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EDITORIAL

Com a nova realidade, de isola-
mento, na batalha contra a pan-
demia de coronavírus no 
mundo, a dinâmica de quem luta 
para a transformação da socie-
dade mudou. Por esse motivo, 
mudamos também o nosso for-
mato, e apresentamos a primei-
ra versão online do Jornal do 
Juntos.

A pandemia escancarou ainda 
mais as contradições e os limites 
econômicos, ambientais e 
sociais do sistema capitalista. 
Enquanto a parcela dos 99% 
mais pobres da população se 
mantém extremamente aflita 
diante de uma realidade que 
põe em risco milhões de vidas, 
os poderosos do 1% se preocu-
pam em como manter seus 
lucros, mesmo que, para isso, 
tenham que sacrificar parte 
expressiva do povo trabalhador.

O programa neoliberal da extre-
ma-direita, no mundo, colocou 
em cheque a própria capacidade 
de superação dessa pandemia, 
com o sucateamento dos siste-
mas de saúde, da educação e a 

Por 
Felipe Simoni (USP) e Camila Souza (UFRJ), ambos do GTN do Juntos!

falta de investimento em ciência. 
No Brasil, a situação se agrava 
ainda mais, com um governo 
obscurantista e negacionista, 
que trata a grave situação im-
posta como uma mera “fantasia”, 
e a doença, que já matou cente-
nas de brasileiro em po ucas 
semanas, como uma simples 
“gripezinha”.

Bolsonaro ignora a realidade e 
põe em risco nossas vidas, em 
nome do seu projeto autoritário, 
de disseminação da ignorância, 
de eliminação da população 
negra e pobre, e de garantia do 
lucros dos seus amigos milioná-
rios. Se, em 2018, gritamos #Ele-
Não, em 2020 as janelas de todo 
o país gritam, em alto e bom 
som, a necessidade urgente: #Fo-
raBolsonaro. Precisamos tirar o 
genocida da presidência, para 
salvar o Brasil! Mais do que 
nunca, é hora de defendermos a 
saúde, a educação, a ciência a 
serviço da população mais 
pobre, e de mostrarmos que um 
novo mundo, de justiça social e 
igualdade, é o horizonte contra a 
barbárie vigente.
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MAIS DO QUE 
NUNCA,
DEFENDER A 
EDUCAÇÃO!

Com o surto de pandemia do A 
crise do coronavírus escancarou 
uma série de debilidades do 
nosso atual sistema político, 
econômico e social. Essa crise é 
um reflexo de como o neolibera-
lismo nas últimas décadas tem 
destruído os sistemas de educa-
ção e saúde pública, tornando a 
nossa sociedade incapaz de res-
ponder à altura. O projeto de 
privatização fragilizou a rede de 
saúde e impulsionou a lógica 
mercadológica na educação, ao 
invés do retorno aos interesses 
da sociedade.

Bolsonaro é uma expressão radi-
cal desse sistema, se contrapon-

Por 
Ana Paula Santos 
(DCE UFRGS) e 
Bruno Zaidan 
(DCE UnB)

do à ciência para justificar mais 
transferência dos recursos pú-
blicos aos banqueiros e empre-
sários, do que ao povo. O corte 
de bolsas da CAPES é sintoma e 
evidência disso. Ao invés de esti-
mular a produção científica para 
combater o coronavírus, com 
mais bolsas de pesquisas, o go-
verno retira as que já existem, 
com um corte substancial da 
CAPES, prejudicando projetos 
fundamentais, inclusive relacio-
nados ao vírus. 

