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 SÃO DIREITOS E VIDAS DESTRUÍDAS

 NÃO SÃO NÚMEROS

PARAR ESSE GOVERNO PARA PARAR A MATANÇA

ü ü
ü ü

VACINAÇÃO JÁ E PARA TODOS POR DIREITO, SALÁRIO E EMPREGO

RETORNO IMEDIATO DO
AUXÍLIO EMERGENCIAL

FORA GOVERNO BOLSONARO

A LUTA É EM DEFESA DA VIDA



CAPÍTULO I

MAIS DE 240 MIL PESSOAS MORTAS
MAIS DE 10 MILHÕES INFECTADOS

MAIS DE 40 MILHÕES DESEMPREGADOS
MAIS DE 60 MILHÕES NA MISÉRIA

O BRASIL DESGOVERNADO POR BOLSONARO 

Não são números. São pessoas, pais, mães, avós, avôs, tios, irmãos, a grande maioria 

trabalhadores, cada um deles tem uma história, a morte de cada um dos mais de 240 mil  

provocou imensa dor na vida de milhões.

São mais de 240 mil mortes, é como se todos os habitantes de uma cidade do tamanho 

de Chapecó em Santa Catarina morressem. 

Desde o início do ano a média diária registrada de mortes passa de 1 mil pessoas, é como 

se cinco aviões com capacidade de assentos para 200 pessoas caíssem matando todos. 

Morreram do que? Não foi só pelo novo coronavírus, não foi só a COVID 19 que lhes 

retirou o ar.

Morreram pela negligência do governo Bolsonaro

que sobre a pandemia é isso que faz:

-  Negou a gravidade da doença, chamando a COVID 19 de uma 

“gripezinha”. 

-  É contra o isolamento, única forma de diminuir o contágio pelo vírus. 

-  Provocou aglomerações.

-  É contra o uso da máscara, tão importante para diminuir o risco de 

contaminação.

-  Fez campanha contra a vacina, única forma de vencer o vírus, e não 

sendo médico e tão pouco cientista “receitou” cloroquina, remédio que 

NÃO cura a doença e provoca graves efeitos colaterais.

- Foi omisso e negligente com a falta de oxigênio em Manaus

-  Fez campanha contra a vacina da China, não programou a compra das 

vacinas, não programou a compras de seringas e o resultado disso? Até 

o mês de fevereiro de 2021 apenas 2% da população no Brasil foi 

vacinada.
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Grupo Usiminas anuncia maior lucro da década, após demitir centenas de 

trabalhadores no início da pandemia:

A multinacional francesa, Renault demite centenas de trabalhadores também no início 

da pandemia:

A montadora americana Ford anunciou o fechamento de suas fábricas no Brasil, não 

está falida, ao contrário, está deslocando sua produção para outros países como a 

Argentina com objetivo de lucrar ainda mais. No Brasil lucrou muito principalmente com 

acordos feitos com os pelegos que ainda estão na direção de vários sindicatos onde 

conseguiram reduzir salários e retirar direitos dos trabalhadores. 

0504

Publicado no site G1 em 22/07/2020

Publicado no UOL em 11/02/2021

UM GOVERNO QUE COLOCA A CLASSE TRABALHADORA NA MIRA DA 
MORTE: SEJA PELO VÍRUS, SEJA PELA FOME

AGLOMERAÇÃO, REDUÇÃO DE SALÁRIOS E DIREITOS, MAIS DEMISSÕES

O governo Bolsonaro junto com os patrões desde o início da pandemia se aproveitou da 

tragédia para atacar ainda mais os trabalhadores. Isso não é notícia falsa, as tais “fake 

news”, é a realidade que vive a classe trabalhadora, veja:

-  Bolsonaro e também os governos estaduais não garantiram a devida 

quarentena para os trabalhadores que estão em atividades não essenciais na 

pandemia, assim o número de contaminações e adoecimento explodiu nas 

fábricas, bancos e tantos outros lugares.

-  Nos serviços essenciais como saúde, transporte, nas indústrias do setor de 

alimentação o número de adoecimento e morte é grande.

