
Vamos juntos novamente 
para as ruas amanhã, 24 de 
julho, lutar contra o negacio-
nismo, a corrupção e o gover-
no genocida de Bolsonaro. Por 
vacina no braço, emprego e 
auxílio emergencial de R$ 
600 para quem perdeu ren-
da durante a pandemia. Os 
dirigentes do Sindicato Quí-
micos Unificados chamam 
a todos para participarem 
desse grande ato em favor 
da democracia, pela vida e 
por comida no prato. 

Com mais de 540 mil mor-
tes por covid no Brasil, que 
poderiam ser evitadas com 
as vacinas, o governo Bol-
sonaro está afundado em 
corrupção. A CPI da Covid já 
recebeu 1.833 documentos 
relacionados à investigação 
das ações e omissões do go-
verno no combate à pandemia 
do novo coronavírus.

O episódio mais grave, re-
velado pela Folha de S.Paulo, 
é o pedido de propina de US$ 
1 por dose da vacina da As-
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traZeneca, isto é, US$ 400 
milhões. Além de Bolsonaro 
ser o responsável pela volta 
da inflação, índice recorde 
de desemprego e o aumen-
to absurdo da desigualdade 

social no Brasil. Participe e 
vamos juntos derrubar esse 
governo corrupto e geno-
cida! Já estão confirmados 
quase 300 atos por todo o 
país.

VOCÊ QUE ESTARÁ PRESENTE NAS MANIFESTAÇÕES:

Siga todas as medidas 
de proteção, com 

distanciamento, álcool em gel 
e máscara de proteção facial 

(preferencialmente PFF2). 

Osasco, ponto de encontro 
será em Osasco às 12h30 

no Largo de Osasco

Campinas, ponto de 
encontro ocorrerá no 

Largo do Rosário às 10h

Carapicuíba o encontro será às 10h no 
Bairro Cohab 2 (Feira da Av. Brasil com a 

Escola Edgar de Moura Bitencourt)
Na sequência, seguiremos para a 
Avenida Paulista em São Paulo.

Cotia, ponto de 
encontro na Praça 

Joaquim Nunes às 13h


