
15 milhões passam fome, 30 milhões não receberão este ano nem o auxílio de R$ 
250, e mais de 100 milhões não comem direito. 

A carne subiu 30% em um ano. Mas Bolsonaro faz churrasco de picanha importa-
da à R$ 1800 o quilo!

14,4 milhões estão desempregados. Somados aos desalentados e subempre-
gados, segundo o IBGE, eles chegam a 32,6 milhões de subutilizados. E o que 
faz Bolsonaro? Subvenciona os patrões com dinheiro público para reduzirem o 
salário e a jornada dos empregados ou suspenderem contratos de milhões de 
trabalhadores! 

A crise e a pandemia são mundiais, é verdade. Mas há 2755 bilionários na lista da 
revista Forbes, 660 à mais em um ano: a cada 17 horas, tem um novo bilionário. 
Isto é o capitalismo!

No Brasil, a economia estagnou, mas os maiores bancos tem lucros recordes. Em 
um ano, o número de bilionários passou de 45 para 66, mais 50% na mesma lista 
da Forbes. Isto é o governo Bolsonaro-Mourão!

Morreu quase meio milhão de Covid. Mas o Orçamento de 2021 prevê para a Saú-
de 50% de gastos menos do que no ano passado. Bolsonaro sabota o combate 
sanitário à pandemia, é um genocida!

A Educação recebeu 50% do que tinha anos atrás. As Universidades Federais, cor-
tadas ao nível de 2004, estão ameaçada de fechar. Bolsonaro esmaga a educação 
pública e nega o direito ao futuro para a juventude!

E ainda quer privatizar os Correios, a Eletrobras, e fazer uma Reforma Administra-
tiva contra o serviço público que o povo tanto necessita. 

O povo não tem que aguentar o genocida mais um ano e meio, o povo não 
merece esse sofrimento!

Estamos nas ruas! 
Fora genocida, nem mais um dia para Bolsonaro!



Rico ri à toa. Mas Bolsonaro e seus ministros-generais estão rindo da cara do povo: 
é hora de reagir, fora!

Não nos intimidarão com a chacina do Jacarezinho – indignados, exigimos Apura-
ção e Punição deste crime, a Desmilitarização das polícias, o Fim do racismo e do 
Genocídio do povo negro.

Cartazes na Colômbia rebelde dizem: “se um povo protesta e marcha em meio a 
uma pandemia, é porque o governo é pior que o vírus”. As brasileiras e brasileiros 
também querem lutar, não aceitam morrer de fome nem de vírus! Fora!

Hoje, estamos aqui juntos nesta jornada convocada pela UNE, os partidos de opo-
sição, as frentes e algumas centrais sindicais. Nós não vamos ficar em casa ouvin-
do as mentiras do circo da CPI da Covid não dar em nada.
Fora! Ouçam a voz do povo!

•Recomposição do Orçamento da Educação
•Auxílio de R$ 600 e distribuição de Cestas Básicas por todos os governos
• Vacinas para todos e Testagem em massa 
• Reabertura dos hospitais fechados e contratações de emergência
• Não às demissões
• Tabelamento dos preços 
• Suspensão das contas de água e luz; despejo zero

Hoje demos um passo, mas a luta continua. O povo está voltando às ruas - não 
temos medo de motocicletas -, unidos somos fortes. Fora!
Tirem as mãos do Lula – Lula Livre! Cadeia para o ex-juiz Moro e punição para a 
quadrilha da Lava-Jato!

Junto com o povo, nós, do Diálogo e Ação Petista, não sairemos das ruas até tirar o 
genocida do governo. O quanto antes, melhor será. Junte-se a nós!

Lutamos por um governo digno do nosso povo, que faça as reformas populares e 
as transformações há tanto tempo necessárias. Ouçam o clamor do povo que volta 
à rua!

Fora! Nem mais um dia para o genocida Bolsonaro!
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