29 de MAIO

Dia Nacional
de Luta

TODOS ÀS RUAS

• AUXÍLIO EMERGENCIAL DE VERDADE JÁ!
Para todos os desempregados de - pelo menos - um salário mínimo

• VACINA PARA TODOS

Com a quebra das patentes e controle popular da vacinação

• JORNADA DE 35H SEMANAIS SEM
REDUÇÃO DE SALÁRIO
Para que todos trabalhem menos e todos possam trabalhar

• NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

FORA BOLSONARO

PLENÁRIA NACIONAL DECIDE:

ATO EM TODAS AS CAPITAIS
O povo não suporta mais a situação catastrófica
do País. Estamos caminhando para meio milhão de
mortes pela Covid-19, um índice oficial de desemprego que chega a quase 15 milhões de pessoas, demissões e miséria aumentando em todas as cidades.
A culpa de tudo isso é dos governos golpistas
de Bolsonaro, João Doria, Claudio Castro, Romeu
Zema e cia. Nenhum deles fez absolutamente nada
para combater a pandemia e a miséria! São criminosos, inimigos do povo e devem ser derrubados!
O trabalhador não quer mais ter que escolher
entre o risco de ficar doente e morrer e a certeza
da miséria.
Está na hora de sair às ruas
As organizações populares estão convocando
atos de rua em todo o País. É preciso dar um basta
nessa política genocida de Bolsonaro, Doria e cia.

É preciso exigir vacinação em massa e urgente, é
preciso exigir um auxílio emergencial que não pode
ser menor que um salário mínimo.
Dia 26 de maio, haverá uma manifestação em
Brasília. No dia 29 de maio atos gigantescos para
todas as capitais do País. No dia 3 de julho, também
haverá um ato nacional em São Paulo, na avenida
Paulista.
Sair às ruas, derrubar Bolsonaro e todos os golpistas inimigos do povo!
Em São Paulo, 16h no MASP,
na Avenida Paulista.
Rio de Janeiro, 14h na
Candelária.
Para saber todos os locais,
escaneie o QR Code:
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