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QUAIS 
DIREITOS 
VOCÊ 
PERDEU 
EM 2016?

Os canais do Alerta Social estão 
abertos desde o dia 09 de junho 
de 2016. Nesses pouco mais de 
seis meses, nosso trabalho foi o de 
registrar diariamente os direitos 
perdidos ou ameaçados decorrentes 
das medidas de um governo que 
não foi democraticamente eleito. 
Buscamos alertar as pessoas, em 
tempo real, sobre os retrocessos e 
mostrar os fatos sob a perspectiva da 
contra narrativa à mídia tradicional, 
que na maior parte das vezes é parcial 
aos interesses do mercado e do 
governo.

Foi muito importante contar com a 
audiência de um público crítico que 
curtiu, comentou e compartilhou 

nossos conteúdos em suas redes. Isso 
fez toda a diferença. Junto com outros 
canais de comunicação alternativa 
contribuiu para romper o silêncio e 
potencializou a voz de quem luta pela 
democracia no Brasil.

2016 foi um ano difícil, de muitas 
perdas, de muitos retrocessos. 
Selecionamos os principais direitos 
perdidos e os que estão ameaçados. 
Destacamos, também, algumas lutas 
e resistências frente a tamanho 
desmonte do Estado brasileiro. Esse 
recorte reflete um pouco o quanto 
turbulento foi o ano e dá pistas do 
que nos aguarda em 2017. 

Sigamos em Alerta!

http://alertasocial.com.br/


Após 26 anos, o Brasil vive mais uma 
ruptura democrática, que nos leva a 
uma grave crise política, econômica e 
social. O ano de 2016 foi marcado pela 
violação da democracia, um direito do 
qual derivam vários outros direitos. 

Não nos enganemos, golpes 
e rompimentos democráticos 
acontecem periodicamente na 
história do Brasil. A exceção por aqui 

é a democracia. Em 126 anos de 
República, o país teve 36 governantes 
e apenas um terço deles (12) foi eleito 
diretamente e terminou o mandato. 
De 1926 pra cá, a proporção é ainda 
maior: dentre 25 presidentes, apenas 
5 foram eleitos pelo voto popular 
e permaneceram no posto até o 
fim: Eurico Gaspar Dutra, Juscelino 
Kubitschek, Lula, FHC e Dilma, que não 
terminou o segundo mandato.

DEMOCRACIA

direitos perdidos

12/05 Suspensa a efetividade do 
voto popular
No momento em que Temer é avisado de 
que se tornaria presidente interino, após 
a votação no Senado, o voto do povo, 
base da democracia representativa, deixa 
de valer. A presidenta eleita pelo povo foi 
substituída por um vice que articulou para 
derrubá-la e, assim, tornou nulo o voto 
das 54 milhões de pessoas porque anulou 
todo o processo eleitoral.

31/08 O povo brasileiro perdeu 
o direito de viver em um país com 
democracia
Dois anos após a eleição presidencial, 
a democracia brasileira (mais uma 
vez!) sofre uma grave derrota. Hoje, 
sob o céu de Brasília, Dilma Rousseff, 
a primeira presidenta do Brasil, eleita 
democraticamente, perdeu o seu 
mandato sem ter cometido crime que 
justifique tal ato.
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Presenciamos 142 milhões de 
eleitores e 54 milhões de votos 
serem violados em seu poder de 
escolha e exercício da cidadania. O 
voto no Brasil volta a valer pouco. 
Junto com a presidenta eleita 
afastada, a democracia é derrotada 
e direitos estão indo embora.

O golpe que se consumou em 2016 
não precisou de armas e tanques 
nas ruas; não vestiu farda, e sim 
toga, paletó e gravata. Foi o golpe 
aristocrata, de homens brancos 
e ricos, que jamais aceitaram as 
transformações sociais promovidas 
no último período. Na visão das 
elites, que tradicionalmente 
governaram esse país, os pobres 

devem permanecer em um único 
lugar: à margem da história.