-  Escolas voltando, vírus se espalhando: os governos estaduais e municipais 

decretaram o retorno das aulas e com isso expõem as famílias dos alunos, as 

crianças e jovens, os professores e o conjunto dos trabalhadores da escola ao 

vírus. Em São Paulo nas duas primeiras semanas de aula centenas de casos foram 

registrados de contaminação pelo novo coronavírus. 

O ainda presidente que fala que a doença 

provocada pelo novo coronavírus não é gra-

ve, que comemorou e estimulou as aglome-

rações é o mesmo que desde o início da pan-

demia impôs várias medidas atacando 

empregos, salários e direitos, veja: 

-  Criou as Medidas Provisórias 927 e 936 que atacaram direitos, reduziram salários e 

suspenderam contratos. 

 A falsa propaganda de que as medidas eram para garantir empregos logo se 

escancarou, pois, várias empresas que se utilizaram das medidas continuaram a 

demitir.

-  O  governo ajudou os patrões a aumentar ainda mais a exploração contra os 

trabalhadores e também garantiu mais empréstimos bancários e isenções de 

impostos para as grandes empresas.

 Os patrões comemoraram as medidas demitindo em massa. Grandes empresas do 

setor siderúrgico, montadoras, multinacionais se aproveitam da pandemia para 

reorganizar seus negócios visando mais lucros.
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Publicado no Jornal EL País em 15/03/2020

CAPÍTULO II

VACINAS SÃO O RESULTADO DE ANOS DE
DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO

VACINAS SALVAM VIDAS

O que esperar de um governo em que o ainda presidente cultua a morte? Bolsonaro 

sempre fez chacota da vacina e tentou convencer a população que vacinas são prejudiciais 

à saúde.

O presidente e seu ministro militar da saúde, que de medicina nada entendem, não 

planejaram a compra das vacinas e seringas para campanha de imunização contra a COVID 

19, mas destinaram mais R$ 90 milhões de dinheiro público para a produção de remédios 

como cloroquina entre outros, que NÃO têm nenhum resultado no combate da doença. 

Do jacaré à vida como ela é: 

No início do século passado, nos anos de 1918, 1919 o vírus inuenza H1N1 matou 

mais de 50 milhões de pessoas no mundo, a maior pandemia daquele século cou conhe-

cida como gripe espanhola. No Brasil no mesmo período morreram aproximadamente 35 

mil pessoas por conta desse vírus. 

Segundo os relatos da época as pessoas sangravam pela boca e pelo nariz, caiam doen-

tes pela manhã e à noite estavam mortas, a doença atacava severamente os pulmões. 

Graças ao empenho de muitos trabalhadores na área da saúde e da ciência a vacina foi 

criada para combater as várias mutações desse vírus e dessa forma vidas são salvas todos 

os dias. 

Bolsonaro volta 
a fazer propaganda
da cloroquina na
posse de Pazuello
na Saúde

0706

DIMINUIÇÃO E FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL:
A MÍSERIA SE ESPALHANDO PELO PÁIS AFORA

O governo Bolsonaro sempre foi contra o auxílio emergencial e depois de muita pressão 

dos Sindicatos e outras Organizações dos trabalhadores apresentou uma proposta de se 

pagar apenas míseros R$200. 

Fruto da pressão o auxílio emergencial aumentou para R$600,00 e para as mães 

responsáveis pelo sustento da casa para R$1200,00. Mas, depois o governo cortou o 

auxílio pela metade, até que no nal de 2020 acabou com ele. No início de 2021 apresentou 

a proposta de pagar a miséria de R$ 250,00 por apenas 3 meses e, só fez isso para tentar 

enganar que está preocupado com a fome que se espalha pelo país.

Com o m do auxílio emergencial mais de 60 milhões de pessoas carão abaixo da linha 

da pobreza e 20 milhões na pobreza extrema. O auxilio emergencial não foi um presente de 

Bolsonaro ou dos deputados e senadores, esses que em sua grande maioria estão junto com 

o governo no ataque aos direitos da classe trabalhadora.

E A COMIDA? CADA VEZ MENOS NA MESA DO TRABALHADOR

Enquanto os salários estão cada vez mais arrochados e o auxílio emergencial é reduzido 

a quase nada, para o trabalhador está cando praticamente impossível levar sustento para 

casa. Tudo aumentou: arroz, óleo, leite, feijão, ou seja, o básico para o sustento da classe 

trabalhadora e de seus lhos está cada vez mais faltando dentro de casa.