Se a educação já tem sido, desde 
o começo do mandato, o princi-
pal setor que se enfrentou com 
o governo, hoje esse papel se 
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tornou ainda mais importante. 
As Universidades Públicas e Insti-
tutos Federais, de Norte a Sul, 
seguem cumprindo sua função 
social e produzindo grandes 
iniciativas que contribuem no 
combate ao coronavírus no país 
inteiro, seja na produção de 
álcool gel, máscaras para os pro-
fissionais da saúde, aplicações 
de vacinas contra a gripe, realiza-
ção do exame do COVID-19 e até 
mesmo produzindo ventilado-
res pulmonares de forma mais 
rápida e barata para contribuir 
para os hospitais e unidades de 
saúde, além da busca por uma 
vacina contra a doença. 

Defender a pesquisa e a educa-
ção pública não se trata apenas 
de um princípio, mas também 
da garantia de que em um mo-
mento como o que vivemos 
essas instituições trabalhem em 
favor do bem coletivo, e de rea-
firmar a importância da garantia 
de investimentos para que as 
Universidades sigam produzin-
do mais de 95% da produção 
científica do Brasil e contribuin-
do para o desenvolvimento do 
nosso país.

Precisamos defender, também, 
um modelo de educação que 
garanta a qualidade da aprendi-
zagem e o acesso do conjunto 
dos estudantes, e por isso não 
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podemos permitir que nesse 
período de crise se aplique, de 
forma artificial, o Ensino à Dis-
tância, excluindo a parcela signi-
ficativa de estudantes que não 
tem acesso às tecnologias ne-
cessárias para poder utilizar 
desse método.

A situação é difícil, mas a educa-
ção e pesquisa pública têm a 
capacidade e o dever de fortale-
cerem as respostas ao coronaví-
rus, bem como de derrotar esse 
governo obscurantista e anti-ci-
ência, que coloca em jogo a vida 
de milhares de pessoas.

Confira algumas 
iniciativas:

Manifesto dos estudantes 
de direito pelo impeach-
ment de Bolsonaro

PL do Juntos e Sâmia 
Bomfim (PSOL/SP) pela sus-
pensão das mensalidades 
do FIES

Manifesto de mais de 100 
entidades pelo impeach-
ment de Bolsonaro

bit.ly/manifestodireito

bit.ly/100entidades

bit.ly/fies_pl



COVID-19 E A 
LUTA EM 
DEFESA DA 
VIDA!

No Brasil, a pandemia do coro-
navírus toma proporções enor-
mes e numa escala exponencial. 
Já são milhares de infectados e 
centenas de mortes por todo 
país. A crise sanitária e econômi-
ca atinge o sistema globalmente. 
Porém, o presidente Bolsonaro 
que é contra a ciência, tem 
incentivado as pessoas a saírem 
para as ruas, rompendo a orien-
tação do Ministério da Saúde e 
da Organização Mundial da 
Saúde. É inadmissível que os 
interesses dos grandes empre-
sários e financiadores da cam-
panha do presidente prevale-

Por 
Matheus Lacerda
(Fisioterapeuta e 
especialista em 
Saúde da Família e 
Comunidade)

çam sobre o direito à vida.

Por outro lado, os trabalhadores 
informais ou com vínculos mais 
precarizados sofrem com a 
demora do pagamento do auxí-
lio emergencial, fundamental 
para garantir o isolamento social 
dessa parcela da população. Na 
outra ponta, temos os profissio-
nais de saúde na linha de frente 
do combate a essa pandemia, 
em muitos casos, sem o uso de 
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI’s).

Até a última sexta-feira, a secre-
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çam sobre o direito à vida.

Por outro lado, os trabalhadores 
informais ou com vínculos mais 
precarizados sofrem com a 
demora do pagamento do auxí-
lio emergencial, fundamental 
para garantir o isolamento social 
dessa parcela da população. Na 
outra ponta, temos os profissio-
nais de saúde na linha de frente 
do combate a essa pandemia, 
em muitos casos, sem o uso de 
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI’s).