A democracia representa ser 
governado por um programa de 
governo pactuado e eleito pelo 
povo brasileiro, pela garantia dos 
direitos constitucionais, pelo não 
retrocesso dos direitos adquiridos 
e por um governo que olhe para 
todos.

Em se tratando de democracia, 
2017 apresenta alguns cenários: 
se conformar com a continuidade 
de um presidente e um governo 
ilegítimos; aceitar um processo 
indireto, caso o atual presidente 
seja afastado; lutar por Diretas Já!

direitos perdidos



direitos perdidos

PEC 55:  
MEDIDA QUE CONGELA  
O FUTURO POR 20 ANOS

A medida mais nefasta para o futuro dos brasileiros foi 
gestada pelo governo Temer e apoiada pelo mercado e pela 
grande mídia até ser aprovada pelo Congresso Nacional: a 
PEC 55 – Proposta de Emenda à Constituição que congela 
o gasto público por 20 anos. 

As políticas públicas de saúde e educação eram até a PEC 
55, investimentos vinculados ao orçamento do país, ou 
seja, com um percentual fixo das receitas anuais do qual 
não poderiam baixar. 

O governo Temer desvinculou os investimentos em saúde 
e educação e estabeleceu um teto para os gastos públicos, 
limitado à inflação do ano anterior, ou seja, sem aumento 
real. Isso significa uma queda significativa de investimento 
e ampliação desses e de outros serviços como habitação, 
assistência social, cultura e desenvolvimento agrário. Se 
essa regra já estivesse valendo em 2015, a saúde teria tido 
32% menos recursos e a educação, 70% menos. Mais uma 
vez, a conta vai para os mais pobres.



Será que o governo não teria 
alternativas para realizar o ajuste 
fiscal? Por que não apostou em 
uma reforma tributária, que criasse 
alíquotas para ganhos financeiros, 
tributação para herança ou para 
grandes fortunas?  Por que a PEC 
55 não foi amplamente debatida e 
pactuada com a sociedade? É preciso 
falar abertamente dos temas, um 
dele é que não basta só crescer, é 
preciso crescer de forma sustentável 
e reduzindo a desigualdade. É 
dramático o Congresso aprovar um 
instrumento legal determinando 
que durante 20 anos o crescimento 
econômico não poderá ser repartido 
com a sociedade na forma de 
políticas públicas.

10/10 PEC 241, que limita gastos 
públicos por 20 anos, é aprovada em 
1º turno na Câmara
O Plenário da Câmara aprovou na noite de 
segunda-feira (10) a proposta de emenda 
constitucional que congela gastos federais 
pelas próximas duas décadas.

29/11 PEC (55) do fim do mundo é 
aprovada por 61 senadores
No dia 13 de dezembro está marcada a 
votação em segundo turno da PEC no 
Senado Federal. Ao que tudo indica será 
aprovada e passará a valer já em 2017. É a 
institucionalização do ajuste fiscal. Preste 
bem atenção em quem votou à favor da 
PEC e, portanto, contra os brasileiros.

15/12 Agora é lei: o futuro está 
congelado por 20 anos
De um jeito bem discreto e rápido, 
o Congresso Nacional acaba de nos 
deixar presos em 2016 por 20 anos. Foi 
promulgada hoje a PEC 55 – que congela 
os recursos para as políticas públicas 
– numa cerimônia coordenada pelo 
presidente do Senado, Renan Calheiros, e 
com o apoio e testemunha do presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

direitos perdidos
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direitos perdidos

Após mais de uma década de 
ampliação de investimentos, acesso e 
implantação de políticas progressistas 
para a educação, que abriram 
oportunidades ao ensino técnico, 
superior e ao intercâmbio no exterior, 
o Brasil retroage nos aspectos de 
financiamento e se volta para pautas 
do passado e que já se mostraram 
ineficientes na educação pública.