Lutar contra as demissões, lutar em 

defesa dos direitos, por salários, pela 

ampliação do auxílio emergencial, 

por vacina para todos é uma luta em 

defesa da vida

Tudo isso vai piorar ....

...se não tiver luta
D
D
D
D
D

Arroz subiu 20%

Feijão subiu mais de 30%

Cebola subiu mais de 50%

Carne vermelha subiu mais de 60%

Gás de cozinha chegando até R$ 90,00

Publicado em 31/01/2021
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LUTAR PELA VACINAÇÃO JÁ E PARA TODOS
É LUTAR EM DEFESA DA VIDA

Bolsonaro se deu mal com sua campanha contra a vacina, desde que as 
primeiras doses chegaram ao Brasil a população procura pela vacinação.

Muitos homens e mulheres de 
mais de 90, 80 anos deram uma 
aula se sabedoria e humanidade 
foram se vacinar para voltarem o 
quanto antes a abraçar seus lhos, 
netos, amigos. 

A ignorância, a estupidez que Bolsonaro tenta espalhar por todo país não têm 
força maior do que a busca da população trabalhadora em proteger a saúde e vida.

Não só as pesquisas mostram isso, ao longo da história se aprendeu que o ato 
da vacinação é uma forma de proteger a si e aos que fazem parte de sua vida.

Agora é preciso lutar para garantir que a vacinação chegue a todos, pois se 
depender desse governo da morte a produção de vacinas será em marcha lenta e a 
compra de vacinas vindas de outros países mais lenta ainda.

PARA PROTEGER SUA VIDA E A VIDA DOS QUE AMA
DIGA NÃO A ESSE GOVERNO DA IGNORÂNCIA E DA MORTE
SE SOME A LUTA PELA VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 JÁ

0908

DOENÇAS COMO SARAMPO, RUBÉOLA, TUBERCULOSE, POLIOMELITE
E TANTAS OUTRAS SÃO COMBATIDAS COM VACINAS

A primeira grande campanha de vacinação no Brasil aconteceu há mais de 100 anos e 

foi para combater a varíola, doença que matou muita gente no país, principalmente no Rio 

de Janeiro.

O desenvolvimento da ciência possibilitou criar vários tipos de vacinas que são capazes 

de proteger a saúde e a vida dos seres humanos, entre elas:

Muitas crianças nascidas nas décadas de 1960 e 70 foram vítimas
da paralisia infantil porque a vacina não chegou até elas

Segundo os dados do Ministério da Saúde, até a erradicação da doença foram 26.827 

casos de poliomielite entre 1968 e 1989 no Brasil. Os anos 70 registraram a maior parte 

dos casos. Há um pico em 1975, com 3.596 registros. Outro ano com muitos casos foi 

1979, com 2.564 infecções.

Nas décadas de 60 e 70 o Brasil vivia sob uma ditadura militar nanciada pelos patrões. 

Um período de muita violência e assassinatos cometidos pelo governo contra muitos 

trabalhadores e jovens que lutavam contra a ditatura.Veja que é na década de 70 que se 

registra o maior número de casos da poliomielite.

 A ditadura que Bolsonaro e sua turma têm saudades e defendem, o que signica 

defender um dos períodos mais sombrios contra a classe trabalhadora.

Em muitas cidades do interior a vacina não chegou e a consequência disso foi 

trágica para milhares de crianças que foram vítimas da paralisia infantil provocada pela 

doença.

Décadas se passaram e o problema continua: o governo da morte de Bolsonaro, que 

brinca com a vida alheia, faz piada de péssimo gosto dizendo que quem tomar vacina vai 

virar jacaré, cortou mais de R$ 400 milhões dos recursos destinados para a vacinação, 

isso em 2019 antes da pandemia do novo coronavírus começar.

Doenças antes praticamente erradicadas voltaram a aparecer como por exemplo o 

sarampo, o que signica que a falta de investimento nas campanhas de vacinação volta a 

fazer mais vítimas.

