
Amiséria e a fome se 
alastram nos bair-
ros pobres do país. 

O desemprego já atinge 92 
milhões de trabalhadores. 
A precarização do trabalho 
avança e a maioria já não 
tem férias, aposentadoria ou 
13º salário. A fome atinge 33 
milhões de brasileiros.

A infl ação no bolso do tra-
balhador é bem maior que os 
índices ofi ciais.

Basta ver o preço do 
gás e gasolina, basta ir no 
mercado.

O governo ataca os tra-
balhadores com as reformas 
trabalhista e previdenciária, 
gerando diminuição do salá-
rio, desemprego e trabalho 
precário. Tudo em prol de 
um punhado de bilionários e 
banqueiros.

Aumentam os sinais de 
desumanidade e barbárie.

 A repressão policial im-

põe o genocídio da juventude 
negra nos bairros pobres. A 
chacina de Vila Cruzeiro (no 
Rio de Janeiro), o assassina-
to de Genivaldo em Sergipe 
mostram, mais uma vez, 
como para a polícia, os ne-
gros são bandidos. O geno-
cídio indígena avança com a 
entrega da fl oresta para mi-
neradoras e madeireiras. Os 
feminicídios crescem, assim 
como assassinatos de LGBT-
QIs. Enquanto isso, a polícia 
protege os ricos corruptos. 
Tudo aplaudido pelo genoci-
da Bolsonaro.

A barbárie cresce tam-
bém no meio ambiente, 
com os efeitos dos desas-
tres da Vale do Rio Doce 
em Brumadinho e Mariana, 
o desmatamento da Ama-
zônia. Já estamos sentin-
do as consequências disso 
com as mudanças climáti-
cas no Brasil. As enchentes 

de Recife, com a morte de 
mais de 120 pessoas, as-
sim como a de Petrópolis 
no início do ano, são ex-
pressões do desastre am-
biental, combinado com a 
indignante desigualdade 
social do nosso país.

Os trabalhadores e os 
jovens lutam com greves 
e mobilizações contra essa 
dura realidade. As greves 
da CSN, Avibrás, Chery, as 
lutas do funcionalismo pú-
blico são expressões dis-
so. Apoiar essas lutas, ser 
parte delas, é fundamental 
para todos os que se identi-
fi cam com o socialismo.

O governo Bolsonaro 
é um dos piores da história 
desse país. É responsável 
pelo genocídio de quase um 
milhão de pessoas mortas 
pelo covid. Uma parte impor-
tante podia ser salva se as 
vacinas não fossem adiadas.

Está privatizando tudo 
que pode, e agora quer 
privatizar completamente 
a Petrobrás. Se diz nacio-
nalista, mas quer entregar 
a Amazonia ao bilionário 
Elon Musk. Se diz contra 
a corrupção, mas seu go-
verno é um dos mais cor-
ruptos da história, com as 
mamatas das rachadinhas, 
superfaturamento das va-
cinas, e um longo etc.

Além de tudo, sabendo 
que deve perder as elei-
ções, ameaça com um gol-
pe militar, desconhecendo 
a derrota. Nós somos a fa-
vor de mobilizações para 
derrubar Bolsonaro já! E 
defendemos que os traba-
lhadores organizem sua 
autodefesa para se prepa-
rar para qualquer tentativa 
de golpe. Não se pode con-
fi ar nas FFAA, na justiça, 
ou no congresso.

É preciso 

Mas também 
enfentrar os ricos!
Isso Lula e Alckmin 
não vão fazer!

DERRUBAR
BOLSONARO
enfentrar os ricos!

BOLSONARO

Apoiemos a pré-candidatura 
de Vera, operária, negra e 
socialista!



Mas Bolsonaro é só a 
cara mais feia do sistema 
capitalista. Por trás dele 
estão os bancos, o agrone-
gócio, as grandes empresas 
nacionais e multinacionais. 
São as grandes empresas 
que mandam em Bolsona-
ro, assim como em todos 
os governos da burguesia.

É preciso tirar Bolso-
naro do governo. Mas isso 
não basta. Se continuar o 
domínio dos bancos e das 
grandes empresas, a fome 
e a miséria dos trabalhado-
res vão continuar.

