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19 DE JUNHO

NOVO ATO NACIONAL
POR FORA BOLSONARO

E

Legenda: Atos deverão ser ainda maiores do que dia 29. Foto: DCO

m reunião nessa quarta-feira (02),
as principais organizações da
esquerda decidiram marcar um
novo ato nacional pelo Fora Bolsonaro,
vacina para todos e auxílio emergencial.
Os atos ocorrerão pelo Brasil afora no
próximo dia 19 de junho, seguindo o
exemplo das manifestações enormes
que ocorreram no último dia 29 em
mais de 200 cidades.
Trata-se de um acerto da esquerda. É
preciso aproveitar o embalo dos grandes atos de sábado para iniciar uma
gigantesca mobilização popular contra
Bolsonaro e toda a direita golpista, nas
ruas. Os novos atos precisam ser ainda
maiores do que os últimos.

Precisamos manter e ampliar as
manifestações. Não podemos sair
das ruas!
A CUT, o MST, o PT e, particularmente, o
ex-presidente Lula, precisam convocar,
organizar e estar presentes no próximo
ato. É preciso encher as ruas do País de
vermelho, levar ônibus de sindicatos e
ocupações rurais para as cidades, com
milhares de bandeiras da CUT, do MST
e dos partidos de esquerda. É preciso
realizar uma ampla convocação, com
distribuição de panfletos, folhetos, jornais, colagem de cartazes, de adesivos,
produção de vídeos para serem amplamente difundidos nas redes sociais.
É preciso ir aos bairros populares cha-

LULA PRECISA
PARTICIPAR DAS
MANIFESTAÇÕES

mando os trabalhadores a participarem,
ir às favelas e comunidades. Os atos do
dia 29 tiveram participação predominante das bases, principalmente da juventude. Foram atos dos militantes de
base. É preciso aumentar ainda mais a
participação dessas pessoas.
Se as organizações da esquerda colocarem todo o seu aparato organizativo
em função dos atos do dia 19 de junho,
iremos multiplicar o número de pessoas
presentes.
É necessário seguir o exemplo dos irmãos colombianos, que há mais de um
mês não saem das ruas, permanecem
mobilizados até a derrubada do governo.

PINTAR O BRASIL
DE VERMELHO

3 DE JUNHO DE 2021

MOBILIZAR OS TRABALHADORES

LULA PRECISA PARTICIPAR DAS MANIFESTAÇÕES
É preciso encher de operários os novos atos, e Lula é uma força capaz de mobilizar

Dia 19 de junho tende a ser ainda maior
do que os grandes atos do dia 29 de maio.

Nos atos do dia 29, principalmente na
Avenida Paulista, em São Paulo, houve
uma participação majoritária das bases
No dia 29, as principais organizações de populares, principalmente da juvenmassa do País, como CUT, MST e o PT, tude desorganizada. As lideranças que
não realizaram uma verdadeira convofalaram no carro de som não
cação e sua presença foi
Lula precisa citaram Lula. Estiveram fora
extremamente tímida.
de sintonia com o público. No
comparecer
Agora com o novo ato para deixar claro entanto, quando o dirigente do
PCO, Antônio Carlos Silva, tomarcado, é dever dessas
organizações realizarem que são atos da mou a palavra, foi ovacionado.
Isso porque, além de criticar
esquerda
uma ampla convocação.
o “fique em casa” e chamar a
Nesse sentido, é urgente a participação permanecer nas ruas, ele falou que Lula
do ex-presidente Lula. Ele é o grande lí- deve ser o candidato dos trabalhadores.
der de massas do Brasil e sua presença
“Falta o Lula”, disseram milhares de pesatrai os trabalhadores.

soas no dia 29.
A presença de Lula também é urgente
para deixar claro a todos que trata-se de
atos da esquerda e dos trabalhadores.
A imprensa burguesa tenta manobrar
para descaracterizar os atos e tomar
conta deles através da classe média coxinha. Para isso, faz a propaganda de que
as reivindicações não têm nada a ver
com Lula, mas sim com a CPI da Covid.
Por isso é fundamental a participação e
convocação por parte de Lula, do PT, da
CUT e do MST. É a esquerda, mobilizando e organizando os trabalhadores, que
está na rua, para derrubar Bolsonaro e
todo o regime golpista!

AS RUAS SÃO DA ESQUERDA

PINTAR O BRASIL DE VERMELHO
Burguesia e sua imprensa tentam manobrar atos para seus interesses

A cobertura da imprensa burguesa dos
atos indica que os capitalistas estão preocupados com os trabalhadores na rua
pedindo o Fora Bolsonaro e uma política
popular.
Todos os jornais apresentam os atos do
dia 29 como em defesa da CPI da Covid e
do impeachment institucional.
Trata-se de uma clara deturpação! A CPI
é uma grande farsa para desgastar Bolsonaro e apresentar uma alternativa de
direita, uma terceira via do centrão, ao
presidente fascista e a Lula nas eleições
de 2022. E o impeachment meramente
institucional também é controlado pela

direita - são mais de 50 processos em que
a direita tradicional está sentada!

sicionamentos dos grupos artificiais da
direita como Vem Pra Rua e MBL.

Além disso, a imprensa golpista tenta di- Contra as tentativas de descaracterização
zer que os atos de rua, apesar
e de tomada dos atos, a esAtos são por querda precisa dizer em alto
de terem sido realizados respeitando as normas sanitá- vacina, auxílio, e bom som: os atos são da
rias, ainda seriam perigosos, emprego e Fora esquerda, são dos trabalhacolocando em dúvida a realidores, são vermelhos!
Bolsonaro
zação de novos atos.
É preciso levar em peso as
Ao mesmo tempo, a imprensa tenta for- bases sindicais, camponesas e estudantis.
çar os atos a mudarem de base social, colocando setores da classe média coxinha Está se formando um grande movimento
para “melarem” a mobilização. Folha e operário e popular de rua pelo Fora BolEstadão, por exemplo, publicaram repor- sonaro. Esse movimento é também por
tagens quase idênticas reproduzindo po- Fora todos os golpistas da direita!

ESCANEIE O QR CODE E COLABORE
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• facebook.com/pco29
• instagram.com/pco.29/
• twitter.com/PCO29
• youtube.com/
CausaOperariaTV
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