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Depois das denúncias de sus-
peita de corrupção nas negociações 
para a compra da vacina contra a co-
vid-19 Covaxin pelo governo federal, 
movimentos de trabalhadores e da 
sociedade civil decidiram antecipar 
as manifestações pelo impeachment 
de Bolsonaro. Inicialmente marcados 
para dia 24/07, os atos FORA BOL-
SONARO serão realizados em todo o 
país neste sábado, 3 de julho.

Dentro da programação dos mo-
vimentos sociais, nesta quarta-feira 
(30/06) partidos, entidades e políticos 
protocolaram na Câmra dos Deputados o ‘superpedi-
do’ de impeachment do presidente.

Lembramos que o governo Bolsonaro é grande 
incentivador que a iniciativa privada avance sobre os 
setores de produção e distribuição de energia elétri-
ca e sobre o saneamento em todo o país, isso para 
citar ações que afetam diretamente os urbanitários e 
urbanitárias do Brasil. 

A classe trabalhadora como um todo vem sendo 
prejudicada por esse governo ultra neoliberal com a 
reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica 

e Contrato Verde e Amarelo. 
Além disso, Bolsonaro atenta 

contra a democracia brasileira ao de-
fender golpes e a volta da ditadura.

Estes são motivos de sobra para 
que os urbanitários e urbanitárias se 
juntem aos demais trabalhadores e 
movimentos sociais nos atos que se-
rão realizados neste sábado pedindo 
o impeachment de Bolsonaro. 

Vamos às ruas demonstrar toda a 
nossa indignação com esse governo 
entreguista e reacionário, tomando os 
devidos cuidados que o momento de 

pandemia exige, com uso de máscaras apropriadas, 
utilização de álcool em gel e distanciamento. Veja os 
atos nas principais cidades-polo do estado:
Belém: concentração às 8h, na Praça da República. 
Saída em passeata às 9h30 em direção ao Ver-O-
-Peso (Praça do relógio)
Santarém: concentração às 8h30, na Praça São 
Sebastião.
Marabá: concentração às 8h30, na entrada da Velha 
Marabá.

Neste sábado tem manifestação pelo impeachment de Bolsonaro