Até a última sexta-feira, a secre-

taria de saúde do Ceará já tinha 
afastado cerca de 150 trabalha-
dores da saúde por apresenta-
rem problemas respiratórios. No 
estado de São Paulo, esse 
número já chegou a 600. Isso 
indica que muitos desses profis-
sionais já podem estar infecta-
dos por todo o Brasil. Outro 
agravante é a falta de testes para 
identificar quais profissionais 
estão de fato com a COVID-19. 
Importante lembrar que muitos 
também podem estar infecta-
dos mas não apresentar 
nenhum sintoma.

O fato de não saber se já estão 
infectados é um dos principais 
fatores de sofrimento mental 
desses profissionais que estão 
na linha de frente, além de esta-
rem submetidos a jornadas 
intensas de trabalho e sobrecar-
ga emocional. Por isso, é funda-
mental lutarmos em defesa da 
saúde e da vida de quem cuida.

Na última terça-feira (07/04) foi o 
Dia Mundial da Saúde e promo-
vemos um panelaço nas princi-
pais cidades do Brasil em defesa 
do SUS e em solidariedade aos 
profissionais de saúde. É preciso 
seguir em luta pela garantia de 
EPI’s, higienização dos locais de 
trabalho, atendimentos em 
saúde mental e apoio psicológi-
co, testes rápidos em massa e 

É inadmissível 
que os 
interesses dos 
grandes 
empresários e 
financiadores 
da campanha 
do presidente 
prevaleçam 
sobre o direito 
à vida.
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pela criação de novos leitos de 
UTI. 

Nossa luta também precisa ser 
em defesa da vida de todas as 
pessoas. É preciso pressionar 
para que o governo tenha agili-
dade na disponibilização da 
renda básica emergencial, am-
pliando o número de beneficia-
dos, e que os leitos dos hospitais 
privados fiquem a disposição do 
Estado. Precisamos defender a 
criação de uma fila única para 
acesso aos leitos públicos e pri-
vados. Leitos Para Todos Já! Todo 
apoio aos profissionais da 
saúde!



CRISE 
SANITÁRIA E O 
FARDO SOCIAL 
DAS MULHERES

A crise social no Brasil e no 
mundo, aprofundada pela dis-
persão do corona vírus, impõe 
novos desafios, principalmente 
aos mais pobres. Bolsonaro e 
seu obscurantismo vêm causan-
do indignação na população que 
tenta reagir com o que tem: soli-
dariedade para se proteger e 
janelas para se manifestar.

Nesse sentido, o caos em que 
vivemos recai sobretudo naque-
las que têm o papel social do cui-
dado, seja em casa, seja em suas 
profissões: as mulheres. "O vírus 
escolhe raça, classe e gênero", 

Por 
Vanessa 
Viana 
(DCE UFMG)

ressaltou a antropóloga Rosana 
Pinheiro-Machado em coluna no 
Intercept. A rotina feminina é 
afetada pelo fechamento das 
creches. As mães de encarcera-
dos também sofrem com a falta 
de informação sobre a saúde 
dos filhos. Quanto à violência 
doméstica durante a quarente-
na, o aumento em três vezes das 
denúncias na China traz preocu-
pação sobre o que também 
poderá ocorrer no Brasil.

Frente à negligência do Estado, 
as mulheres reagem. Se o presi-
dente é negacionista e chama a 
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COVID19 de "gripezinha", quem 
defenderá o direito à quarente-
na? É nesse contexto que surgi-
ram iniciativas nas redes sociais 
como o Manifesto de Filhas e 
Filhos de Domésticas, reivindi-
cando que os empregadores do 
Brasil garantam a dispensa com 
salário. Como recente vitória do 
movimento feminista, obtive-
mos o auxílio de R$ 1.200 para as 
mães solteiras durante a qua-
rentena.

