra das patentes,
auxílio emergencial e criação de empregos.
É preciso exigir dos governos, todos genocidas, sejam eles o federal, estaduais
ou municipais, a vacinação imediata
da população. É obrigação do governo
conseguir as vacinas, nem que para
isso recorra à quebra das patentes para
trazer as vacinas ao País contra o monopólio criminoso da indústria farma-

cêutica.
O auxílio de R$150 é um escárnio contra o povo. Mesmo os antigos R$600,
que atingiram pouca gente, já eram insuficientes. Diante de uma inflação galopante que transforma em exorbitantes os preços dos produtos mais básicos
e das contas que o trabalhador tem de
pagar todo o mês, é preciso exigir um
auxílio de no mínimo um salário mínimo.
São cerca de 90 milhões de desempregados reais no País. Os trabalhadores,
assim, arruínam-se a cada dia. Contra
essa situação, é preciso exigir a redução
da jornada de trabalho para 35 horas semanais sem redução salarial - trabalhar

RETOMAR OS
GRANDES ATOS
DE RUA

menos para que todos trabalhem. Conjuntamente, é necessário uma política
de contratação em massa de trabalhadores para obras públicas e de infraestrutura.
Extremamente necessária é a reversão
das privatizações. A recuperação das
empresas estatais, além de serem a retomada do patrimônio público roubado pelos capitalistas na época de FHC,
geraria milhões de empregos para os
trabalhadores.
Por isso é preciso transformar os atos
deste dia 29 em amplas mobilizações de
massas cada vez mais frequentes, formando um gigantesco movimento pelo
Fora Bolsonaro e todos os golpistas.

PRÓXIMO GRANDE
ATO SERÁ NA AVENIDA
PAULISTA (SP)

29 DE MAIO DE 2021

POR UM GRANDE MOVIMENTO DE MASSAS

RETOMAR OS GRANDES ATOS DE RUA
Após os atos de hoje é preciso marcar novas mobilizações, ainda maiores

Os atos de hoje (29) expressam a pres- quase 500 mil mortes, os 120 milhões
são dos trabalhadores e das massas em situação de fome, os 90 milhões
exploradas pela volta de mobilizações de desempregados e todas as mazelas
contra Bolsonaro e a dique assolam a populaVacina para todos, ção.
reita golpista.

auxílio de um

Após mais de um ano
Mobilizações começam
salário mínimo, a tomar conta do Brasil,
paralisadas, as direções
da esquerda atenderam Fora Bolsonaro e mesmo que aos poucos.
ao chamado das bases.
categorias,
Lula presidente! Diversas
São atos populares escomo os professores,
palhados por dezenas de cidades do metroviários, rodoviários, portuários
País inteiro.
e petroleiros vêm ensaiando greves e
movimentações classistas.
A classe operária está extremamente
indignada e tende a se mobilizar - in- A candidatura de Lula é outro fator de
clusive de maneira radical - contra as agitação entre as massas, uma vez que

elas a veem como alternativa à barbárie causada por Bolsonaro e pelo conjunto da direita.
É preciso fazer destes atos de hoje o
passo inicial para uma grande jornada de mobilizações de massas, organizando os trabalhadores em um
movimento radical de luta contra os
golpistas e pelas reivindicações populares.
É preciso se manter nas ruas, pois elas
são o único caminho para que os explorados possam assegurar que suas
necessidades sejam atendidas, através
da sua organização independente.

3 DE JULHO

PRÓXIMO GRANDE ATO SERÁ NA AVENIDA PAULISTA (SP)
Nova manifestação já tem data marcada, após este 29 de maio

Após os grandes atos deste sábado (29),
a classe operária precisa manter a mobilização. Os trabalhadores têm realizado
uma grande pressão por um movimento contra a direita, que se expressa nas
greves e nos atos dos dias 27 de fevereiro, 31 de março, 1° de maio e deste 29 de
maio.
Cada um desses atos foi o resultado dos
atos e movimentações anteriores. A tendência dos trabalhadores é justamente
à mobilização nas ruas, a um enfrentamento direto e radical contra a direita
golpista e o governo Bolsonaro, contra a
extrema-direita e a burguesia.

A situação na América Latina também neas dos oprimidos, com inúmeros atos
influencia para empurrar a tendência por todo o País logo após o massacre.
da população para a esPor isso o Partido da Causa
Organizar
querda. São gigantescas
(PCO) decidiu conmobilizações de massas na
caravanas do Operária
vocar
um
novo ato público
Colômbia, no Chile, no Pa- Brasil inteiro
nacional
para
o próximo dia
raguai, no Peru e em outros
para
SP
no
dia
3
de
julho
na
Avenida
Paulispaíses do continente no últa,
em
São
Paulo.
Um
ato
que
3 de julho
timo período.
congregue trabalhadores e
Ao contrário do que muitos pensam, o ativistas do Brasil inteiro exigindo vaciBrasil também não está longe de explo- nação em massa para toda a população
dir em termos de um amplo movimento com quebra das patentes, auxílio emersocial de massas. A chacina do Jacare- gencial de ao menos um salário mínizinho foi uma pequena amostra do que mo, fim das privatizações como nos Corpodem fazer as manifestações espontâ- reios, emprego e Fora Bolsonaro.

ESCANEIE O QR CODE E COLABORE
COM O BANDEIRA VERMELHA

O JORNAL DA
CLASSE OPERÁRIA,
DESDE 2003:
CAUSAOPERARIA.
ORG.BR

• facebook.com/pco29
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