- Febre amarela

- Tuberculose

- Sarampo

- Rubéola

- HPV

- Hepatite

- Poliomielite 

-   E muitas outras.
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MESMO TÃO SUCATEADO, É NOS SUS QUE A MAIORIA DOS ADOECIDOS 
PELA COVID 19 ESTÃO RECEBENDO ATENDIMENTO

Apesar dos graves problemas de nanciamento, sucateamento e das investidas de 

privatização dos mais diversos governos de plantão por meio das Organizações Sociais de 

Saúde (OSS), o SUS segue sendo o maior sistema público e universal de saúde do mundo, 

mas ele está ameaçado de forma mais brutal pelo governo da morte de Bolsonaro.

O Capital ataca o SUS para lucrar ainda mais tratando a saúde como fonte de lucro: 

o SUS desde o seu surgimento enfrenta as investidas das empresas privadas e a falta de 

investimento dos recursos do Estado. 

O objetivo é sucatear para vender, não importa se faz isso com uma rodovia ou com o 

atendimento à saúde da classe trabalhadora. 

Em 2016 o governo Temer aprovou o que cou conhecido como “A emenda do m do 

mundo”. A Emenda Constitucional (EC) 95/2016 congelou os gastos públicos com Saúde, 

Educação e Assistência Social por 20 anos e o ataque para desmontar o SUS aumentou.

O congelamento de gastos no serviço público de saúde tem como consequência a falta 

de insumos para produção de medicamentos, a diminuição de pesquisas e o fechamento 

de unidades de saúde e leitos hospitalares e assim mais mortes que poderiam ser evitadas, 

aumentam a cada dia.

Durante a pandemia, o governo Bolsonaro aumentou os ataques ao sistema público 

de saúde:

O governo tem ameaçado desvincular receitas para a Saúde. Estudos feitos pela 

Comissão de Orçamento e Financiamento (Con) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

mostram que o SUS já perdeu R$ 20 bilhões de 2016 para cá. 

Ao longo de duas décadas, o tamanho do buraco feito na verba que deveria estar 

no sistema público de saúde é avaliado em R$ 400 bilhões.

E enquanto apenas 3,6% do PIB é investido na saúde, cresce o nanciamento 

público nas empresas privadas de saúde, veja:

Logo no início da pandemia os planos de saúde ganharam um pacote de recursos no 

valor de R$ 15 bilhões, o chamando segmento da saúde complementar faturou no ano de 

2019, mais de R$ 200 bilhões.

Mais presentes concedidos para empresas privadas de saúde: abertura de linha de 

crédito via o BNDES no montante de R$ 2 bilhões e repasse via Caixa Econômica Federal de 

R$ 5 bilhões para os chamados hospitais lantrópicos, que na realidade são outra máquina 

de lucro.
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O                         NÃO É DE NENHUM GOVERNO 

ELE É UM DIREITO CONQUISTADO NA 
LUTA DA CLASSE TRABALHADORA

CAPÍTULO III

SE NÃO FOSSE O SUS, SERIAM MUITO MAIS MORTES E ADOECIMENTO
DEFENDER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE É DEFENDER A VIDA

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da luta da classe trabalhadora.

O SUS foi garantido na Constituição Federal de 1988 por causa da luta em defesa da 

saúde construída nas décadas de 1970 e 80.

Antes dessa importante conquista só tinham acesso ao atendimento de saúde os 

trabalhadores que tinham registro em carteira e aqueles que tinham condições de pagar 

pelo serviço. 

A falsa propaganda dos planos de saúde privados dizendo que são melhores que 

o serviço público tenta esconder que tratam a saúde como uma mercadoria: esses 

planos de saúde se enriquecem com a doença e o sofrimento de quem precisa de 

consultas urgentes e que é obrigado a pagar muito caro por exames e tratamentos de 

alta complexidade, além disso nos momentos de demissões em massa, os 

trabalhadores são enxotados desses planos de saúde e é no SUS que vão buscar o 

devido atendimento.

O SUS vem da luta pelo acesso universal à saúde, desde a atenção primária até a 

mais alta complexidade: além da importância da gratuidade no atendimento, é um 

sistema que organiza tudo que é relacionado a saúde no Brasil, desde a unidade de saúde 

em cada região do país, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA’S), Hospitais, 

Ambulatórios, SAMU, até procedimentos complexos como cirurgias de grande porte, 

hemodiálise, tratamento de HIV, transplantes, tratamentos oncológicos. 