Enquanto Bolsonaro se pronun-
cia pelo fim do isolamento, as 
verdadeiras heroínas do Brasil 
são as trabalhadoras da saúde 
que arriscam suas vidas pelo 
povo. São as pesquisadoras que 
fortaleceram a ciência ocupan-
do mais espaços nas universida-
des. E são também aquelas que 
assinaram a petição para o im-
peachment de Bolsonaro, inicia-
tiva que já conta com mais 1 
milhão de assinaturas. Enquanto 
ele usa a violência doméstica 
como motivo para desautorizar 
o isolamento social, nós do 
Juntas! respondemos: a causa 
real é o patriarcado, estrutura 
social aliada ao capitalismo. 
Assim lançamos a campanha 
#NósEstamosJuntas para divul-
gar organizações de acolhimen-
to à mulher. Solidariedade ativa 
é importante, mas a vida das 
mulheres é responsabilidade do 
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Estado. O feminismo segue 
sendo uma luta pelas vidas, em 
que o capitalismo e o patriarca-
do são inimigos diretos. Esse 
plano-movimento passa pelo 
impeachment de Bolsonaro, 
taxação de grandes fortunas, 
fortalecimento do SUS e dos tra-
balhadores da saúde, acompa-
nhado da revogação da EC 95.



CAPITALISMO, 
CORONAVIRUS 
E CRISE: 

A VIDA 
VALE MAIS 
QUE O 
LUCRO!

Por 
João Pedro 
de Paula (UEE 
RJ) e Daniel 
Costa (DCE 
UFRJ)
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Com o surto de pandemia do 
novo corona vírus, que aprofun-
dou a crise econômica existente 
desde 2008, devemos refletir 
sobre como esse cenário afeta 
as relações de produção e 
coloca em cheque lógicas como 
a de acumulação de capital, 
essenciais para a produção e 
reprodução do sistema capita-
lista.

Nesse contexto, quais as garan-
tias existentes para aqueles tra-
balhadores que não podem 
deixar de trabalhar? Como se 
manterá a grande parcela da 
classe trabalhadora que está na 
informalidade? Na era da flexibi-
lização das relações trabalhistas 
a partir da “uberização do traba-
lho”, estas pessoas estarão de 
pés descalços.

Por outro lado, os governos diri-
gem sua atenção ao “mercado”, 
buscando emprestar bilhões a 
setores econômicos, diante da 
queda da bolsa de valores. Em 
que pese apontarem que a 
doença atinge a todos de forma 
igualitária, em um país no qual o 
presidente defende o isolamen-
to vertical, o povo estará em 
risco tendo que pegar meios de 
transporte superlotados para 
trabalhar em condições precá-
rias. Enquanto isso, os grandes 
executivos estarão viajando em 

jatos e helicópteros para se iso-
larem e vivendo em locais super 
espaçosos.

Os quarenta anos de neolibera-
lismo aumentaram a desigualda-
de de uma forma nunca vista 
antes. Os 58 homens mais ricos 
do país, todos bilionários, 
somam juntos um patrimônio 
de 179,7 bilhões de dólares (For-
bes, 2019). Se eles gastassem 1 
milhão de dólares por dia dessa 
fortuna, o dinheiro acabaria 
apenas após 492 anos. Somente 
o lucro de 2018 de Joseph Safra, 
banqueiro mais rico do mundo, 
estimado em 1,7 bilhão de dóla-
res, seria suficiente para conce-
der um salário mínimo para mais 
de 2 milhões de brasileiros, du-
rante 3 meses (em valores de 
março de 2019).

