
   ão grandes e pesados os ataques do 
governo Bolsonaro ao nosso povo pobre, 
negro e trabalhador. As políticas que afetam 
principalmente a nossa aposentadoria, 
nossa educação, nossa saúde e o nosso 
custo de vida, farão com que nosso futuro 
seja mais difícil, com menos direitos, mais 
caro e menos digno de se viver.
   Bolsonaro se elegeu passando a imagem 
de que arrumaria a casa e de que colocaria 
em ordem a bagunça deixada pelos 
governos anteriores. Tudo mentira! 
Bolsonaro faz parte da mesma velha 
política, do mesmo sistema podre e 
corrupto de quem faz política em benefício 
próprio. Além disso, Bolsonaro passa uma
imagem de que é povão mas 
não passa de um político 
arrogante, autoritário, mal 
educado, prepotente e que 
defende ações que prejudicam 
diretamente nós trabalhadores, 
deixando intocáveis os 
privilégios dos ricos, dos 
banqueiros, dos patrões.  É pura
exploração! É uma mentira que não há 
dinheiro. Tudo não passa de escolha 
política. Ao invés de cortar dinheiro dos 
mega salários dos políticos e dos juízes eles 
tiram dinheiro ou deixam de investir na 
educação. Ao invés de cobrar o dinheiro 
sonegado pelos grandes empresários eles 
querem acabar com a seguridade social, 
com o direito de se aposentar. Querem que 
trabalhemos mais, nos aposentemos mais 
tarde e com menos dinheiro! Um absurdo!
   Vamos ficar parados enquanto nos tiram 
direitos, enquanto deixam nossa vida mais 
cara, enquanto deixam os serviços públicos 
piores ainda ou então privatizam tudo e nos 
obrigam a ter que pagar por algo que 
deveria ser retribuição de nossos impostos? 

   Não podemos confiar em ninguém a 
não ser em nós mesmo: trabalhadores e 
trabalhadoras, moradores e moradoras 
de periferias, povo negro, homens e 
mulheres oprimidos desse país. Não dá 
mais pra só buscar saídas e alternativas 
individuais. Precisamos de alternativas 
coletivas! Temos que nos juntar e reunir 
com nossos colegas de trabalho, com 
nossos colegas de escola, com nossos 
vizinhos e conversar sobre o que este 
governo pilantra está fazendo com 
nossas vidas. Temos que fazer 
assembleias, reuniões, rodas de 
conversa, manifestações, trancar as 
ruas e impor a nossa voz.

Temos que nos organizar! 
Nós precisamos de um 
programa de lutas populares 
e não um candidato ou um 
salvador. Nós precisamos 
construir Poder Popular e não 
eleger parlamentares. 
Queremos ter influência 
direta nos assuntos, nas deci- 

sões, nos temas que nos afetam e não 
ficarmos escolhendo políticos 
profissionais que fazem carreira as 
nossas custas. Queremos um projeto de 
sociedade e não um programa de 
governo. O Poder é Popular, é do povo! 
   Se as elites nos atacam, temos que 
contra-atacar. E só poderemos nos 
defender e contra-atacar se estivermos 
unidos e organizados. Nós por nós 
mesmos! AUTO-ORGANIZAÇÃO!
   A Greve Geral é a arma que temos 
para fazer justiça pra valer! É a ação 
direta que podemos lançar mão pra 
podermos paralisar o funcionamento da 
cidade e do trabalho para que nos 
ouçam e saibam do poder que temos.

Pela força das ruas, desde a base, com luta popular e solidariedadede classe! 

S

Defender nossa aposentadoria,a educação pública e uma vida digna!

NÃO NEGOCIAREMOS NOSSOS DIREITOS! 
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
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