Durante a pandemia, a 
grande burguesia aumen-
tou seus lucros no mundo, 
as custas dos pobres, que 
fi caram ainda mais pobres. 
A riqueza combinada dos 
dez maiores bilionários – 
incluindo Elon Musk - do-
brou durante a pandemia e 
agora é seis vezes maior do 
que a metade mais pobre 
do mundo.

No Brasil, o número de 
bilionários também au-
mentou. Hoje existem 315 
bilionários no país, 42 sur-
gidos durante a pandemia. 
No total, acumulam um 
patrimônio de 1,9 trilhões 
de reais. Com o dinheiro 
desses bilionários hoje se 
poderia dar um salário-mí-
nimo mensal aos 92,1 mi-
lhões de desempregados 
e subempregados por um 
ano e meio.

Essa é a síntese da barbá-
rie em que vivemos: 315 bilio-
nários de um lado e do outro 
92,1 milhões de desempre-
gados e subempregados.

A grande burguesia, os 
bilionários, são uma ínfi ma 
minoria, que caberia num 
salão de festas. Mas man-

dam no país, determinam 
a política econômica que 
impõe a miséria da grande 
maioria da população e a 
degradação irreversível do 
meio ambiente.

Lula e Alckmin não 
vão enfrentar os 
ricos. Vão governar 
com eles

Nós respeitamos os 
trabalhadores e jovens 
que acreditam na candi-
datura Lula. Mas quería-
mos lhes dizer que o PT 
aposta na aliança com Al-
ckmin, representante da 
grande burguesia paulista, 
do PSDB. Lula e Alckmin 
querem a manutenção da 
grande burguesia no poder. 
A maior parte dessas em-
presas governou junto com 
Bolsonaro e agora abando-
na o barco, por saber que 
podem perder as eleições.

As grandes empresas 
querem aumentar seus lu-
cros para poder concorrer 
com as outras e, para isso, 
reduzem ainda mais os sa-
lários dos trabalhadores 
e precarizam as relações 
trabalhistas.

Lula no governo vai ser 
a cara “simpática” do go-
verno das grandes empre-
sas. A esperança de melho-
res salários e condições de 
vida com Lula vai se frus-
trar. Não é por acaso que 
Lula não se compromete 
sequer a revogar as refor-
mas trabalhistas e previ-
denciárias de Bolsonaro e 
Temer. Ele vai manter os 
planos neoliberais, o suca-
teamento da saúde e edu-
cação pública, a submissão 
aos bancos.

Não basta tirar 
Bolsonaro, é preciso 
enfrentar o capitalismo
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São os trabalhadores que 
produzem tudo, desde a co-
mida, a roupa, as casas, os 
aparelhos, automóveis. Mas 
vivem cada vez pior, desem-
pregados ou subempregados 
em sua maioria. Nesse país, 
os de baixo descem e os de 
cima sobem.

Não existe forma de “go-
vernar para todos”, como 
propõe Lula. Ou se governa 
com e para a grande burgue-
sia, como na verdade Lula 
propõe, ou se governa com e 
para os trabalhadores, como 
nós propomos.

Os ricos, uma minoria 
absoluta, são os donos das 
grandes empresas. Eles não 
fi caram ricos trabalhando, 
mas explorando os trabalha-
dores.  Estão cada vez mais 
ricos, ganhando fortunas e 
vivendo no luxo.

A fonte da riqueza é a 
propriedade das grandes 
empresas. Muitos acham 
natural que os ricos conti-
nuem ricos e sejam donos 
dessas empresas. Nós não. 
São os trabalhadores que 
constroem o país, e são eles 
que devem dirigi-lo.

Muitas vezes a burgue-
sia defende a proprieda-
de das grandes empresas 
como “natural”, e dia que é 
a mesma coisa que um tra-
balhador possuir uma casa 
ou um carro. Ou ainda, um 
pequeno comerciante que 
tem sua venda. Nós esta-
mos falando da proprieda-
de das grandes empresas, 
que exploram dezenas de 
milhares de trabalhadores 
e determinam a política 
econômica dos governos. 

São essas que devem ser 
estatizadas e colocadas sob 
controle dos trabalhadores.

