OLIM-PIADAS DE MAU GOSTO DO GOVERNO INTERINO
OS JOGOS OLÍMPICOS MAL COMEÇARAM, MAS O DECATLO DO GOLPE JÁ ESTÁ A TODO VAPOR
DEMOCRACIA COM BARREIRAS

CICLISMO FISCAL SELETIVO

ARREMESSO DE DIREITOS SOCIAIS

REVEZAMENTO DE PULHA

Enfrentando a degeneração do poder Legislativo, a
conivência e colaboração de setores do Judiciário, o
monopólio da grande mídia (Globo, Record, SBT, Band,
Estadão, Folha, Diários Associados) como principal
meio de acesso à informação, a nossa democracia terá
dificuldades para vencer essa prova. Precisamos defender
a Constituição cidadã de 1988!
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. Congelamento dos gastos para oferecer menos
políticas sociais que atendem à maioria da população.
As conquistas conseguidas a duras penas vêm sendo
arremessadas a distâncias cada vez mais distantes.

MARATONA DE EXCEÇÃO

Fim do aumento do salário mínimo acima da inflação, da
isonomia dos reajustes para ativos e inativos e aumento
da idade mínima para aposentadoria. Terceirizações
para limitar os direitos trabalhistas, e destruição do
serviço público, por meio de privatizações, demissões/
exonerações e desmonte de Ministérios e órgãos. O Estado
cada vez menor e os lucros dos grandes empresários cada
vez maiores. Os que subiram ao poder com o processo de
impeachment prometem excluir cada vez mais gente e
por um tempo cada vez maior. É hora de detê-los.

100 MACHISTAS RASOS SEM BARREIRAS

Um governo sem mulheres e contra as mulheres! 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.

ENTREGUISMO RÍTMICO

Venda de nossas empresas públicas e entrega das
riquezas nacionais, como o pré-sal, os minérios, a água
e outros recursos naturais, para banqueiros e empresas
estrangeiras. As alianças com o bloco regional do
Mercosul já foram atacadas pela nova política externa,
que promete ainda um afastamento cada vez maior do
grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul – os BRICS.

A perícia do Senado e o Ministério Público Federal já
declararam não haver crime nas pedaladas fiscais da
presidenta Dilma – prática generalizada também nos
estados. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União
já deu aval para as pedaladas do Temer. E o Senado vai
continuar se fazendo de surdo? Impeachment sem crime
é o que? É GOLPE!
O deputado réu Eduardo Cunha valendo-se de seu cargo
de Presidente da Câmara dos Deputados, exerceu papel
fundamental na condução do processo da presidenta
Dilma Rousseff. Era apenas uma das engrenagens neste
processo de exclusão dos legítimos representantes do
povo. Apesar do afastamento de Cunha, pesam ainda
sobre diversos ministros do governo interino acusações
de corrupção, e o próprio Michel Temer é um “candidato
ficha suja” já condenado em primeira instância na
justiça.

DELAÇÃO ARTÍSTICA

Diversos acusados de corrupção – no alto empresariado e
em cargos públicos – acusam outros indiscriminadamente
e sem provas, coagidos por um estado policialesco que
faz da prisão preventiva um instrumento de coação. Se o
acusado é ligado ao PT, a delação é premiada com pronto
sucesso na mídia. Se o acusado é ligado ao PSDB, DEM
ou qualquer outro partido golpista… Bem… Do que
falávamos mesmo?

CORRUPÇÃO SINCRONIZADA

As gravações de Romero Jucá, José Sarney, Renan
Calheiros acordando o impeachment de Dilma como um
meio de frear investigações escancararam o conteúdo do
golpe. O processo teve início na Câmara dos Deputados
com anuência e apoio constante de ninguém menos que
Eduardo Cunha.

TIRO AO VOTO

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. A avaliação
popular da atuação de um governo é pressuposto da
democracia. Mas não é com golpe que se resolve essa
insatisfação, mas com respeito às instituições do Estado
democrático. Os derrotados nas urnas que disputem sua
proposta privatista e excludente nas próximas eleições.
Vamos defender a vontade popular!

