O BOLETIM COMUNISTA
ANO 1 • 13 DE AGOSTO DE 2021 • nº 56

TIRAGEM POPULAR DO DIÁRIO CAUSA OPERÁRIA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MOBILIZAÇÃO NACIONAL DIA 18

INFLAÇÃO, DESEMPREGO, DOENÇA:

MOTIVOS NÃO FALTAM
PARA SAIR ÀS RUAS

N

O conjunto dos trabalhadores organizado é o único que pode resolver seus próprios problemas. Foto: DCO

a próxima quarta-feira, dia
18, o Brasil inteiro sai nas
ruas em mais um grande ato
contra o governo Bolsonaro.
Motivos não faltam para sair às
ruas e derrubar esse governo e todos os golpistas. Graças a eles, o
povo brasileiro teve que enfrentar
mais de meio milhão de mortos
pela pandemia, a miséria, a fome,
o desemprego e a inflação.
Tanto Bolsonaro, quanto os gover-

nos estaduais, que tentam aparecem
como oposição como é o caso de
João Doria (PSDB), são responsáveis
pela desgraça por que passa o País.
Não fizeram nada contra a pandemia de Covid, não deram nenhuma
garantia financeira diante da crise e
estão entregando o patrimônio nacional para os capitalistas estrangeiros. São inimigos do povo brasileiro.
O ato do dia 18 será feito em conjunto com a greve nacional dos

EUA INTERFEREM
NAS ELEIÇÕES
BRASILEIRAS

servidores, convocada pela CUT. A
luta contra a reforma administrativa e as privatizações, como a dos
Correios e da Eletrobrás, será levada para as manifestações junto com
a defesa do auxílio emergencial de
um salário mínima e a vacinação
em massa!
O próximo dia 18 é mais um momento para colocar nas ruas o Bloco Vermelho e derrubar Bolsonaro
e todos os golpistas.

GASOLINA AUMENTA
PELA QUARTA VEZ
EM 2021
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Imperialismo utiliza questão do voto impresso para manipular nossas eleições
Na semana passada, o enviado especial
do presidente norte-americano Joe Biden, Jake Sullivan, esteve no Brasil e seu
encontrou com o presidente fascista brasileiro, Jair Bolsonaro.
Segundo a imprensa norte-americana,
Sullivan advertiu Bolsonaro para que não
interfira no processo eleitoral, referindo-se claramente à defesa do ex-militar do
voto impresso e suas denúncias contra a
urna eletrônica.
O representante dos EUA teria dito que
seu país confia nas instituições brasileiras
e que elas garantirão eleições livres e justas.
Embora Sullivan diga que Bolsonaro
está interferindo nas eleições brasileiras,

fica visível que quem está interferindo é o
governo dos EUA, através dele. E por que
a preocupação dos EUA com as eleições
brasileiras e com a urna eletrônica ou o
voto impresso?
A direita e a burguesia brasileiras estão
realizando uma forte campanha em defesa da suposta lisura garantida pela urna
eletrônica. Agora o governo dos EUA embarca oficialmente nessa mesma campanha. Logo os EUA, que sempre fraudaram
e manipularam eleições no mundo todo e
promoveram o golpe de 2016, a prisão de
Lula e a eleição do próprio Bolsonaro!
Por que os EUA estariam apoiando a
urna eletrônica no Brasil - sendo que nos
próprios EUA o voto é impresso - e ame-

açando Bolsonaro? Fica claro que é uma
campanha para fraudar as eleições em
nome da “terceira via” e que esta se resume a um candidato 100% ligado ao imperialismo.
Os EUA querem fraudar novamente as
eleições de 2022 não contra Bolsonaro,
mas principalmente contra Lula. O imperialismo não quer o PT de volta ao governo, afinal foi ele quem derrubou Dilma
Rousseff, prendeu Lula e impediu a vitória petista em 2018.
A esquerda, infelizmente, não enxerga
isso. Agora, além de ter ficado a reboque
da direita, da burguesia, do reacionário
TSE, faz uma frente única com os EUA sob
a desculpa de lutar contra Bolsonaro.

INFLAÇÃO

GASOLINA AUMENTA PELA
QUARTA VEZ EM 2021
Governo Bolsonaro é um governo de fome e miséria

A Petrobrás anunciou novo aumento
da gasolina a partir dessa quinta-feira
(12). O reajuste nas refinarias foi de R$
0,09, o que significa um aumento de
3,34%.
Trata-se do quarto reajuste apenas em
2021, o que significa um aumento de
27,5% este ano e de 37% nos últimos 12
meses.
O golpe de 2016, que tirou o governo do
PT, mostra a que veio. Eles estão tirando
o sangue do trabalhador brasileiro até a

última gota.
Bolsonaro e todos os golpistas estão levando o Brasil à catástrofe social: fome,
miséria, desemprego, pandemia, inflação.
É por isso que o povo está saindo às
ruas para derrubar esse governo genocida. Dia 18 está marcado o quinto grande
ato nacional pelo fora Bolsonaro.
O povo brasileiro precisa se livrar desses golpistas urgentemente, sob pena de
o Brasil se tornar um País em ruínas.

Esse é um produto da política da privatização da Petrobrás que visa a entregar
o patrimônio nacional para os capitalistas e ao mesmo tempo roubar a população.
Bolsonaro e os golpistas formam uma
quadrilha de criminosos contra o povo.
No dia 18, é preciso sair às ruas, levantando as palavras de ordem populares
como o auxílio emergencial de um salário mínimo, vacinação em massa, fim
das privatizações.

ESCANEIE O QR CODE E COLABORE
COM O BANDEIRA VERMELHA

OPOSIÇÃO CLASSISTA E
REVOLUCIONÁRIA DENTRO
DA CENTRAL ÚNICA DOS
TRABALHADORES

• facebook.com/pco29
• instagram.com/pco.29/
• twitter.com/PCO29
• youtube.com/
CausaOperariaTV
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