
SÍNTESE | Reunião das organizações nacionais da Campanha Fora Bolsonaro
Quinta, 12 de agosto, 18h às 21h

As organizações nacionais engajadas na Campanha Fora Bolsonaro, convidadas
pela Comissão Organizadora Nacional da campanha, estiveram reunidas na noite
da quinta-feira (12) debatendo sobre a conjuntura nacional e o encaminhamento das
lutas unitárias do nosso calendário, com destaque para os dias 18 de agosto e 07
de setembro. A seguir a síntese da discussão e dos encaminhamentos.

I - CONJUNTURA

1. A retomada dos trabalhos legislativos neste mês de agosto na Câmara dos
Deputados demonstra a nefasta sintonia entre a maioria do parlamento e o governo
Bolsonaro. Até agora os mais de 100 pedidos de impeachment contra o Presidente
da República dormem nas gavetas do Presidente Arthur Lira (PP/AL) sem serem
sequer analisados. A agenda de votações, por sua vez, atende aos interesses do
governo e significa uma nova onda de ataques aos direitos dos trabalhadores (MP
1045), aos povos indígenas (PL 490), aos serviços públicos (PEC 32) e a empresas
públicas lucrativas que são patrimônio do povo brasileiro (Correios). *Esse cenário
coloca a necessidade de darmos ênfase nas nossas lutas à denúncia de
Arthur Lira (PP/AL) e dos/das parlamentares que dão apoio a esse governo
criminoso, de morte e destruição do país*.

2. Também avaliamos a necessidade de fazer crescer nossa luta, em especial junto
à população negra e pobre diretamente atingida pelo desemprego, carestia,
violência e fome. Para que isso seja efetivo consideramos fundamental, dar
visibilidade e centralidade à luta pelo Fora Bolsonaro como uma luta antirracista,
antimachista e em defesa da vida e ampliar o alcance das nossas ações,
alcançando os bairros períficos e o maior número possível de cidades. *Lutamos
pela garantia da vida das mulheres, do povo negro e dos povos indígenas.
Gritamos Fora Bolsonaro porque desejamos construir um país que preserve a
vida do seu povo e promova o Bem Viver.*

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2021/08/minirreforma-trabalhista-vai-ao-senado/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2021/08/minirreforma-trabalhista-vai-ao-senado/
https://apiboficial.org/2021/06/28/nota-tecnica-da-apib-sobre-o-pl-490/
http://contrapec32.com.br/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/camara-privatizacao-correios-dia-de-luto/


II - MOBILIZAÇÃO

1. #18ADiadeLuta - Dia Nacional de Protesto se Paralisações
Reforçamos a convocação da Campanha Fora Bolsonaro para a participação e
apoio de todas as organizações e militância nos protestos e paralisações que
ocorrerão em todo o Brasil na próxima quarta-feira, 18 de agosto. A data marca um
dia de Greve Geral dos servidores públicos das três esferas (municipais, estaduais e
federais) e de outras categorias em luta contra os ataques do governo Bolsonaro
aos serviços públicos com a Reforma Administrativa e aos direitos de todos
trabalhadores em geral com a mini-reforma trabalhista (MP 1045).

a. Nesta data experimentamos outro formato de mobilização. É preciso
identificar e visibilizar as categorias que irão parar e construir um grande
mapa nacional do alcance dessa greve. Contamos com o apoio de todos para
fazer chegar até a campanha e as centrais sindicais informações sobre as
paralisações na sua cidade.

b. As capitais e cidades médias estão organizando atos públicos, protestos e
marchas nessa data. Divulgaremos todas as ações em um mapa nacional.

c. Os movimentos populares devem organizar faixaço, trancaços,
panfletagens e outras formas de protesto dando visibilidade à nossa luta por
Fora Bolsonaro, contra a fome, a carestia, o desemprego e a
superexploração dos jovens e trabalhadores com a mini reforma trabalhista.
Defendemos os serviços públicos essenciais para o povo como saúde,



educação, moradia e assistência social ameaçados pela Reforma
Administrativa de Paulo Guedes, Bolsonaro e Arthur Lira.

d. Orientamos que todos os estados providencie a reprodução do panfleto
nacional da campanha 10 MOTIVOS PARA TIRAR BOLSONARO DA
PRESIDÊNCIA (https://bit.ly/2UdlbVz) e utilizem os demais materiais
preparados para o 18 de agosto disponíveis em
http://linktr.ee/campforabolsonaro

2. Grito dos Excluídos e Fora Bolsonaro no 7 de setembro

Até o dia 7 de setembro temos muitas tarefas de preparação desse dia de
mobilização e de diálogo com a população. A partir do dia 19 realizaremos reuniões
com grupos de estados envolvendo as organizações que impulsionam o Fora
Bolsonaro e os articuladores/as do Grito do Excluídos e faremos uma orientação
detalhada para a mobilização.

3. Articulação Internacional

Assumimos o compromisso de retomar o GT Internacional da Campanha Fora
Bolsonaro. O tripé de crimes e atentados do governo Bolsonaro contra a
democracia, o meio ambiente, os direitos humanos e a vida gera revolta e
indignação na comunidade internacional. Junto com nossos parceiros internacionais
e com os brasileiros que residem no exterior devemos buscar a solidariedade e
denunciar o governo que está destruindo o Brasil.

III - *CALENDÁRIO*

📆 18/Agosto - Dia Nacional de Protesto e Paralisações: Greve Nacional dos
Servidores Públicos e dia de

📆 22 a 28/Agosto - Mobilização Nacional Indígenas: luta pela vida - nossa história
não começa em 1988

📆 28/Agosto - Mutirão Nacional Fora Bolsonaro em preparação ao Grito dos
Excluídos

📆 07/Setembro - Gritos dos Excluídos e Fora Bolsonaro

📆 07 a 11/Setembro - 2ª Marcha das Mulheres Indígenas

Campanha Fora Bolsonaro, 12/08/2021
http://linktr.ee/campforabolsonaro

https://bit.ly/2UdlbVz
http://linktr.ee/campforabolsonaro
http://linktr.ee/campforabolsonaro