TRABALHADORAS E TRABALHADORES, VAMOS ÀS RUAS PARA GARANTIR A
DEMOCRACIA! NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! VOLTA DILMA!
FRENTE AMPLA DO SERVIÇO PÚBLICO PELA DEMOCRACIA . frenteamplaspd.redelivre.org.br
apoio: SINDSEP-DF . sindsep-df.com.br

THE ILLEGITIMATE GOVERNMENT “A-GAME” FOR THE OLYMPICS
THE OLYMPIC GAMES HAVE BARELY STARTED, BUT THE COUP DECATHLON IS AT FULL STEAM!
DEMOCRACY WITH HURDLES

SELECTIVE FISCAL CICLISM

RIGHTSLIFTING

SCOUNDREL RELAY

Facing the degeneration of the Congress, the omision and
collaboration of the judiciary power, the monopoly of
mainstream media (Globo, Record, SBT, Band, Estadão,
Folha, Diários Associados) as the primary means of access
to information, our democracy will have difficulties to
win this race. We need to defend the citizen Constitution
of 1988!
Dwindling resources (already insufficient) for health
and education, privatizing public health, end of the main
policies for health, education, housing, and support for
family farming. Freezing public expenditure to offer less
social policies that serve the majority of the population.
The social achievements obtained with great difficulty in
the last decade will be lifted at stunning speed.

EXCEPTION MARATHON

End of minimum wage readjustment above inflation
and increased retirement age. Increasing outsourcing
to limit labor rights, and destruction of public services
through privatization, staff reduction, massive dismissals
and dismantling of Ministries and agencies. The state
increasingly smaller and the profits of big business
increasingly larger. Those who came to power with
the process of impeachment bring only the promise of
deepening exclusion and inequality. It’s time to stop
them.

WOMEN RIGHTS THROW

A government without women and against women!
Ending the Ministry of Women, Racial Equality and
Human Rights, disassembling its structure and programs
to build equal opportunities for all and combat all forms
of prejudice.

RITHMIC GIVE-IT-ALL-AWAY

Privatizing our public companies and selling out national
wealth, as the pre-salt layer, minerals, water and other
natural resources, to bankers and foreign companies.
Alliances with MERCOSUR have already been attacked
by the new foreign policy, which still promises an
increasing departure from the group formed by Brazil,
Russia, India, China and South Africa - the BRICS.

The Senate investigation and federal prosecutors have
declared to be no crime in the financial operations of
Dilma’s government (the “pedal strokes”). Meanwhile,
the Federal Audit Court has already given approval for
the same operations in Temer government. Will the
Senate keep a blind eye to that? What is an impeachment
without a crime is what? It’s a Coup!
The congressmen Eduardo Cunha (who is also a
defendant) taking advantage of his position as President
of the House of Representatives, played a key role in
the conduct of President Dilma’s process. It was just
one of the cogs in this process of exclusion of legitimate
representatives of the people. Despite being removed due
to the accusations against him, many ministers of the
interim government with corruption charges remain, and
Michel Temer himself is a “rap sheet candidate” already
convicted in first instance in court.

ARTISTIC DELATION

Many people charged with corruption - at the big business
and in public office - accuse others indiscriminately and
without evidence, coerced by a police-state that makes
pre-trial detention a duress instrument. If the accused
is connected to the Workers’ Party, the whistleblower
is awarded ready success in the media. If the accused is
linked to the PSDB, DEM or any other party engaged ij
the Coup...Well...what we were talking about again?

SYNCRONIZED CORRUPTION

Recordings of Romero Juca, José Sarney, Renan Calheiros
aggreing upon the impeachment of Rousseff as a means of
halting investigations threw open the motivation for this
Coup. The process began in the House of Representatives
with the approval and constant support from none other
than Eduardo Cunha.

VOTE SHOOTING

The Brazilian population, by 54 million votes, elected
a political project that seeks to build a more just and
less unequal society. The popular assessment of the
performance of a government’s is a natural part of
democracy. But this dissatisfaction cannot be addressed
through the means of a Coup, rather than with respect to
the institutions of the Democratic State. The defeated in
the elections ought to run their privatist and exclusionary
platform in the next elections. We need to defend the
popular will!

WE WILL BE ON THE STREETS TO DEFEND DEMOCRACY!
NO MORE TEMER! BRING BACK DILMA!
PUBLIC SERVANTS FOR DEMOCRACY . frenteamplaspd.redelivre.org.br
with the support of: SINDSEP-DF . sindsep-df.com.br