E queríamos dar um 
exemplo. No Brasil foram pri-
vatizadas muitas das gran-
des empresas estatais, como 
a CSN e a Vale do Rio Doce.  A 
Petrobrás está sendo privati-
zada pouco a pouco, e já ope-
ra para garantir altos lucros 
para os fundos estrangeiros 
que a controlam. Por isso, a 
CSN aumentou seus lucros 
em 217% em 2021 e paga 
salários de 1300 reais a seus 
operários. Por isso, a Vale dá 
lucros bilionários a seus acio-
nistas e provoca os desastres 
de Mariana e Brumadinho. 
Por isso a Petrobrás aumen-
tou o preço da gasolina e do 
gás de acordo ao mercado 
mundial, e com isso teve um 
lucro 1400% maior em 2021 
que no ano anterior, e  distri-

buiu 101 bilhões aos acionis-
tas estrangeiros.

A privatização dessas em-
presas empobreceu o país e 
enriqueceu um punha de bi-
lionários. Nós queremos re-
estatizar essas empresas sob 
controle dos trabalhadores.

Mas não queremos parar 
aí. Queremos estatizar as 
empresas e fortunas dos 315 
bilionários que controlam 
esse país e passá-las ao con-
trole dos trabalhadores.

Só assim será possível 
que essas empresas produ-
zam para satisfazer as neces-
sidades do povo e não para 
aumentar os lucros desses 
bilionários. Só assim será 
possível ter salários e empre-
gos decentes.

Nós defendemos a du-
plicação imediata do sa-
lário mínimo, rumo ao mí-
nimo do Dieese. Emprego 

para todos através de um 
plano de obras públicas, 
respeitando o meio am-
biente. Todos os trabalha-
dores devem ter carteira 
assinada, férias e 13º salá-
rio. Jornada de seis horas 
diárias de trabalho, sem 
redução salarial.

Defendemos expropriar 
as grandes empresas agrope-
cuárias, sob controle dos tra-
balhadores, para que o povo 
pobre possa comer alimen-
tos baratos. Defendemos 
expropriar os bancos, sob 
controle dos trabalhadores, 
para anular as dívidas dos 
trabalhadores e pequenos 
comerciantes, e para investir 
nos planos de obras públicas 
necessários ao Brasil. Defen-
demos Petrobrás 100% es-
tatal e reestatizar a Vale do 
Rio Doce, a CSN e todas as 
estatais que foram privatiza-
das, incluindo as empresas 
de energia e de telefonia, sob 
controle dos trabalhadores.

Para poder fazer isso, é 
preciso de um governo so-
cialista dos trabalhadores, 
que apoiado na mobilização 
da nossa classe e da maio-
ria do povo, governe contra 
para os explorados contra 
o capital. Só atacando os ri-
cos, se pode resolver a misé-
ria dos pobres.   

O Brasil precisa de uma 
revolução socialista e, para 
isso, precisamos avançar em 
organização, consciência e 
luta entre os de baixo e na 
construção de uma alterna-
tiva revolucionária. Divulgar 
esse programa é o objetivo 
da candidatura a presidência 
de Vera a presidência.

Para mudar a vida dos 
trabalhadores é preciso 

enfrentar as grandes 
empresas!
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Chamamos os trabalhadores 
e jovens a se integrar em 
nossa campanha

A nossa pré-candidatura é pobre, assim como os tra-
balhadores. Não temos e não aceitamos o dinheiro dos 
ricos, das empresas, dos corruptos. Não temos tempo de 
televisão. Vamos construir essa campanha nas fábricas, 
nas ocupações de terras, nas escolas, nos bairros pobres.

Vera é operaria, negra e socialista. É uma trabalhado-
ra, como nós somos. E vai expressar o protesto, o grito 
vindo de baixo, a bronca dos excluídos, a voz dos que não 
tem voz.

Some-se a nós. Ajude a divulgar esse panfl eto no seu 
trabalho, bairro e ou escola. Passe para seus contatos 
no WhatsApp. Forme um comitê de apoio a Vera e aos 
candidatos do Polo Socialista e Revolucionário no seu 
estado e cidade. 

Faça uma 
doação

Receba nossos 
materiais

doa.la/vera-
2022-pstu

Aponte sua 
câmera para  

o QR-Code

Escreva para
(11) 9.9197-5733
ou use o QR-Code

Chega junto! Vem de Zap!

www.vera.pstu.org.br
Siga a Vera nas redes sociais!

Leia nosso programa 
completo em nosso site

www.vera.pstu.org.br


