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UM MILHÃO NAS RUAS

ATOS DO DIA 19 OCORRERÃO
EM 500 CIDADES

A

Cresce o movimento, intensificar a organização. Foto: Reprodução

Frente Brasil Popular prevê
que mais de 500 cidades do
País recebam atos por vacina,
auxílio emergencial e Fora Bolsonaro
no próximo sábado (19).
João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST, afirmou: “já temos a
confirmação de atos em mais de 150
municípios. Há muitas reuniões marcadas nesta semana para definir as
atividades. Nossa projeção é que teremos protestos em mais de 500 municípios.”
Em 29 de maio, quando começou a
gigantesca onda de mobilizações que
pode levar o País a se insurgir contra
a direita, houve atos em 220 cidades.

Isso significa que o número de cidades mais do que dobraria. Nesse sentido, é natural que o número de manifestantes e de pessoas envolvidas
também aumente significativamente.
No dia 29, calcula-se que cerca de 500
mil pessoas participaram dos atos.
Agora, no dia 19, há grandes possibilidades de haver um milhão de pessoas
nas ruas do País!

Trabalhadores do campo e da
cidade com a juventude
Os partidos da esquerda precisam assumir a dianteira dos atos de forma
organizada. É necessário levar as bases operárias e populares, os camponeses sem terra, a juventude. Não se

ORGANIZAR UM
BLOCO VERMELHO
NO DIA 19

pode impor nenhum tipo de restrição
reacionária, como impedir que quem
não esteja de máscara ou esteja com
uma máscara assim ou assado participe.
Para ter um milhão de pessoas do
povo nas ruas, os atos precisam ser
democráticos e, ao mesmo tempo,
delimitar claramente seu caráter
classista. Não são atos da classe média coxinha, como a burguesia tenta
manobrar para que sejam. São atos
vermelhos, de trabalhadores e da juventude, das massas populares.
Todos aos atos deste sábado, 19! Levar
um milhão de pessoas às ruas!

O VERDE E AMARELO
DOS INIMIGOS DO
BRASIL

16 DE JUNHO DE 2021

PELAS REIVINDICAÇÕES DO POVO

ORGANIZAR UM BLOCO VERMELHO NO DIA 19
Não aceitar os picaretas que se escondem atrás do verde e amarelo para atacar o povo

O vermelho sempre foi a cor dos
movimentos de luta do povo. Cada
movimento defende suas cores e
sua política.
Quem tem medo de mostrar abertamente a que veio na realidade está
escondendo do povo a sua real intenção. A direita, o governo federal,
os políticos burgueses, se escondem
atrás do verde e amarelo para não
ter que mostrar abertamente que
sua política é contra o povo, que são
eles os principais responsáveis pela
desgraça do País.

As manifestações que estão mar- contra esses criminosos que levacadas para o dia 19 de junho são ram o País a essa catástrofe. Vamos
manifestações contra esde vermelho nas ruas,
ses picaretas que estão no
mostrar que quem deVermelho é a
governo federal, estadual,
cor do sangue fende o povo brasileiro
Congresso Nacional. São
derramado pelos são os trabalhadores.
eles que deixaram o Braoprimidos ao
O PCO estará com suas
sil chegar onde está, como
faixas, bandeiras e palongo
da
história
meio milhão de mortes pela
lavras de ordem nos
Covid-19, milhões de deatos
em
todas
as cidades do País.
sempregados e pessoas na miséria.
Participe conosco do bloco vermeAtos dos trabalhadores contra lho, não vamos deixar que os inimigos do povo se apoderem de uma
os patrões
mobilização que não é deles, mas
No dia 19, o povo vai sair nas ruas contra eles.

CRIMINOSOS DISSIMULADOS

O VERDE E AMARELO DOS INIMIGOS DO BRASIL
O vermelho é a cor de luta do povo brasileiro

Os bolsonaristas, tucanos e toda a
corja dos políticos da direita que
deram o golpe no País querem enganar a população com o uso do verde
e amarelo, como se eles fossem os
"brasileiros" e o resto do povo, não.
Isso é um estelionato político. Esses políticos burgueses safados não
são brasileiros de fato. São eles os
primeiros a entregarem o patrimônio nacional para os estrangeiros
- como estão fazendo com os Correios, a Eletrobrás e a Petrobrás -,
são eles os responsáveis pela miséria da população. O verde e amarelo deles é apenas um disfarce para

esconder todos os crimes que cometem diariamente contra o povo.
Aqueles que defendem de verdade
os direitos do povo não precisam se
esconder atrás dessa farsa. Defender o Brasil e os brasileiros é defender as riquezas nacionais e os direitos dos trabalhadores e da maioria
do povo.
Por isso a esquerda, os movimentos
populares, sindicatos e estudantes
usam suas cores vermelhas, pois
não precisam dissimular as suas posições.
O povo já aprendeu qual foi o resul-

tado desastroso depois que as madames, os playboys e patricinhas ricaços saíram dos bairros nobres das
cidades para defender o golpe de
Estado vestindo verde e amarelo. O
Brasil se encontra hoje em sua pior
catástrofe da história. Bolsonaro é
o filho dessa escória que usa verde
e amarelo para disfarçar seu verdadeiro ódio contra o povo brasileiro.
Por isso, nas manifestações do dia
19 as ruas das cidades devem ser
cobertas de vermelho. Não devemos
permitir que essa mesma escória,
que representa os piores inimigos
do povo, apareça nos atos.

ESCANEIE O QR CODE E COLABORE
COM O BANDEIRA VERMELHA
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CLASSE OPERÁRIA,
DESDE 2003:
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• facebook.com/pco29
• instagram.com/pco.29/
• twitter.com/PCO29
• youtube.com/
CausaOperariaTV
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