
 
 

São Paulo, 1 de julho de 2021-07-01 

 

URGENTE!  URGENTE! URGENTE! 

 

AOS SINDICATOS, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES 

Companheiros (as), 

A direção da Força Sindical orienta todos as entidades filiadas à Central a participarem dos atos 

programados no próximo dia 3 de julho (sábado), que acontecerão em centenas de cidades do 

Brasil. Neste momento de profunda crise sanitária (mais de 500 mil mortes), econômica   

(aumento do desemprego e queda na renda)   e social (crise política) no País é essencial uma 

união cada vez maior da classe trabalhadora, do sindicalismo, dos movimentos sociais e da 

sociedade em geral. 

Em São Paulo, o ato está programado para às 15 horas no Masp (Avenida Paulista). 

É importante intensificar nossa luta por Auxílio Emergencial de 600 reais, contra o desemprego 

e carestia e Vacina já para todos. Portanto, leve camisetas, bandeiras, faixas e placas no ato 

identificando a entidade sindical e nossas bandeiras de lutas.  

Orientamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras que forem às ruas neste dia 3 de julho, 

sábado, que seguem os protocolos sanitários, usem máscara de boa qualidade, levem álcool 

em gel e mantenham distanciamento. 

Vale lembrar que no último dia 30 de junho, a Força Sindical, junto com 700 representando 

todos os segmentos da sociedade brasileira, entregaram um super pedido de Impeachment no 

Congresso Nacional. 

A intenção do Super pedido, que tem uma simbologia muito forte, é unificar em um só 

documento os argumentos dos mais de 120 pedidos de impeachment já apresentados na 

Câmara dos Deputados, apontando 23 tipos de acusações. Entre elas: crime contra o livre 

exercício dos poderes, tentativa de dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso, crime 

contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, violar direitos sociais 

assegurados na Constituição, opor-se ao livre exercício do poder judiciário, crime contra a 

segurança interna no país e descaso com a pandemia de corona vírus. 
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