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 Passados poucos mais de 500 dias da 
posse de Jair Bolsonaro, a situação de miséria, 
desemprego, informalidade e ameaças aos 
direitos sociais e democracia só se aprofunda.
 Porém, as ameaças não partem apenas do 
fascista presidente. Sua trupe de ministros 
não deixa a desejar. Começando por ministros 
que acreditam que a terra é plana (Ernesto 
Araújo) e terminando com a agora ex-
secretária especial da Cultura, que em entre-
vista naturalizou a tortura.
 De fato, o governo Bolsonaro �lerta 
constantemente com o fascismo e o nazismo: 
seu assessores já plagiaram discursos de 
Joseph Goebbels (ministro da propaganda 
nazista) e até o lema dos portões dos campos 
de concentração (‘‘Trabalho Liberta’’) 
ganhou uma versão bolsonarista. 
 Além disso, o Governo Federal se trans-
formou em um puxadinho para a famıĺia e 
amigos próximos do presidente. Não bastasse 
a farta distribuição de cargos públicos, tem 
ainda a tentativa de aparelhamento da Polıćia 
Federal para proteger seus �ilhos e compa-
dres, que são avisados com antecedência de 

operações nas quais são alvos.
 A depravação desse governo é tão grande, 
que até Sérgio Moro, que de santo não tem 
nada, pois é um dos responsáveis pela vitória 
de Bolsonaro e pela ascensão do fascismo em 
nosso paıś, pediu pra sair.

Bolsonaro	é	genocida	e	governa	para	os	
empresários	e	banqueiros!

 Enquanto o coronavı́rus se espalhava 
pelas principais cidades do paıś e já ameaçava 
milhões de brasileiros, a primeira medida do 
governo foi anunciar, no dia 24 de março, a 
liberação de R$ 1,2 trilhão dos cofres públicos 
para os bancos, assegurando o lucro dos 
banqueiros e grande empresários. 
 Poucos dias depois, com a quarentena já 
decretada em alguns estados e com mais de 
48 milhões de brasileiros que vivem do 
trabalho informal sem saber como se manter, 
Bolsonaro e Paulo Guedes anunciaram um 
auxilio ‘‘emergencial’’ aos trabalhadores no 
valor de R$ 200,00 que, sejamos sinceros, 
sequer compra uma cesta básica.

 No desenrolar das semanas, ouvimos e 
vimos as maiores atrocidades contra os 
trabalhadores, desde que a Covid-19 é ‘‘uma 
gripezinha”, ao “sou messias, mas não faço 
milagres”. Sem falar da marcha com empresá-
rios ao STF e as constantes declarações 
contra a quarentena, saıd́as públicas e atos 
pedindo golpe militar.
 Em menos de um mês, já se vai para a 
segunda troca de ministro da Saúde, quando 
já ocupamos o sexto lugar de infectados no 
mundo e estamos próximos dos 20 mil 
brasileiros mortos pelo vıŕus.
 Diante dessa situação, cresce a necessida-
de de aumentarmos o nıv́el de consciência e de 
organização dos trabalhadores para darmos 
um basta a esse governo que coloca em risco 
as vidas de milhões de brasileiros. Mesmo com 
as di�iculdades impostas pela pandemia, as 
organizações populares devem empreender 
uma pujante campanha pela retirada do 
“capitão” e seus asseclas do Palácio do 
Planalto, e colocarmos em seu lugar um Poder 
Popular, advindo das lutas por mais direitos e 
por um paıś soberano e democrático.

GENOCIDA

FORA BOLSONARO!
Por um governo popular, a serviço dos trabalhadores e do povo



EM DEFESA DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO!
PELO ISOLAMENTO SOCIAL! CONTRA A POLÍTICA

GENOCIDA DE BOLSONARO E PAULO GUEDES! 
 O s  t ra b a l h a d o re s  e s t ã o 

passando por um momento 
muito difıć il em razão da pande-
mia da Covid-19, que gera perdas 
humanas irreparáveis, prejuıźos 
psicológicos e danos materiais ao 
mundo inteiro.

O Brasil, em razão de questões 
polıt́icas internas, desmonte do 
serviço público e da enorme 
desigualdade de renda, sofre tais 
impactos de forma ampli�icada, o 
que agudiza o drama humano 
gerado por essa conjuntura.

A implementação do trabalho 
remoto foi uma medida urgente 
tomada, apesar dos posiciona-
mentos  contradit ór ios  das 
diversas facções do governo, e 
garantiu a segurança e a saúde da 
força de trabalho. Ela garantiu 
também a continuidade da 
entrega de serviços para a popu-
lação, com qualidade e agilidade, 
c o m p ro m i s s o  h i s t ó r i c o  d o 
serviço público e de seus traba-
lhadores.

Em muitos órgãos da adminis-
tração pública federal, a modali-
dade do teletrabalho temporário 
acompanhou a suspensão dos 
prazos processuais, os quais têm 
sido prorrogados, acompanhan-
do os decretos estaduais, em 
especial aqui no Rio de Janeiro. 
Isso colabora para garantir o 
isolamento social de forma a 
evitar a exposição dos trabalha-
dores à aglomerações nos meios 
de transporte e nos locais de 
trabalho.

O governo Bolsonaro, porém, 
tem pressionado os servidores 
públicos para retornarem ao 
trabalho presencial, dentro da 

estratégia irresponsável de 
contaminar o maior número de 
pessoas, enterrar os mortos e 
“retomar” a economia, dando um 
mau exemplo à sociedade, e 
atendendo aos clamores dos 
empresár ios  e  banqueiros , 
amigos do presidente.

Enquanto Bolsonaro e Paulo 
Guedes põem a vida dos trabalha-
dores em risco, a Justiça Federal 
está reiniciando a contagem dos 
prazos processuais, sem que isso 
implique o retorno fıśico de seus 
trabalhadores às respectivas 
sedes, pois nada indica que a 
pandemia da Covid-19 no Brasil 
tenha sido amenizada.

Pelo contrário, há enorme 
consenso entre os especialistas e 
autoridades sanitárias de que as 

medidas de combate adotadas 
até o momento foram extrema-
mente limitadas e sequer apon-
tam para o inıćio do “achatamen-
to da curva”, como se popularizou 
o controle da transmissão local.

Faz-se necessário, portanto, 
denunciar a atitude criminosa do 
desgoverno Bolsonaro de expor 
os trabalhadores do serviço 
público e os terceirizados ao 
contágio da Covid-19 por motivos 
de crença e/ou promoção pesso-
al, sem qualquer lastro cientı�́ico 
e necessidade real, podendo 
provocar afastamentos médicos 
e, inevitavelmente, mortes.

Além disso, essa polı́tica 
atenta contra a Constituição  de 
1988, garantidora do direito à 
vida e à saúde, e contra os princı-́

pios mais caros da administração 
pública, de e�iciência e impessoa-
lidade, que garantem um serviço 
público de qualidade para toda a 
população.

Fiquem	em	casa!
Venceremos	a	Covid-19!	

Fora	Bolsonaro!
Fora	Paulo	Guedes!
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