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TIRAGEM POPULAR DO DIÁRIO CAUSA OPERÁRIA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NADA DE FRENTE AMPLA COM A DIREITA

MOVIMENTO FORA BOLSONARO
DEVE SER DEMOCRÁTICO E A
SERVIÇO DA LUTA

Apesar da campanha pelo verde amarelo, atos se firmaram vermelhos no 3 de julho. Foto: Reprodução

A

irresponsabilidade de setores da
esquerda que se auto proclamam
dirigentes das manifestações
pelo fora Bolsonaro pode levar à derrota
do movimento. Alguns partidos, como o
PCdoB, são favoráveis à infiltração da direita golpista nos atos da esquerda.
Na última manifestação, os golpistas do
PSDB ensaiaram um pequeno bloco na
avenida Paulista e acabou acontecendo o
que já estava escrito. Alguns manifestantes, que estão de saco cheio de apanhar
da polícia do PSDB, acabaram por "espalhar" o bloco dos tucanos.
Esse tipo de coisa poderia ter sido evitada
se os pretensos dirigentes do movimento pelo foro Bolsonaro não fossem uns
irresponsáveis, incopetentes e oportunistas. Querem a presença do PSDB para
transformar o ato em campanha eleitoral

daqueles que deram o golpe de Estado e
levaram o País para a desgraça, miséria
e doença. O PSDB, que querem infiltrar
na manifestação, é um dos principais responsáveis pela vitória eleitoral de Bolsonaro e agora querem enganar todo mundo dizendo que são contra o presidente
fascista para tentar enfiar goela abaixo do
povo uma "terceira via" nas eleições.
Nada disso! O povo não deve aceitar
esse golpe! As manifestações foram
convocadas e organizadas pela esquerda desde o início e não serão uns oportunistas, uns bolsonaristas disfarçados
de tucanos, que irão se aproveitar dessa
mobilização que não é deles.
Afinal de contas, quem quer o PSDB
nos atos? O povo que está nas ruas com
certeza não quer.
Por isso, a falta de democracia nas or-

PSDB NÃO É FAVOR
DO IMPEACHMENT
DE BOLSONARO

ganizações dos atos serve para encobrir
esse tipo de política que passa por cima
da vontade de milhões de pessoas que
vão às ruas e apoiam esse movimento.
Para evitar golpe como esse, a organização do atos deve ser democrática. Isso
significa que as organizações populares
e os partidos de esquerda devem paticipar livremente, as reuniões e os debaes
devem ser públicos porque os ativistas
têm o direito de saber o que está sendo
decidido.
Além disso, em todos os municípios devem ser criados comitês de luta para que
os militantes possam decidir os rumos
da mobilização.
Um movimento desse tamanho e dessa importância não pode conduzido por
um punhado de pessoas que ninguém
sabe quem é.
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PSDB NÃO É A FAVOR DO IMPEACHMENT DE BOLSONARO
Partido de FHC e Doria defende ataques ainda maiores que os de Bolsonaro

A imprensa burguesa e a direita em
geral faz uma grande propaganda desde
o ano passado de que seria opositora do
governo do fascista Jair Bolsonaro. Isso
é uma grande mentira, em muitos sentidos.
Ela pode fazer demagogia com relação aos costumes, particularmente a
demagogia identitária do imperialismo,
fingindo defender a população LGBT, os
negros e as mulheres, enquanto Bolsonaro fala abertamente contra esses setores da sociedade.
Mas isso não é suficiente para que a
direita tradicional, isto é, o chamado
“centrão” (PSDB, DEM, MDB etc.) rompa com Bolsonaro e passe a defender a

queda do governo. Por quê?
Muito simples: porque tanto Bolsonaro como o PSDB e seus aliados defendem a mesma política econômica, que é
o que vale realmente. Ambos defendem
as privatizações, a entrega da economia
nacional para o imperialismo, a venda
das empresas públicas para o capital
privado internacional, a destruição dos
empregos, o fim dos serviços públicos, a
devastação dos direitos trabalhistas.
O chefe da reforma trabalhista do governo Bolsonaro era Rogério Marinho,
político do PSDB, por exemplo. O PSDB,
nas redes sociais, não cansa de comparar o governo Bolsonaro com o de Fernando Henrique Cardoso em termos do

número de privatizações. Os tucanos se
gabam de terem privatizado uma centena de empresas estatais enquanto Bolsonaro não consegue privatizar praticamente nenhuma.
Esse é justamente o motivo pelo qual,
para a burguesia, seria mais conveniente
trocar Bolsonaro por um tucano: o PSDB
sabe como fazer, sabe como entregar o
País ao imperialismo. Embora Bolsonaro
queira fazer isso, é incapaz. Mas o PSDB
não vai trocar Bolsonaro, seu amigo, pela
esquerda ou por Lula, que são contra as
privatizações. Por isso a esquerda não
deve se aliar ao PSDB, porque, entre a esquerda e Bolsonaro, o PSDB se abraça a
Bolsonaro e não larga de jeito nenhum.

ATOS DE RUA

PSDB PODE, LULA E PCO NÃO?
Esquerda frente-amplista sai em defesa da direita e tenta censurar a própria esquerda

A burguesia pressionou e uma parte da esquerda pequeno-burguesa,
aderente da frente ampla, acatou:
no ato do dia 3 de julho pelo Fora
Bolsonaro em São Paulo, convidou e
permitiu a participação do PSDB, o
partido que elegeu Bolsonaro, que o
sustenta e que o elegerá novamente
para impedir uma vitória da esquerda em 2022.
Diante disso, muitos manifestantes decidiram responder às provocações e ataques dos bate-paus do
PSDB expulsando-os do protesto. Entre os manifestantes havia militantes
do PT e do PCO.
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A esquerda, então, seguiu novamente a propaganda da burguesia e
atacou o PCO pela ação de alguns de
seus militantes e do povo. Uma parte
mais oportunista da esquerda (pessoas ligadas ao PCdoB) simplesmente agrediu fisicamente militantes da
esquerda para proteger os tucanos,
pois estavam no mesmo bloco que o
PSDB - fazendo o quê?
Muitas notas e matérias foram publicadas pela esquerda pequeno-burguesa acusando o PCO de ter agredido e mesmo roubado os agentes do
PSDB durante a briga. Uma calúnia
das mais estapafúrdias. Mas a que

servem essas mentiras?
Agora essa esquerda tenta expulsar o PCO dos atos. É a mesma esquerda que disse que Lula não deveria participar. Mas ao mesmo tempo
convidam o PSDB, partido da direita
odiado pelo povo, para ir nos atos,
para sabotar os atos, pois ele não é a
favor do Fora Bolsonaro.
Não é dessa forma que o movimento vai progredir, pelo contrário,
essa é a fórmula para destruir o movimento. O movimento deve ser democrático, as ruas são da esquerda e
pelo Fora Bolsonaro. Não aos aliados
de Bolsonaro!
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