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A VOZ DO BAIRRO

EDITORIAL
Crise aprofunda-se

 É hora de agir!

Para formar um con-
selho em seu bairro ou 
contribuir com o nosso, 
entre em contato pelo 
fone:

 (47) 9 9155 2525 (Matheus)

Por todo país, a crise do novo co-
ronavírus vem resultando em um 
dramático cenário. Sem o auxílio 
do governo Bolsonaro, milhões 
de trabalhadores são contamina-
dos, e milhares morrem todos os 
dias pela pandemia.

Não há testes, não há forneci-
mento de máscaras ou quaisquer 
materiais de proteção, não há 
controle e muito menos vacinas, 
o que há é uma política de geno-
cídio posta em marcha por toda 
direita brasileira. No lugar dos 
testes, trilhões são destinados 
aos grandes banqueiros, invés 
do investimento na saúde, os 
golpistas investem seus esforços 
em inúmeras políticas que visam 
retirar todos os direitos traba-
lhistas que ainda restam ao povo 
brasileiro.

Assim, o desemprego e a fome, 
consolidam-se no dia a dia do 
trabalhador. As creches e escolas 
fecharam devido a pandemia, po-
rém as merendas, principal fonte 
de alimentação de milhares de 
crianças, não foram mantidas. 
Os patrões querem enxugar os 
gastos, e demitem milhões. No 
entanto, isto não é do interesse 
do trabalhador. Em resposta de-
vemos exigir a escala móvel de 
horas de trabalho, diminuindo o 
tempo de serviço, abrindo dessa 
forma novos empregos, porém, 
exigindo a manutenção de todos 
os salários e a proibição de de-
missões.

Anteriormente, o governo lançou 
ao povo uma esmola de R$ 600, 
da qual, nenhuma família conse-

guiria sobreviver. Agora, o mi-
nistro Paulo Guedes anunciou 
pretender reduzir esta esmola, 
para R$ 200, um verdadeiro cus-
pe na cara dos trabalhadores.

Porém, o governo Bolsonaro 
sabe do ódio presente em cada 
trabalhador brasileiro contra 
seu governo, por isso, busca re-
primi-lo. Em todas as regiões do 
país, a polícia militar, e demais 
aparatos de repressão do esta-
do, invadem as periferias e pra-
ticam enormes chacinas. O povo 
já muito explorado, é esmagado 
pela repressão.

Os massacres nas favelas não são 
um fator novo, aqui é onde resi-
de a população trabalhadora, o 
povo pobre e esmagado que pre-
cisa ser controlado, punido, im-
pedido de manifestar-se.

No Rio de Janeiro, São Paulo, Flo-
rianópolis, e em outros tantos 
lugares, o morro, indignado com 
este genocídio levantou-se, foi às 
ruas protestar. O povo avisou, a 
PM tem que acabar!

Porém, os criminosos capita-
listas, querem ir além da típica 
exploração. Em diversos locais, 
o “lockdown” planeja-se, ou efe-
tivamente está, sendo implanta-
do. Este termo provindo dos pa-
íses imperialistas, desconhecido 
por grande parte da população 
trabalhadora tem apenas um 
significado no linguajar comum: 
repressão.

A tática foca em isolar lugares, 
impedir a circulação de pessoas, 
exigir documentos, assim como 
dar voz de prisão os que não 
cumprem os requisitos exigidos, 
ou seja, o resultado é a implan 
tação do estado de sítio, de uma 
ditadura aberta contra a popula-
ção.

FORME SEU
CONSELHO

BOLETIM Nº5

Compareça a reunião do Conselho 
Popular do Ribeirão Fresco, neste 
domingo (30)  às 16h na garagem da 
Marlene (atrás do bar do Mauro) a 
vamos a luta pelo que é nosso de di-
reito.

INFORMES

ATENÇÃO
O Conselho Popular vem por 
meio deste fazer um chamado à 
união e informa a todos suas pró-

ximas atividades:

- Restaurante de Campanha 
neste sábado (29) às 11h30

Neste sábado (29) o conselho po-
pular irá organizar um restaurante 
de campanha no bairro, nele ire-
mos servir uma feijoada completa 
(arroz, feijão, salada e frutas), para 
ter acesso a sua refeição basta le-
var um recipiente.

Toda esta política, realizada em 
plena pandemia, é fruto do enor-
me medo que o governo Bolsonaro 
tem dos trabalhadores brasileiros.

Reprimi-se duramente para impe-
dir a organização, impedir a mo-
bilização. Porém, os trabalhadores 
não podem, assim como já não 
fazem, abaixar suas cabeças diante 
deste genocídio.