05/09 Governo Temer revoga 
sistema de avaliação da educação 
básica do MEC

21/09 Aliados de Temer aprovam, 
no Senado, retirada de recursos para 
creches

22/09 Governo vai reformar o ensino 
médio por meio de canetada

14/10 “Governo” Temer reduz vagas 
nas Instituições de Ensino Superior

20/10 Governo Temer deixa alunos 
sem livros didáticos no começo de 
2017

25/10 Bolsas de produtividade do 
CNPq devem ser reduzidas de 20% a 
30% em 2017

08/12 MEC vai congelar vagas em 
universidades federais nos próximos 
dois anos

27/06 Governo interino interrompe 
bolsas do Ciência Sem Fronteiras no 
exterior

28/06 Temer desmonta o Conselho 
Nacional de Educação

23/07 Estudantes de graduação 
estão fora do Programa Ciências Sem 
Fronteiras

25/07 Universidades Federais 
gratuitas podem estar com os dias 
contados

06/08 CNPq corta 20% das bolsas de 
iniciação científica

11/08 Temer corta quase metade 
dos recursos das universidades

26/08 Governo interino não abrirá 
novas inscrições para o programa Mais 
Educação em 2016

EDUCAÇÃO
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direitos perdidos

Em seis meses, as ações do 
Ministério da Saúde foram de 
paulatina desestruturação do SUS, 
atacando frontalmente suas diretrizes 
de universalidade, gratuidade e 
integralidade. Em paralelo, medidas 
coordenadas para o fortalecimento de 
agentes privados, tais como planos de 
saúde e a indústria farmacêutica vêm 
sendo implementadas, mostrando que 
quem manda na saúde hoje é o mercado.

31/10  Ministro Ricardo Barros diz 
que saúde indígena ‘é muita despesa e 
pouco resultado’

04/11  Ministro da Saúde diz que 
não cabe ao governo manter hospitais

21/11  Programa Menos Médicos, 
por Renan Truffi

12/12  Ministério da Saúde abre 
caminho para custear comunidades 
terapêuticas, por Débora Melo

21/12 Mais Médicos’ deixam Ceará e 
pacientes ficam sem atendimento

21/12 Governo acaba com o controle 
do preço de medicamentos

26/12 Governo atrasa entrega de 
repelente para 484 mil gestantes do 
Bolsa Família

SAÚDE 08/06  Teto de gastos sinaliza 
desmonte do SUS

01/07 Temer sanciona pulverização 
de agrotóxicos por aviões em áreas 
urbanas

05/08 Governo cria grupo de 
trabalho para implementar plano de 
saúde “acessível” que retira recursos 
do SUS

19/09 Ministério da Saúde corta 
banda larga de mais de 6 mil UBS

03/10 Governo não vai financiar 
bolsas de residência médica até 2017

07/10 Governo suspende renovação 
de contratos do programa ‘Aqui tem 
farmácia popular’
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O Programa Minha Casa Minha Vida 
marca um salto na redução do déficit 
habitacional no país, construindo 
e contratando quase 4 milhões 
de moradias com financiamentos 
especiais para as classes mais 
baixas. Com a ruptura democrática, o 
Programa foi fortemente atacado, suas 
regras alteradas e as metas reduzidas.  
Uma ação que nasceu priorizando os 
mais pobres, foi uma das primeiras a 
ser desmontada. 

20/05 Ministro interino anuncia 
cortes no Minha Casa, Minha Vida

18/07 Suspensão do MCMV atinge 
em cheio os mais pobres e paralisa a 
economia

26/09 Governo Temer acaba com o 
uso do FGTS para financiar MCMV

11/10 Temer cancela Projeto de Lei 
que trata do Minha Casa, Minha Vida e 
Assentamentos

HABITAÇÃO

direitos perdidos
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direitos perdidos

Prevista na Constituição Federal de 
1988, a Política de Assistência Social, 
tripé da Seguridade Social, está sendo 
fortemente atacada pelo governo 
ilegítimo ao sofrer cortes profundos em 
seu financiamento e descaracterizada 
com a afirmação do assistencialismo e 
o ressurgimento do primeiro damismo 
através do Programa Criança Feliz.  