As políticas neoliberais deixaram 
a classe trabalhadora a mercê 
do COVID-19, especialmente a 
que está na informalidade, co-
nhecida como precariado. Pri-
meiro, porque terão de escolher 
entre garantir os recursos para 
sua sobrevivência e se expor a 
contaminação ou abdicar de 
seus empregos e/ou salários 
para estar em casa e manter cui-
dados de saúde adequados. Se 
optarem pelo isolamento, o 
auxílio estatal é essencial para a 
sobrevivência dessas pessoas. 
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Segundo, pois vivem em sua 
maioria em condições precárias 
de habitação, como nas favelas, 
que aumentam exponencial-
mente a capacidade de trans-
missão, por conta da densidade 
populacional e a existência de  
casas que não possuem janelas. 
Terceiro,  porque estarão sujei-
tos a sistemas de saúde precari-
zados pela lógica neoliberal, 
através da qual os recursos pú-
blicos direcionados para custeio 
foram restringidos. Como reali-
zado pela Emenda Constitucio-
nal n. 95, que impossibilitou o 
crescimento real dos gastos pú-
blicos a partir de 2017. 

A pandemia demonstra com cla-
reza o lado perverso do capita-
lismo. Os bancos, proprietários e 
empresas continuarão a cobrar 
seus juros, dívidas, aluguéis e 
taxas, enquanto as pessoas 
estão doentes e sem receber 
seus salários. Nessa hora, não 
existe a chamada consciência 
social, existirá apenas a busca 
incessante pela acumulação do 
capital. As diversas contradições 
do capitalismo sempre são evi-
denciadas com clareza em mo-
mentos de crise.
 
O Coletivo Juntos! defende o 
Fora Bolsonaro, porque seu pro-
grama quer colocar a vida dos 
trabalhadores em risco, através 

das mesmas políticas que 
sempre sustentaram o capitalis-
mo, por meio da exploração dos 
mais pobres. Seu governo e suas 
diretrizes não têm compromis-
so com medidas emergenciais 
que combatam o vírus, em espe-
cial aquelas que oneram os mais 
ricos para que todos possam ter 
seu direito a quarentena garan-
tido em condições dignas.

O vírus expôs a todo mundo as 
bases de exploração desse siste-
ma econômico. Se antes a natu-
reza já demonstrava os limites 
da acumulação do capital, por 
conta da lógica destrutiva do 
meio ambiente, agora a constru-
ção de novos horizontes, através 
do socialismo, se torna urgente. 
Como ditou Marx sobre a supe-
ração do sistema capitalista em 
1848, os trabalhadores não tem 
nada a perder a não ser suas cor-
rentes. 

As diversas 
contradições 
do capitalismo 
sempre são 
evidenciadas 
com clareza 
em momentos 
de crise.
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SE A CRISE DO 
CORONA
VÍRUS 
É 
INTER
NACIONAL,
 
A LUTA PARA 
DERROTAR A 
PANDEMIA 
TAMBÉM DEVE 
SER!

Por 
Sara Soares 
(UEE MG) e 
André Anuai 
(USP)
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Com o surto de pandemia do A 
pandemia do coronavírus é 
internacional, bem como suas 
consequências sociais e econô-
micas. A acumulação financeira 
demonstra mais uma vez ser 
insuficiente para 99% da popula-
ção a nível global, por obrigato-
riamente aprofundar os efeitos 
da pandemia. Ao mesmo tempo 
que governantes em todo o 
mundo tentam blindar a econo-
mia de seus países,  a única 
medida realmente eficaz para a 
contenção da doença é o isola-
mento social, o que resulta em 
um abalo econômico que não se 
limita às fronteiras, devido a pa-
ralisação da produção em parte 
significativa do mundo. A exis-
tência de um sistema amplo e 
eficiente de saúde, ou a estrutu-
ra para produzir testes em gran-
des quantidade, por exemplo, 
podem fazer uma enorme dife-
rença na velocidade e na eficiên-
cia com a qual se combate a 
pandemia. 

Tais capacidades estão direta-
mente ligadas à tomada de deci-
sões dos governantes, que, por 
sua vez, reflete o antagonismo 
dos interesses de classes.  Nesse 
sentido, acreditamos ser funda-
mental, apresentar na sequência 
alguns casos notórios que nos 
garantam subsídio antes de 
pensar em maneiras coletivas e 

internacionais de enfrentamen-
to ao coronavírus e essa crise 
sistêmica.