Na França, no Chile, no Haiti, e em 
inúmeros outros países o povo po-
bre e explorado negou-se a aban-
donar a luta. “Se podemos traba-
lhar, podemos nos manifestar”, 
avisaram os chilenos.

O recado está dado, é hora de cer-
rar nossas fileiras, organizar nos-
sos conselhos e marchar contra os 
golpistas, ecoando por todo Brasil: 
Fora Bolsonaro!



2 meses de Conselho Popular: Balanço e 
perspectivas

Uma ferramente de mobilização

  BOLETIM Nº 5                                                                                                                           A VOZ DO BAIRRO

O Conselho Popular do bair-
ro Ribeirão Fresco completa 2 
meses de existência. Fundado 
no dia 24 de março, como um 
projeto nacional organizado 
pelo Partido da Causa Operária 
e Comitês de Luta, o Conselho 
Popular em Blumenau marcou, 
sendo um dos primeiros a se-
rem formados, um fundamental 
passo para impulsionar a cam-
panha em demais comunidades.

Após a fundação deste, inúme-
ros outros passaram a serem 
formados por todo país. Sua 
organização, manifesto e ativi-
dades, como o restaurante de 
campanha, realizado todos os 
sábados, tornaram-se um exem-
plo a ser seguido em demais 
locais. O conselho hoje tem a 
responsabilidade de organizar 
toda comunidade, e de ser o pólo 
norteador de toda uma cam-
panha nacional. No entanto, há 
ainda muito trabalho a ser feito.

Semana após semana, a presen-
ça dos moradores da comuni-
dade em torno das atividades 
do conselho, bem como em suas 
reuniões aumentaram gradativa-
mente, demonstrando que a par-
tir de um trabalho sério em prol 
dos trabalhadores, a organização 
ganha a confiança dos mesmos.
Até o lançamento deste bo-
letim, 8 reuniões foram rea-
lizadas, sendo que seu ápice 
ocorreu em 18 de abril, quan-
do 32 pessoas se reuniram sob 
a estrutura da Associação de 
Moradores,  e lançaram assim 
o manifesto da comunidade,

INFORMES
Reunião do Conselho Popular 

neste domingo (30) às 16h

Neste domingo (30) acontece 
a reunião do conselho popular 
do Ribeirão Fresco, a reunião 
é aberta a todos os moradores 
e serve para organizar a popu-
lação do bairro para enfrentar 
a crise de saúde e econômica, 
juntos já conseguimos organi-
zar um restaurante de campa-
nha, aprovamos um manifesto 
com 25 reivindicações as quais 
estamos buscando entregar a 
prefeitura e com a sua parti-
cipação podemos fazer muito 
mais.

IMPORTANTE: Ambas ativi-
dades ocorrerão na garagem da 
Marlene (atrás do Bar do Mau-
ro), dúvida podem ser retiradas 
pelo fone (47) 9 9155-2525.

Juntos venceremos, divididos 
cairemos! 

documento levado à prefeitu-
ra para exigir que suas revin-
dicações fossem cumrpidas.

Assim como o manifesto, o bo-
letim “A Voz do Bairro” também 
fora aprovado em reunião, lan-
çando no dia 18 de abril, sua 
primeira edição, que trazia con-
sigo as reivindicações dos mo-
radores. O boletim firmou-se, e 
sua tiragem semanal prosseguiu 
com 500 cópias distribuídas em 
diversos pontos do bairro, ten-
do sido também lançado digi-
talmente para o público geral.

Em conjunto as reuniões, o Con-
selho Popular promoveu sema-
nalmente, aos domingos, muti-
rões por toda comunidade. Tais 
ações, foram responsáveis não 
apenas por divulgar o próprio 
conselho, como também ver di-
retamente a realidade de cada 
morador. Com base nisto, fora or-
ganizado um levantamento res-
ponsável por cadastrar mais de 
200 pessoas ao Conselho Popular.

Independente do fato de existi-
rem setores que, por interesses 
próprios, alheios aos interes-
ses do povo, passaram a jogar 
contra o conselho, as atividades 
não deixaram de se expandir, e 
assim, ao todo em 3 sábados de 
campanha já foram atendidas 93 
famílias atingindo 351 pessoas. 
 
Porém, agora chegamos em um 
momento de grande importân-
cia, onde se vê, cada vez mais ne-
cessária a participação dos mo-

radores em conjunto com o con-
selho. Estas atividades não po-
dem apenas se manterem, elas 
devem se expandir, organizar 
politicamente toda comunida-
de pelo que é seu de direito. Por 
isso, o Conselho Popular do Ri-
beirão Fresco convoca, todos os 
moradores da comunidade e in-
teressados, a participarem das 
reuniões e em conjunto, fortale-
cer ainda mais esta organização, 
que tem como função dar voz à 
todos os trabalhadores.