Fazem parte do SUS, a Vigilância sanitária, a Epidemiologia, órgãos responsáveis em 

elaborar as ações a partir da saúde coletiva, Centros de referência em saúde do trabalhador 

e até institutos de pesquisa em saúde, entre muitas outras funções. Nenhum plano de 

saúde privado no mundo seria capaz de planejar o cuidado à saúde da população desta 

forma. 
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O desmonte dos serviços da saúde, o avanço das terceirizações e privatizações a 

cada dia pioram o atendimento à população trabalhadora: além dos ataques aos 

servidores públicos, com o congelamento de salários, a falta de concurso público tem 

resultado na falta de trabalhadores e na sobrecarga de trabalho, a exaustão física e mental 

dos servidores aumenta e por consequência o adoecimento, também estão na lista das 

maiores vítimas da COVID 19.

Lutar pela manutenção do SUS como sistema público e universal de saúde, 

ser contra as terceirizações e as privatizações é lutar em defesa da vida. 

Foi na luta do conjunto da classe trabalhadora que garantimos o maior 

atendimento gratuito de saúde do mundo e, é só lutando que vamos 

impedir que ele acabe.

Essa é uma luta de classe, da classe trabalhadora dos que estão 

empregados, desempregados e na informalidade, do funcionalismo público, 

uma luta do conjunto dos trabalhadores.
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Enquanto recebem farta ajuda do Estado, 
hospitais privados demitiram em massa:

Médicos, enfermeiros, auxiliares e tantos outros trabalhadores estão sendo demitidos, 

além disso em vários lugares a exemplo de outras empresas reduziram os salários e 

desrespeitaram direitos básicos. 

As Organizações Sociais de Saúde se ampliaram durante a pandemia, vários hospitais 

de campanha foram entregues às OSS, em muitos lugares faltavam insumos, 

equipamentos de segurança adequados para o atendimento e atrasaram salários dos 

trabalhadores da saúde.

Enquanto ampliam a terceirização nos espaços públicos vias as OSS, injetam bilhões 

de dinheiro público nas privadas, o valor destinado ao Ministério da Saúde para o combate 

a pandemia é muito menor e até agora apenas 1/3 foi utilizado, mais um exemplo do 

descaso e do desrespeito do governo à saúde e â vida da população trabalhadora.

O governo Bolsonaro faz de tudo para atacar o SUS, é contra o nanciamento público e 

ao acesso universal e tem por objetivo a privatização do sistema de saúde. 

A proposta é uma cópia do que é feito em outros países, a criação de um tipo de 

“seguro” sem nanciamento público, colocando o Estado como um comprador de 

serviços privados de saúde que transformará o serviço de saúde numa grande rede 

particular de clínicas e laboratórios. 

Os trabalhadores terão que pagar pelo atendimento que não inclui procedimentos 

complexos.
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CAPÍTULO IV

NÃO É BRINCADEIRA, É GRAVE
NÃO É ENGRAÇADO É TRÁGICO
SÃO MAIS DE 240 MIL MORTES

Até fevereiro apenas 2% da população no Brasil foi vacinada na campanha de imuniza-

ção contra a COVID 19 e o governo Bolsonaro ao invés de garantir a chegada das vacinas 

só pensa em matar mais. A maioria da população ainda não foi testada e mais de 7 milhões 

de kits para teste da COVID 19 comprados pelo Ministério da Saúde estavam parados cor-

rendo o risco de perder a validade, num Brasil que testou pouco mais de 5 milhões de pes-

soas até o nal de 2020. 

UM GOVERNO QUE CULTUA A MORTE

É isso que signica seu Decreto sobre ampliar a liberação de armas, a intenção do governo 

é facilitar ainda mais a aquisição de armas, diminuir as regras e a scalização sobre posse e 

porte de armas, para armar aqueles que o presidente da morte chama de “cidadãos de bem”.

Quem são os cidadãos de bem de Bolsonaro?

-  Fazendeiros que disparam contra trabalhadores rurais sem-terra, indígenas, 

quilombolas que lutam pelo direito a viver e trabalhar nas terras que o agronegócio 

quer tomar para si.

