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CHEGA DE GOLPE! NENHUM DIREITO A MENOS!
É GOLPE CONTRA A DEMOCRACIA!
Quando não há justiça para alguns, não haverá justiça para tod@s. Vamos lutar
pela democratização dos meios de comunicação, para impedir o monopólio da grande
mídia (Globo, Record, SBT, Band) como principal meio de acesso à informação,
que atua a favor do golpe. Combater a repressão e criminalização dos movimentos
sociais e cerceamento à liberdade de expressão, de manifestação e de organização!
O Judiciário e o Legislativo estão degenerados e apoiam o GOLPE. Vamos defender
a Constituição cidadã de 1988!
É GOLPE CONTRA AS POLÍTICAS SOCIAIS!
Diminuição dos recursos (já insuficientes) para saúde e educação, privatização
do SUS, fim do Mais Médicos, do SAMU e do Farmácia Popular; Fim do Minha Casa
Minha Vida, Fies, Prouni, Ciência Sem Fronteiras, Pronatec, Bolsa Família e
programas de apoio à Agricultura Familiar. Será o fim dos projetos de inclusão
social e de programas que atendem à maioria da população. Vamos defender as
políticas sociais!
É GOLPE CONTRA TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA E DO SERVIÇO PÚBLICO!
Fim do aumento do salário mínimo acima da inflação, da isonomia dos reajustes
para ativos e inativos e aumento da idade mínima para aposentadoria. Por meio da
terceirização, haverá redução de direitos como o 13º salário e férias.
Destruição do serviço público, por meio de privatizações, demissões/exonerações e
desmonte de Ministérios e órgãos, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Secretaria de Direitos Humanos, desconsiderando os prejuízos para a continuidade
das políticas públicas, prejudicando a parcela mais vulnerável da população. É
o que exigem os grandes empresários pelo apoio que deram ao GOLPE: Estado cada
vez menor, para que seus lucros sejam cada vez maiores. Vamos lutar pelos nossos
direitos trabalhistas!
É GOLPE CONTRA MULHERES E GRUPOS VULNERÁVEIS!
Fim do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, desmontando a
estrutura e os programas voltados para construir igualdade de oportunidades para
tod@s e combater toda forma de preconceito. A diversidade cultural brasileira
também foi ameaçada com o ataque ao Ministério da Cultura. Vamos lutar contra o
preconceito e pela construção da igualdade de oportunidades para tod@s!
É GOLPE CONTRA O PATRIMÔNIO NACIONAL!
Venda de nossas empresas públicas e entrega das riquezas nacionais, como o présal, os minérios, a água e outros recursos naturais, para banqueiros e empresas
estrangeiras. Vamos defender nosso patrimônio!
É GOLPE CONTRA A SOBERANIA POPULAR!
A população brasileira, por meio de 54 milhões de votos, elegeu um projeto
político que busca a construção de uma sociedade mais justa e menos desigual.
Ainda que exista a necessidade de ajustes e avanços na gestão, não é com golpe
que se resolve a insatisfação com a atuação do Executivo ou do Legislativo e
sim com garantia de respeito às instituições do Estado democrático e com ampla
Reforma Política. Os derrotados nas urnas que disputem sua proposta privatista e
excludente nas próximas eleições. Vamos defender a vontade popular!

TRABALHADORAS E TRABALHADORES,
VAMOS PRA RUA PRA GARANTIR A DEMOCRACIA!
NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! VOLTA DILMA!
FRENTE AMPLA DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO PELA DEMOCRACIA
http://frenteamplaspd.redelivre.org.br
https://www.facebook.com/servicopublicopelademocracia/

