
Nosso país vive uma procissão de 
tragédias causadas pelo governo Bol-
sonaro e sua política de ódio, que pro-
movem miséria, morte e destruição. 

Neste momento, 33 MILHÕES de 
pessoas não tem o que comer e mais 
de 40 MILHÕES vivem em situação de 
insegurança alimentar.

Cresce a cada dia a destruição das 
fl orestas, o massacre dos povos in-
dígenas, o assassinato de lideranças 
populares, o abuso de poder dos ór-
gãos de segurança contra a população 
negra e LGBTQIA+, além dos casos de 
misoginia e violência contra a mulher. 

A postura criminosa de Bolsonaro 
levou a quase 700 MIL o número de 
vidas perdidas pela Covid e outras 
milhares de mortes foram causadas 
pelo corte de verbas na Saúde. 

Cortes esses que também levam ao 
desmonte da Educação Pública, da 
Ciência e da Cultura.

Basta! Chegou a hora de interrom-
per esse ciclo e expulsar Bolsonaro e 
seus aliados de Brasília e de São Paulo.

Por isso, vamos construir a unida-
de dos lutadores e lutadoras sociais, 
derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo 
para, juntos, reconstruirmos o Brasil. 

SIGA PAULO NAS REDES

@paulobufalopsol
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Enquanto o povo passa fome, Bol-
sonaro torra dinheiro público no 
cartão corporativo e tem seu gover-
no mergulhado na corrupção. Mi-
nistro da Educação preso, bolsolão 
do MEC, Orçamento Secreto, dispa-
rada dos preços... é só tragédia, in-
competência, mamata e falcatruas.

Ivan Valente é um dos principais 
nomes do Congresso Nacional na 
oposição a Bolsonaro. Sempre pre-
sente nos movimentos sociais, sua 
pré-candidatura a deputado federal 
está a serviço das lutas populares e 
da unidade da esquerda para derro-
tar o genocida e reconstruir o país. 
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