CONVOCATÓRIA DE MOBILIZAÇÃO INTERNACIONAL
"FORA BOLSONARO"
07 DE SETEMBRO DE 2020
É estarrecedor constatar que o Brasil concentra apenas 2,7 % da população mundial, mas cerca de 14%
das mortes por covid-19 no mundo aconteceram no país, que já ultrapassa a marca de 120mil pessoas mortas
pela doença, ocupando o 2º lugar mundial no número de mortos e contagiados.
Desde que a pandemia do covid-19 atingiu o Brasil, o governo neofascista de Jair Bolsonaro vem
praticando o negacionismo da doença, desdenhando de sua gravidade e das principais medidas capazes de
reduzir o contágio: o isolamento social e o uso de máscaras.
Além disso, o governo tem se demonstrado incapaz de promover ações nacionais integradas no âmbito
da saúde, da economia e dos direitos sociais de milhões de pessoas que estão em situação vulnerável frente a
esta que é uma das piores crises sanitária e econômica internacionais do último século. Para citar apenas um
exemplo disso vale recordar que dois ministros da saúde (médicos) renunciaram ao cargo consecutivamente e
desde então o Brasil simplesmente não tem um ministro da saúde qualificado, sendo dirigido interinamente,
há cerca de 3 meses, por um militar sem nenhuma experiência em saúde.
São mais de 120 mil famílias em luto, faltam testes, faltam medicamentos, faltam equipamentos e
faltam direitos aos profissionais da saúde e aos milhões de trabalhadores informais e desempregados.
Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas? Certamente milhares.
Quantos famílias poderiam ter mantido seus empregos e suas rendas? Certamente milhões.
O impacto da pandemia do covid-19 no Brasil tem deixado cada vez mais claro que o governo de Jair
Bolsonaro tem um projeto de morte!
Morte dos trabalhadores e das trabalhadoras, sobretudo dos mais pobres, das mulheres, dos negros
e das negras, que não têm acesso a renda, a alimentos, a educação e a saúde de qualidade, e são os mais
vulneráveis à pandemia e às suas consequências.
Morte dos direitos sociais, pelos crescentes cortes dos gastos sociais e pela redução do valor do
auxilio emergencial da pandemia.
Morte dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que têm sido fortemente atingidos pelo
covid-19 além de terem seus territórios ameaçados pelo avanço do agronegócio e a morte da Amazônia e
dos demais biomas ameaçados pela ganância sem limites do capital.
Morte da soberania nacional, pela política externa totalmente subordinada aos interesses do governo
dos Estados Unidos e pela entrega das nossas riquezas ao capital transnacional.
E, por fim, a morte da democracia no Brasil, que está ameaçada pelo governo Bolsonaro e por seus
seguidores neofascistas, que vem crescentemente promovendo o autoritarismo e o estreitamento das
instituições políticas do nosso país, somado a ações violentas contra todas e todos que pensam e agem
diferentemente deles.
Por tudo isso, convocamos todas as pessoas, organizações, forças sociais e forças políticas da
comunidade internacional - que lutam por democracia, por direito a saúde pública, por direitos sociais e
humanos, pela paz, em defesa do meio ambiente, da soberania e da autodeterminação dos povos - para se
somarem aos milhões de brasileiros e brasileiras que gritarão FORA BOLSONARO no próximo dia 07
de setembro, dia em que deveríamos comemorar a independência do Brasil, quando ao invés disso assistimos
a um lamentável aprofundamento da dependência e da subordinação do Brasil à política dos Estados Unidos.

Neste sentido, sugerimos que neste dia se organizem distintos tipos de manifestação:
• nos países e cidades aonde for possível, colocar grandes faixas em locais de grande visibilidade
(pontos turísticos, praças, avenidas, embaixadas e consulados do Brasil, etc) com #ForaBolsonaro e
outras frases que denunciem a política genocida de seu governo;
• buscar apoio de militantes e personalidades internacionais que tirem fotos com cartazes
#ForaBolsonaro e/ou gravem vídeos curtos (de no máximo 1 minuto) manifestando-se em
solidariedade ao povo brasileiro, contra o governo de Bolsonaro e contra o neofascismo no Brasil.
• em todos os lugares, mobilizações nas Redes Sociais:
▪ TWITER: Tuitaço Internacional às 11am BRT (hora de Brasília) com a #ForaBolsonaro
▪ FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP: a secretaria da Campanha preparará alguns
materiais para divulgação da ação nessas redes.
O registro das ações é fundamental! Por isso, pedimos encarecidamente que as pessoas e organizações
que forem promover atos presenciais e simbólicos informem os dias, locais e horários à secretaria da
Campanha <campforabolsonaro@gmail.com> e também façam e socializem registros fotográficos e
audiovisuais com o objetivo de impactar os locais das ações e também divulgar nos meios brasileiros.
Desde já, agradecemos a solidariedade!
Cordialmente,
Secretaria da Campanha Fora Bolsonaro!
São Paulo, 02 de setembro de 2020.