China

Berço do coronavírus, a China 
soube atuar de forma significati-
va no combate à disseminação 
da doença. O primeiro Dentre 
algumas das medidas significati-
vas adotadas pelo governo, 
houve o fechamento imediato 
da província de Wuhan (onde se 
confirmou o primeiro caos) após 
a ocorrência da 17º morte, o 
rápido decreto de quarentena 
em regiões isoladas e a interrup-
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e indústrias não essenciais. 
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transmissão doméstica do vírus 
e deixou de ser o foco de preo-
cupação.

Itália

Após ser informada do surgi-
mento de uma nova doença na 
China, as autoridades italianas 
limitaram a circulação de aviões 
para esse país. No entanto, por 
demorar a tomar atitudes mais 
severas de antemão, o coronaví-
rus logo chegou através da fron-
teira com outros países euro-
peus. A demora da população 
em assimilar a gravidade da 
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doença, assim como a do gover-
no em tomar atitudes que pu-
dessem isolar doentes e pesso-
as saudáveis (adotando a qua-
rentena apenas após a 77º 
morte) somado com uma popu-
lação de idade média mais avan-
çada, resultou em um rápido 
crescimento dos casos, superan-
do inclusive a capacidade do sis-
tema de saúde, fazendo com 
que o país rapidamente se tor-
nasse o centro da crise global e 
líder no número de óbitos.

Cor é ia do Sul

Diante de sua proximidade geo-
gráfica e econômica com a 
China, a Coréia do Sul foi um dos 
países mais afetados pelos pri-
meiros surtos da doença, apre-
sentando um grande crescimen-
to no número de casos (de algu-
mas dezenas a 5000 em apenas 
10 dias). No entanto, hoje a 
Coréia do Sul é possivelmente o 
segundo país a apresentar a 
melhor recuperação da pande-
mia, após adotar duas medidas 
que se provaram fundamentais 
além da quarentena: A realização 
de testes de coronavírus em 
todos os cidadãos que tiveram 
contato com pessoas contami-
nadas e uma ampla divulgação 
de informações precisas por 
parte do governo, ajudando na 
conscientização das pessoas. 

Hungria
 
Governada desde 2010 pelo pri-
meiro-ministro de extrema 
direita Viktor Órban, que ao 
longo deste período protagoni-
zou uma intensa erosão da de-
mocracia no país, a Hungria se 
tornou hoje um símbolo de 
como a excessiva centralização 
de poder sob o justificativa de 
enfrentamento da covid-19 
pode abrir caminho para gover-
nos autoritários avançarem seus 
projetos. No dia 30 de Março, foi 
votado no parlamento húngaro 
um projeto que, visando intensi-
ficar os esforços sanitários, 
garantia poderes extraordiná-
rios a Órban, permitindo que o 
mesmo governe por decreto e 
até ampliando seus poderes de 
perseguição e censura de jorna-
listas. 

América 
Latina

Recente a América Latina passou 
por verdadeiras convulsões polí-
ticas e sociais que alteraram a 
correlação de forças da luta do 
povo.  Com a crise do coronaví-
rus, instaurou-se uma realidade 
outra para os países periféricos, 
como é o caso dos latino-ameri-
canos e o caribenhos, em con-
juntos dos países africanos,  es-
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cancarando as contradições e 
desigualdades. Para aprofundar 
ainda mais as nossas análises, 
vamos nos alongar acerca de 
dois países: a Argentina e o Equa-
dor. Entretanto, como leitura 
complementar, não devemos 
nos ater apenas a eles.  