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

08/06 Ameaça de corte no Bolsa 
Família

13/06 Governo quer impedir o 
recebimento de benefícios sociais 
complementares

02/08 Governo interino quer tirar 
distribuição de renda das metas do 
orçamento

30/08 Governo interino acaba com 
ganho real da Loas

10/09 Ministro do Turismo revoga 
portaria do programa Viaja Mais 
Melhor Idade

01/09 O primeiro-damismo voltou e 
junto com ele o assistencialismo

02/09 Temer vai dificultar entrada e 
permanência no Bolsa Família

12/10 Temer veta recursos para 
crianças com deficiência do BPC

15/10 Assistência Social perderia 
bilhões com teto de gastos, diz estudo

07/11 Temer corta 5 milhões de 
pessoas do Bolsa Família
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As políticas culturais estão sendo 
destroçadas pelo governo Temer, 
que anunciou logo na chegada a 
extinção do MinC, voltando atrás, 
após forte pressão do setor. Além da 
desvalorização e redução drástica dos 
programas da área e do orçamento, 
o Ministro Marcelo Calero pediu 
demissão ao ser pressionado para 
liberar obra em favor do ex-ministro 
Geddel Vieira Lima.

20/08  Temer desmonta o Cultura 
Viva e décadas de políticas culturais

11/11 Com PEC, recursos da cultura 
terão corte de 90%

19/11 Fora do governo, Calero acusa 
Geddel de pressioná-lo para liberar 
obra

CULTURA

direitos perdidos
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direitos perdidos

No desenvolvimento agrário e 
agricultura familiar, Temer mais uma 
vez não escondeu para quais setores 
governa, destruiu sem aviso prévio as 
estruturas e políticas públicas que nos 
últimos anos enfrentaram a pobreza 
rural, alavancaram a produção dos 
agricultores familiares e dos assentados 
da reforma agrária e fizeram surgir a 
classe média rural.

AGRICULTURA 
FAMILIAR

12/05 Extinto o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

03/06 40 mil agricultores fora do 
PAA

10/06 930 cooperativas de 
agricultores familiares ficam sem apoio 
e qualificação

12/07 MDA fora da Câmara de 
Comércio Exterior

13/09 Itamaraty extingue 
departamento de combate à fome

02/10 Temer corta verba destinada à 
reforma agrária

05/10 Temer acaba com a Diretoria 
de Políticas para Mulheres Rurais

27/10 Temer extingue cargos e 
desestrutura desenvolvimento agrário

07/12 Governo Temer acaba com 
Ouvidoria Agrária Nacional
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direitos perdidos

A Política Indigenista que nos últimos 
anos que já estava fragilizada pode 
sofrer o golpe final. O governo Temer 
se aliou à bancada ruralista e usa 
uma série de manobras dentro do 
Congresso Nacional para acelerar a 
aprovação de medidas que juntas irão 
representar o maior retrocesso nos 
direitos indígenas desde a ditadura 
militar.

POLÍTICA
INDIGENISTA

08/06 Revisão da demarcação de 
terras indígenas e desapropriações

11/09 Orçamento da Funai é o 
menor em 10 anos

24/10 Portaria de ministro de 
Temer golpeia saúde indígena e pode 
aumentar mortes

27/11 Funai gastou apenas R$ 25 
por indígena em 2016, via Inesc

30/11 Temer devolveu à Funai 13 
processos de demarcação de terras 
indígenas

24/12 Governo Temer atende 
bancada ruralista e pretende arrasar 
agenda socioambiental
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Um proposta “absurda” de reforma 
da Previdência foi encaminhada ao 
Congresso Nacional pelo governo 
Temer e faz parte de um processo 
de desconstrução do sistema de 
seguridade social como conhecemos 
hoje. Uma reforma que vai aumentar 
a idade mínima da aposentadoria 
para 65, “igualar” as condições entre 
homens e mulheres, esticar os anos 
de contribuição. Na prática significará 
70% da população fora do sistema 
previdenciário. Se aprovada como 
proposta por Michel Temer, será um 
verdadeiro desastre para a proteção 
das trabalhadoras e trabalhadores 
brasileiros. 

REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA

direitos ameaçados
12/05 Previdência Social deixa de 
ser ministério

12/05 Enfraquecimento e desmonte 
do INSS

24/09 Proposta de reforma da 
Previdência exige 10 anos a mais de 
contribuição

29/09 Para os militares, privilégios 
na Previdência. Para o povão, 
aposentadoria só depois dos 65 anos

04/10 Temer acaba com pensão 
integral por morte

31/10 – Reforma pode obrigar 
aposentados a contribuir com a 
previdência

03/12 - A reforma da previdência está 
batendo na sua porta

05/12 - Temer quer aumentar 27% 
na contribuição dos servidores na 
Reforma da Previdência

10/12 - Previdência Privada não é a 
solução, é a causa do problema

15/12 – CCJ aprova na madrugada 
que Reforma da Previdência não fere a 
Constituição

leia mais nos links

http://alertasocial.com.br/?p=153
http://alertasocial.com.br/?p=153
http://alertasocial.com.br/?p=118
http://alertasocial.com.br/?p=118
http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/250022/Vi%9Cvas-do-INSS-na-mira-de-Temer.htm
http://alertasocial.com.br/?p=1531
http://alertasocial.com.br/?p=1531
http://alertasocial.com.br/?p=1531
http://alertasocial.com.br/?p=1606
http://alertasocial.com.br/?p=1606
http://alertasocial.com.br/?p=1606
http://alertasocial.com.br/?p=1670
http://alertasocial.com.br/?p=1670
http://alertasocial.com.br/?p=1913
http://alertasocial.com.br/?p=1913
http://alertasocial.com.br/?p=1913
http://alertasocial.com.br/?p=2133
http://alertasocial.com.br/?p=2133
http://alertasocial.com.br/?p=2147
http://alertasocial.com.br/?p=2147
http://alertasocial.com.br/?p=2147
http://alertasocial.com.br/?p=2207
http://alertasocial.com.br/?p=2207
http://alertasocial.com.br/?p=2268
http://alertasocial.com.br/?p=2268
http://alertasocial.com.br/?p=2268


Os direitos trabalhistas nunca 
estiveram tão ameaçados e foram 
tão atacados como em 2016. A pauta 
no momento é a revisão da CLT sob 
o argumento de “modernizar” as 
relações de trabalho, mas o que há 
no horizonte é mais precarização 
e terceirização. Um coisa é certa, 
quem serão beneficiados com essas 
mudanças são as grandes empresas, 
a indústria e o mercado.

DIREITOS 
TRABALHISTAS

direitos ameaçados
09/06  Reforma trabalhista ameaça 
direitos

06/09 Com Temer, adeus seguro-
desemprego

08/09 Desgoverno Temer discute 
revogação de portaria sobre trabalho 
escravo

09/09 “Governo” Temer quer que 
você trabalhe 12 horas por dia

09/11 Temer propõe o fim da 
licença maternidade remunerada para 
mulheres vulneráveis

22/12 Trabalhador vai ganhar de 
Natal jornada de 12 horas diárias

leia mais nos links

http://alertasocial.com.br/?p=280
http://alertasocial.com.br/?p=280
http://alertasocial.com.br/?p=1282
http://alertasocial.com.br/?p=1282
http://alertasocial.com.br/?p=1326
http://alertasocial.com.br/?p=1326
http://alertasocial.com.br/?p=1326
http://alertasocial.com.br/?p=1336
http://alertasocial.com.br/?p=1336
http://alertasocial.com.br/?p=1967
http://alertasocial.com.br/?p=1967
http://alertasocial.com.br/?p=1967
http://alertasocial.com.br/?p=2338
http://alertasocial.com.br/?p=2338


Com a frase “vamos privatizar tudo 
o que for possível” Michel Temer 
deu o pontapé inicial de seu governo 
ilegítimo. Criou, em regime de 
urgência, o Programa de Parcerias 
Institucionais (PPI) para destravar 
concessões; anunciou o Plano 

PRIVATIZAÇÕES

direitos ameaçados
08/06 Orientação do governo é 
privatizar “tudo o que for possível”

