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Pela permanência do PMMR!
Contra os despejos em SBC!
Pela unificação das lutas do Grande ABC em defesa
das condições de vida, trabalho, saúde e moradia!
Constituir uma assembleia popular imediatamente
O Projeto Meninos e Meninas
nistério Público decidiu pela sua
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A investida contra o PMMR se
a FDSBC, tentando abrir as portas
dá no marco da ofensiva governista para extinguir a
à privatização, o prefeito pretende fechar duas escolas
Fundação Criança, órgão municipal responsável pelas
estaduais: a Pedra e a Tito.
diretrizes de assistência social ao público infanto-juveNão bastasse com o governo Morando desmonnil. Morando já tentou extinguir o PMMR, em março
tar os serviços públicos básicos e despejar milhares
deste ano, quando pretendeu privatizar a Fundação,
de famílias trabalhadoras para favorecer um punhatirando-a da esfera municipal. Ofensiva que foi condo de empresas e instituições repressivas (GCM),
junturalmente barrada em setembro, quando o Miagora ataca as iniciativas não-governamentais que

atendem à população pobre. É bom dizer também
somente assim poderemos dar um passo para enfrenque essa ofensiva contra o PMMR não é uma potar o conjunto dos ataques de seu governo contra sinlítica isolada, particular de São Bernardo. Trata-se
dicatos, movimentos populares e organizações, que
de uma política geral da burguesia e seus governos,
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unificado.
Não bastasse às massas arcaO Partido Operário Revolurem com a desgraça da miséria,
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em bairros pobres e miseráveis.
classe a defender a estratégia do
Essa ofensiva continua a se agragoverno operário e camponês, únivar produto da paralisia dos sindicatos, centrais e as
ca via para os explorados e oprimidos avançarem na
direções dos movimentos populares, que se submesua emancipação política da burguesia.
teram à política burguesa do isolamento social, reNão ao despejo do Projeto
correndo ao método virtual, fechando os sindicatos
Meninos e Meninas de Rua
e negando o método próprio de luta da classe operária: a ação direta, assembleia presencial, mobiliza(PMMR)!
ções massivas etc, deixando, assim, o caminho livre à
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Está aí a explicação de por que a permanência do
PMMR no local depende da coordenação e ação uniUnificar as lutas! Constituir
ficada dos trabalhadores do projeto junto aos sindiuma assembleia popular
catos, correntes políticas e organizações populares,
imediatamente!
dispostas a defenderem sua permanência, recorrendo à ação coletiva, a unificação das lutas e às assemQue a CUT, demais centrais
bleias populares que reúnam à população e os trabae sindicatos convoquem um
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Dia Nacional de Luta, com
em defesa do PMMR e de suas reivindicações mais
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manifestações massivas!
novas tentativas de Morando de continuar a manobrar com novas medidas para efetivar o despejo. E