Argentina
 
Ao observar a devastação provo-
cada pelos efeitos da pandemia 
no resto do mundo, o presiden-
te de esquerda reformista, 
Alberto Fernandéz, declarou me-
didas severas com o objetivo de 
garantir o isolamento social e 
impedir a propagação da 
doença. Sob a orientação de mé-
dicos e especialistas, a Argentina 
foi submetida a uma quarentena 
rígida, com a circulação de 
rondas policiais para garantir o 
esvaziamento das ruas, e um 
maior controle das estradas. 
Mesmo sob um cenário de fragi-
lidade econômica e de investida 
do FMI, ocorreram fortes investi-
mentos na construção de leitos 
e a importação de materiais 
hospitalares, que hoje garantem 
melhores perspectivas para o 
país. 

Equador

País que no ano passado foi 
palco de intensas mobilizações 

populares contra as políticas ne-
oliberais do presidente Lenín 
Moreno, o Equador hoje enfren-
ta um dos cenários mais drásti-
cos de toda a América Latina. De 
início, o governo se mostrou 
reticente em reconhecer a 
ameaça oferecida pelo coronaví-
rus, minimizando o número de 
mortos e agindo com lentidão 
apenas quando os dados infor-
mavam que o país, mesmo com 
poucos testes disponíveis, havia 
se tornado o ponto de maior 
proporção de contaminados na 
região. Hoje, se tornaram mun-
dialmente conhecidas as ima-
gens tenebrosas de corpos joga-
dos nas ruas pela ausência de 
um sistema funerário adequado. 
O Equador é provavelmente um 
dos exemplos mais nítidos do 
risco que lideranças políticas 
que se recusam a agir de manei-
ra significativa no enfrentamen-
to desta crise e colocam o lucro 
acima da vida oferecem ao seu 
povo.

Ao colocar em perspectiva as 
medidas adotadas por diferen-
tes governos para evitar a conta-
minação, pode-se perceber que 
um mesmo agente patogênico 
tem consequências extrema-
mente desiguais entre entre os 
territórios, sendo mais ou 
menos intensas. Nessa disputa, 
demonstrando quem realmente 
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tem o poder, povos em todo 
mundo pressionam seus gover-
nantes, obrigando-os a ceder 
direitos para garantia de reivin-
dicações básicas: o acesso para 
todos à saúde, pensando mini-
mamente em sua sobrevivência 
frente a essa crise sem prece-
dentes. Entretanto, ao mesmo 
tempo em que há avanços, 
como, por exemplo, a concessão 
da renda mínima emergencial 
em vários países no mundo, não 
podemos naturalizar o avanço 
de políticas autoritárias, de 
repressão ao povo e de violação 
à  privacidade. Outro fator 
também muito preocupante é o 
fortalecimento da xenofobia 
com imigrantes, sobretudo do 
oriente, fortalecendo o racismo, 
também no meio científico, 
quando é levantada a proposta 
de testes em africanos como co-
baias para vacinas contra o CO-
VID19, relembrando o darwinis-
mo social do século passado. É 
explícito que a luta contra o co-
ronavírus é também uma luta 
internacional, de classes, antira-
cista e feminista, uma vez que os 
povos a serem mais afetados 
pertencem a uma cor, a um en-
dereço, com forte recorte de 
gênero.  Nesse sentido, a solida-
riedade ativa entre os povos é 
urgente! Trump e Bolsonaro, por 
exemplo, são problemas mun-
diais e derrota-los é tarefa prio

