
Dia 10
4h - Assembleias e atrasos nos locais de trabalho
9h - Atos e carreatas
11h - Twittaço e ações nas redes sociais
17h - Live pelo “Fora Bolsonaro e Mourão”
20h - Panelaço Fora Bolsonaro

Dia 11
Plenária Nacional unificada “Fora Bolsonaro, impeachment já!” 

Dia 12
Todo apoio aos atos que forem convocados pelo país

SOME-SE À LUTA! PROTESTE!

COLOQUE UM PANO 
PRETO NA JANELA 
DE SUA MORADIA

USE UMA 
ROUPA PRETA 

DURANTE O DIA

30 DIAS DE QUARENTENA GERAL 
COM GARANTIA DE EMPREGO E  

RENDA DIGNA PARA TODOS!



A pandemia escancarou a política ge-
nocida, o caráter antidemocrático e ultra-
liberal do governo de Bolsonaro e Mourão. 

Enquanto o novo coronavírus já 
contaminou mais de 1,5 milhão de 
brasileiros e matou mais de 61 mil 
pessoas, este governo segue ignorando 
a gravidade da situação e ataca 
brutalmente a classe trabalhadora e os 
mais pobres para beneficiar grandes 
empresários, banqueiros e agronegócio.

O avanço da política genocida se dá 
pelo desemprego, pela fome ou à bala 
e, ainda por cima, sabemos que o desejo 
de Bolsonaro é impor uma ditadura para 
aplicar seu projeto.

A Saúde enfrenta um colapso, os 
trabalhadores do setor sequer possuem 
EPIs para salvar vidas, a Educação vive 
um caos, avançam com a destruição 
dos direitos trabalhistas, aumenta 
o desemprego e a precarização das 
condições de trabalho.

30 dias de quarentena geral, já!

Testes de Covid-19 em massa!

Estabilidade no emprego e reintegração de todos  
os trabalhadores demitidos!

Garantia de dois salários mínimos de auxílio 
emergencial por família, isenção de aluguel, água e luz!

Subsídio e apoio financeiro aos pequenos comerciantes

Convocar todos os concursados da saúde, garantia de 
EPIs aos profissionais essenciais, estatização dos 
hospitais privados!

Este governo de ultradireita 
desrespeita as mulheres, negros, LGBTs, 
indígenas, quilombolas. Persegue 
professores, cientistas, a cultura. 

Nas periferias e favelas, existe uma 
verdadeira política de extermínio da 
população negra e pobre, com mortes 
provocadas pela PM, encarceramento 
em massa e violência.

A serviço dos poderosos, avançam o 
desmatamento e a violência na Amazô-
nia e no campo, as privatizações, como 
na Petrobras, a entrega do patrimônio 
público e das riquezas do país, bem como 
os ataques às liberdades democráticas.

Fora Bolsonaro e Mourão, já!
Está comprovado que a grave crise 

sanitária, econômica, social e política 
não será superada com este governo 
genocida. É preciso colocar para fora 
Bolsonaro e Mourão, já!

Existem 48 pedidos de impeachment 

protocolados contra Bolsonaro, que se 
vê cada vez mais acuado por denúncias 
de corrupção e ligações com esquemas 
criminosos de milícias no RJ.

Trabalhadores e os setores mais 
penalizados pela pandemia começam a 
reagir e lutar, como os trabalhadores da 
saúde que protestam contra condiçoes 
precárias de trabalho, o povo pobre 
nas periferias contra a violência policial, 
as torcidas antifascistas em defesa 
da democracia, os entregadores de 
aplicativos, que fizeram uma forte 
mobilização nacional no dia 1°.

É preciso unificar e intensificar as 
mobilizações. Só a pressão popular e a 
luta podem dar um basta a este governo 
de ultradireita.

Se não resta outra saída, mesmo em 
meio à pandemia, precisamos também 
recolocar na pauta o desafio de debater 
e apontar a construção de uma Greve 
Geral em defesa da vida, dos empregos 
e do país.

EM DEFESA DA VIDA, EMPREGOS, QUARENTENA GERAL E RENDA DIGNA PARA TODOS

Os trabalhadores e o povo pobre não são bucha de canhão. Não podemos aceitar que este governo siga nos empurrando 
para o abatedouro e aprofunde suas medidas anti-democráticas. Ditadura nunca mais! Vamos à luta por:

Abaixo as MPs 927 e 936 que reduzem salários, 
suspendem contratos e flexibilizam direitos!

Assistência às mulheres vítimas de violência e punição 
aos agressores!

Basta de genocídio nas periferias e favelas! Política 
de desencarceramento de presas e presos, fim das 
operações policiais nas comunidades!

Suspensão do pagamento da Dívida Pública e uso  
do Tesouro Nacional para garantir os recursos de 
combate à pandemia e assistência aos trabalhadores, 
pequenos proprietários e mais pobres!


