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TIRAGEM POPULAR DO DIÁRIO CAUSA OPERÁRIA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MILHARES NAS RUAS DO PAÍS

FORA BOLSONARO, NÃO AOS
ATAQUES AOS SERVIDORES!

M

Manifestantes do RJ se reuniram na Candelária. Foto: DCO

ilhares de pessoas saíram às
ruas do País nessa quarta-feira (18) contra a reforma administrativa e por Fora Bolsonaro.
Os atos haviam sido convocados
pelos servidores públicos contra
a medida que afeta diretamente o
funcionalismo. A CUT e o PCO, em
reunião da Frente Fora Bolsonaro,
conseguiram fazer com que a mobilização fosse também um ato pelo
Fora Bolsonaro.
Entretanto, houve um pesado boicote
dos outros setores da frente, vinculados à direita, à frente ampla e ao PSDB.
Esses setores estão principalmente
dentro do PCdoB e do PSOL.
Infelizmente, a CUT não conseguiu

reagir à altura das pressões sofridas
pelas “centrais” sindicais pelegas da
burguesia (Força Sindical, UGT, CTB
etc) e realizou uma convocação muito
aquém do esperado no meio do movimento operário.
Apenas alguns setores mais combativos da CUT participaram das convocações. O PCO, por sua vez, foi o único
partido que convocou realmente o ato,
em sua imprensa, colando cartazes
nas ruas, distribuindo panfletos, passando com carros de som nos bairros
operários e chamando os trabalhadores nas reuniões.
O resultado foram atos muito menores do que poderiam ter sido. Pode-se
dizer até mesmo que foram atos da

IMUNIZAÇÃO
COMPLETA AINDA
ENFRENTA COM
LENTIDÃO NO BRASIL

CUT e do PCO, pois eram as organizações majoritárias nos principais locais, como São Paulo, Rio de Janeiro e
outras capitais.
Mesmo assim, os atos mostraram a
disposição dos trabalhadores a sair às
ruas, ainda que contra a vontade das
direções dos partidos e organizações
de esquerda que traíram sua base vergonhosamente, outra vez.
É preciso discutir os rumos do movimento e realizar um grande ato
operário, sem a direita, com milhares de pessoas nas ruas no próximo
dia 7 de setembro. Contra a sabotagem, construir um grande Bloco Vermelho dos trabalhadores, combativo
e revolucionário!
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Ainda está na ordem do dia a luta pela vacinação em massa

O Brasil chegou, na última terça-feira, aos 55,58% da população vacinada
com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19.
Há, no entanto, um atraso no que
diz respeito ao número de pessoas
100% imunizadas com as duas doses.
São apenas 24,36% de cidadãos que estão completamente imunizados com
qualquer uma das vacinas.
Oficialmente, os governos atribuem
esse atraso na segunda dose ao tempo
grande de três meses de espera entre
as duas doses para os que foram vacinados com AstraZeneca e Pfizer.

Mas esse não é o motivo principal.
Houve uma corrida nos estados para
iniciar a vacinação como propaganda
política de governadores e o governo
federal. Essa competição fez aumentar o número de primeiras doses. Em
compensação, faltou planejamento
adequado para aplicação da segunda
dose.
Em São Paulo, por exemplo, quem
tomou a primeira dose de AstraZeneca encontra alguma dificuldade de encontra-la para a segunda dose. O caso
se repete em vários locais do País.
A própria burguesia admite também

que, além da fala de vacinas e de planejamento, há uma ausência de propaganda para que as pessoas busquem
a vacinação ativa, o que acaba atrasando a campanha.
Esses dados mostram que os golpistas, que na fizeram contra a pandemia e deixaram quase 600 mil mortes,
continuam tratando o problema como
mera politicagem. Quem sai prejudicado é o povo.
Por isso, a vacinação em massa e a
quebra de patentes, o que aceleraria
a processo, ainda são reivindicações
centrais das manifestações.

PANDEMIA

DORIA QUER ABRIR TUDO EM MEIO A
AUMENTO DE CASOS
O "cientista" da imprensa golpista se mostra um "negacionista"

O governador golpista de São Paulo, João Doria, fez muita propaganda de que era o grande combatente
da pandemia. Embora nunca tenha
feito nada de concreto para combater o vírus e lidere o número de
mortos no País: são 143 mil mortes
oficiais no estado.
Em suma, Doria fez propaganda
política enganosa com a ajuda de
sua imprensa, que procura mostra-lo como grande "cientista".
Enquanto, a imprensa e o governo
mentem, na prática, Doria vai colo-

cando em marcha uma política genocida. Primeiro foi a volta às aulas
antes mesmo da vacinação, obedecendo os interesses dos capitalistas
da educação.
Agora, Doria anunciou o retorno
das atividades comerciais no estado. Novamente de acordo com os
interesses dos capitalistas, todas as
restrições de horário e capacidade
máxima para estabelecimentos foram encerradas em São Paulo.
O "cientista" Doria faz isso mesmo com a pandemia ainda matando

mais de 500 pessoas por dia no estado e em meio à chegada da variante
Delta em São Paulo.
A preocupação foi externada pela
Sociedade Paulista de Infectologia
que fez nota criticando as medidas
de flexibilização anunciadas pelo
governo. Os médicos afirmam que
a imunização é insuficiente para a
proteção contra a variante Delta.
O "científico" Doria mais uma fez
se mostra um inimigo da saúde do
povo e um capacho dos interesses
capitalistas.
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