ritária para a construção de uma 
alternativa. Há a necessidade de 
um grande movimento social 
para a busca de um plano de 
emergência a nível global contra 
o neoliberalismo e os governan-
tes que querem blindar a econo-
mia em detrimento da vida das 
trabalhadores e trabalhadores!  
Apesar de ‘existirem’ fronteiras, 
nossas reivindicações tem raízes 
idênticas e não se restringem a 
elas. Nesse sentido, a garantia da 
quarentena para todos os traba-
lhadores do mundo é uma 
medida mínima, a defesa dos 
trabalhadores da saúde e a revi-
são da dívida externa, pensando 
nos impactos econômicos. Atra-
vés de um vírus, o capitalismo 
(mais uma vez) decretou a sua 
falência, mas não vai cair de 
podre. Se a opressão é interna-
cional, nossa tarefa é construir 
pontes para que a luta também 
seja.
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O que costumávamos fazer nos 
locais de estudo, trabalho e nos 
territórios, hoje, dependemos 
quase exclusivamente das redes 
sociais para se realizar. Por isso, 
durante o isolamento social 
físico, pisamos o pé no acelera-
dor da comunicação virtual para, 
além de fortalecer laços de soli-
dariedade e convívio tão impor-
tantes neste momento, garantir 
que as nossas ideias sigam circu-
lando entre a juventude brasilei-
ra. Disputar as lições da crise que 
abalou o modus operandi do 
capitalismo e um programa de 
emergência que contemple as 
demandas do povo, exigem a 
reinvenção da propaganda e agi-
tação política, tal como prova-
mos nos últimos dias através 
dos numerosos panelaços e da 
petição online que contabilizou 
mais de um milhão de brasileiros 
favoráveis ao impeachment de 
Jair Bolsonaro. Listamos abaixo 
algumas de nossas ações para 
que, mesmo separados em 
nossas casas, permaneçamos 
juntos e juntas:

Das ruas às 
redes: 
ocupá-las pelo 
nosso futuro

Estamos a todo vapor no Face-
book, Instagram, Médium, Twit-

ter e recentemente reativamos 
o nosso canal no YouTube, com 
vídeos nas quartas, sextas e do-
mingos. As lives nos ajudam a 
levantar múltiplos debates com 
espaço para interação de um 
número expressivo de pessoas. 
Contamos a nossa história, fala-
mos sobre os últimos fatos polí-
ticos, registramos a nossa opi-
nião enquanto organização, 
informamos medidas sérias de 
prevenção e saúde, debatemos a 
importância do autocuidado e 
nos divertimos com memes e 
sátiras. Se antes ocupar as redes 
era parte do que nos conectava 
ao mundo na luta pelo direito ao 
futuro, hoje é um imperativo!

#JuntosIndica

Horas a fio dentro de casa desa-
fiam a nossa capacidade de não 
nos limitarmos diante dos con-
teúdos mais compartimentados 
e imediatos dos posts. É por isso 
que o #JuntosIndica trás diaria-
mente uma seleção qualificada 
de filmes, séries, documentários, 
livros, textos, músicas, podcasts 
e até mesmo exercícios físicos 
para manter o corpo ativo no 
período de quarentena. Em 
meio ao caos provocado por 
uma pandemia mundial, uma 
oportunidade para romper com 
o modo de vida do trabalho alie-
nante imposto pelo sistema e 

ampliar o nosso capital cultural 
com produções diversas (muitas 
delas disponíveis em nossa 
biblioteca online), que tantas 
vezes nos permitem ultrapassar 
os limites da geografia sem sair 
do lugar físico.

Diário de 
Quarentena e 
Boletim do 
Juntos 

Isola-se o corpo, mas a voz segue 
pulsante. Ferramentas como o 
Diário de Quarentena e o Bole-
tim do Juntos dão voz a diferen-
tes realidades e perspectivas. No 
Diário, vídeos curtos em forma-
to de vlog gravados pelos 
nossos combativos militantes 
do país inteiro sintetizam a polí-
tica e avaliação do que aconte-
ceu durante o dia. No Boletim, 
um compilado das nossas inicia-
tivas nacionais, regionais, notí-
cias e textos de formação, além 
do que as entidades gerais e de 
base que dirigimos tem feito, 
compõem um organizado 
resumo diário que circula direta-
mente nos grupos de WhatsApp 
ou Stories do Instagram ou Face-
book. Comunicação democráti-
ca em tempos de fake news é um 
ato revolucionário!
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Vem 
com o 

Juntos!

Dá uma olhada na 

Biblioteca Virtual de Filmes! 
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