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PARTICIPE!

ENCONTRO NACIONAL PARA PREPARAR A LUTA NA COPA

O

No próximo dia 22 de março, entidades vão realizar o Encontro Nacional do
Espaço Unidade de Ação para organizar as mobilizações do próximo período

país se prepara para a Copa do Mundo, mas todo o espetáculo da mídia
não esconde uma certeza: o Brasil vai
se consagrando como campeão da desigualdade, injustiça, exploração e violência contra
seu próprio povo.
Em nosso país, convivemos com o caos da
saúde pública, o descaso com a educação, a precariedade do transporte e nos serviços públicos,
nas três esferas, assim como a falta de moradia.
Já, para os poderosos, nunca faltam recursos públicos. A Copa do Mundo é só mais um
exemplo disso. Bilhões e bilhões de reais estão
sendo despejados na construção de estádios
e nas mãos de empreiteiras. Impostos são reduzidos para grandes empresas, benefícios são
concedidos para os bancos e o agronegócio.
Tudo está sendo privatizado. O petróleo,
portos, aeroportos, estradas, metrô, ferrovias
e hospitais universitários estão sendo entregues pelo governo Dilma\PT a preço de banana para o capital privado.
As grandes empresas do agronegócio assumem o controle das terras, produzindo para
exportação, enquanto o alimento fica mais
caro aqui dentro. Massacram trabalhadores
assalariados, destroem a agricultura familiar,
dizimam povos indígenas, atacam comunidades quilombolas. E tudo isso com apoio e
financiamento dos governos.
Dentro da classe trabalhadora, as mulheres, negros e negras e LGBTs sofrem ainda
mais, pois estão também sujeitos a toda sorte
de discriminação e violência.

Na periferia das grandes cidades a única
presença visível do Estado é a da polícia, promovendo um verdadeiro genocídio contra a
juventude pobre e negra.
As mobilizações dos trabalhadores e demais segmentos são violentamente atacadas
pela polícia. Há um processo de criminalização dos ativistas e jovens lutadores, com prisões, inquéritos policiais e administrativos e
demissões dos que lutam.
Essa política de criminalização atende aos
interesses dos grandes empresários e dos governos estaduais (PSDB, PMDB, DEM, PSB). Infelizmente, o governo Dilma segue o mesmo
caminho, criminalizando os movimentos nos estados e colocando forças militares federais também a serviço da repressão das “forças oponentes”, como diz portaria do Ministério da Defesa.
Preparar a luta - É preciso dar um basta
em tudo isso! Precisamos articular as lutas
que já estão em curso e voltar às ruas, realizando no período da Copa do Mundo grandes
mobilizações sociais em todo o país. Vamos
mostrar o que de fato acontece no Brasil.
Por isso, diversas entidades estão convidando as organizações e movimentos sindicais, populares, culturais, da juventude e de luta contra
as opressões para um encontro nacional no dia
22 de março em São Paulo. O objetivo é avançar
na construção da unidade e organização para
fortalecer as lutas que estão em curso e para
buscar a unificação de calendários e bandeiras
para uma grande jornada de mobilizações em
junho/julho, durante a Copa do Mundo.

NOSSAS BANDEIRAS
- Chega de dinheiro para a Copa, Fifa e para as grandes empresas! Recursos públicos para a saúde e
educação! 10% do PIB para a educação pública, já!
10% do orçamento federal para a saúde pública, já!
- Chega de dinheiro para os bancos! Suspensão
imediata do pagamento das dívidas externa e interna!
Dinheiro para a moradia popular e para o transporte
coletivo! Tarifa zero já! Transporte e moradia são direitos de todos!
- Chega de arrocho salarial e desrespeito aos direitos
dos trabalhadores e trabalhadoras! Fim do fator previdenciário! Aumento das aposentadorias! Anulação
da reforma da previdência de 2003 e do Funpresp!
- Respeito aos direitos dos trabalhadores assalariados do campo e agricultores familiares! Reforma
agrária e prioridade para a produção de alimentos
para o povo!
- Chega de privatizações! Reestatização das empresas privatizadas! Petróleo e Petrobras 100% estatal!
Estatização dos transportes!
- Basta de machismo, racismo e homofobia!
- Basta de violência, repressão e criminalização das
lutas sociais! Desmilitarização da PM! Arquivamento
de todos os inquéritos e processos contra movimentos
sociais e ativistas! Liberdade imediata para todos os
presos! Revogação das leis que criminalizam a luta dos
trabalhadores e da juventude! Ditadura nunca mais!