-  Milícias formadas em grande parte por ex-policiais que 

espalham violência nas periferias fazendo disso um 

negócio lucrativo: invadem as comunidades, matam e 

obrigam os trabalhadores a pagar taxas inventadas que 

vão desde a garantia de continuar a morar onde moram até 

a compra do gás de cozinha e fornecimento de luz elétrica.

Bolsonaro e seus lhos tem relações intimas com as milícias. Milicianos foram 

contratados nos gabinetes dos lhos do presidente, o tal Queiroz amigo da família além de 

ser o responsável pelo esquema de corrupção no mandado de Flávio Bolsonaro, lho de 

Jair Bolsonaro é da turma dos milicianos.

-  Aqueles que acham que mulheres são objetos, que LGBT'S são uma aberração, que 

negros são seres inferiores e assim destilam seu ódio que fere e mata.

Publicado em 31/01/2021

Assassinatos de pessoas trans aumentou
 70% no Brasil nos primeiros oito meses
de 2020, mostra dossiê.”

Publicado em 08/12/2020
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PELA VACINAÇÃO JÁ

POR DIREITOS E EMPREGOS

PELA VOLTA IMEDIATA DO
AUXILIO EMERGENCIAL

PELO FIM DO GOVERNO
BOLSONARO

POR PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA NOS
LOCAIS DE TRABALHO: testagem 
em massa nos locais de trabalho,
afastamento dos que tiveram contato
com quem está contaminado, por 
condições de segurança que protejam 
a saúde e vida. 

Por tudo isso colocar o governo Bolsonaro para fora, é uma medida sanitária 

urgente e necessária para defender a saúde e a vida.

NÃO SEJA INDIFERENTE AOS ATAQUES DESSE GOVERNO SAUDOSO 

DA DITADURA MILITAR E CRIMINOSO, NÃO SE CALE, PARTICIPE DA LUTA:

Publicado no Jornal o Globo em 02/01/2021
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BOLSONARO DESTRUIU DIREITOS, EMPREGOS E VIDAS
LUTAR PELO FIM DESSE GOVERNO É LUTAR EM DEFESA DA VIDA

Nos locais de trabalho, nas escolas, nos locais de moradia em todos os lugares se vive 

na pele o que signica o que é seu governo. Junto com os patrões colocou milhões de 

trabalhadores no desemprego, outros milhões caíram na miséria absoluta, as pesquisas 

mostram que mais de 30% dos mais pobres no Brasil caram sem comida, não tiveram 

como alimentar a família nesse momento de pandemia.

Milhões no Brasil choram as mais de 240 mil mortes, e o ainda presidente fala o que?  

“E daí?” O que importa para seu governo é garantir que os ricos quem mais ricos 

arrancando direitos, salários, empregos e vida dos trabalhadores.

Uma pesquisa realizada pela organização Oxfam, mostra que algumas das empresas 

mais valiosas do mundo registravam lucros extraordinários durante a pandemia. As 32 

maiores multinacionais devem somar US$ 109 bilhões de dólares a mais do que o lucro 

médio que tiveram nos últimos quatro anos. 

No Brasil, o grupo dos bilionários do país detém uma fortuna de US$ 176,1 bilhões, um 

aumento de 99% em comparação ao volume de 2009 e acima dos US$ 127 bilhões 

registrados em 2019. 

Publicado no Jornal o Globo em 02/01/2021
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Não te deram nada.

Teu salário, teu direito, nada disso te foi dado.

Antes de você, muitos da sua classe lutaram.

Alguns foram machucados, outros lançados para 

fora desse país, muitos foram mortos, por uma 

ditadura militar nanciada pela burguesia.

O patrão e seu governo não irão te contar isso.

Para te fazer acreditar que eles são os bons, e 

aqueles que lutam não merecem sua atenção.

Mas é a luta da sua classe, a classe trabalhadora, 

por mais que tentem esconder que você é parte 

dela, que garante que direitos ainda existam.

É essa luta que pode atravessar as trevas 

carregadas do ódio dos patrões e de seus 

governos que te exploram e oprimem. 

É essa luta que pode garantir um mundo sem 

exploração e opressão.

Uma luta que você deve ser mais do que parte, 

uma luta em defesa da vida.
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