08/06 Privatização dos Correios e 
da Casa da Moeda pode ocorrer no 
Governo Temer

12/07 Câmara aprova urgência no 
projeto que entrega o pré-sal

13/09 Temer anuncia pacote de 
privatizações para 2017 e 2018

15/09 Pedágio mais caro! Governo acaba 
com regra de menor tarifa para leilões

20/09 TV Brasil deixa de ser pública e 
vai retransmitir TV Cultura

22/09 Saldão BraZil! Temer 
quer vender terras brasileiras aos 
estrangeiros

06/10 – Câmara aprova entrega do pré-
sal para as multinacionais

13/10 – Banco do Brasil executa plano 
de Temer de demissões voluntárias e 
planeja demitir 18 mil funcionários

25/10 – Temer quer privatizar o 
Aquífero Guarani, maior manancial de 
água doce subterrânea do planeta

leia mais nos links

Crescer que prevê a privatização de 
25 projetos para 2017 e 2018, que 
inclui ativos em rodovias, ferrovias, 
terminais portuários, mineração, 
geração e distribuição de energia 
e saneamento. Mirou junto com o 
Congresso Nacional na privatização 
do pré-sal, conseguindo aprovar o 
fim da exclusividade da Petrobras 
na sua exploração. E cumprindo sua 
promessa, olhou para outras estatais 
e bancos públicos, com planos 
de demissões,  aposentadorias e 
fechamento de agências do Banco 
do Brasil e da Caixa. A lógica do 
negócio e da venda do patrimônio 
público está em toda parte e são a 
representação do projeto ultraliberal 
que está em curso no país. 

http://alertasocial.com.br/?p=130
http://alertasocial.com.br/?p=130
http://alertasocial.com.br/?p=155
http://alertasocial.com.br/?p=155
http://alertasocial.com.br/?p=155
http://alertasocial.com.br/?p=729
http://alertasocial.com.br/?p=729
http://alertasocial.com.br/?p=1410
http://alertasocial.com.br/?p=1410
http://alertasocial.com.br/?p=1433
http://alertasocial.com.br/?p=1433
http://alertasocial.com.br/?p=1490
http://alertasocial.com.br/?p=1490
http://alertasocial.com.br/?p=1507
http://alertasocial.com.br/?p=1507
http://alertasocial.com.br/?p=1507
http://alertasocial.com.br/?p=1685
http://alertasocial.com.br/?p=1685
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1856
http://alertasocial.com.br/?p=1856
http://alertasocial.com.br/?p=1856


PELO 
QUE VOCÊ 
LUTOU 
EM 2016?

Diante da perda da democracia e de 
tantas outras perdas, a luta se fez 
presente, diferente e experimentou 
novas formas.

2016 foi o ano em que velhos e 
novos guerreiros se encontraram 
na resistência. Foram tantos, de 
vários setores, a partir de suas lutas 
específicas ou do seu lugar de cidadania. 

Os estudantes secundaristas e 
universitários ocuparam seus espaços 
de saber e afirmaram ao país a 
legitimidade de sua luta. A primavera 
secundarista foi combustível para 
quem acredita e constrói a democracia. 

Os artistas propagaram seu grito tão 
alto que foram ouvidos. 

Petroleiros seguem incansáveis 
na defesa da soberania nacional, 

guardiões do pré-sal, o ouro negro um 
dia sonhado, passaporte para uma 
educação e saúde melhores. 

A organização se agregou em frentes 
suprapartidárias com o Povo Sem 
Medo e o Brasil Popular mostrando 
que as pautas demandam lutas mais 
amplas, mais estratégicas.

A resistência é FEMININA, é NEGRA, é 
GAY, é POBRE, é TRANS, é INDÍGENA, é 
o BRASIL real.  

Mulheres, homens, jovens, idosos e 
sua força deram rostos à reação que 
se organizou, se indignou e expressou 
uma contra narrativa capaz de 
manter a todos de pé e que mostrou, 
a cada amanhecer, que só a LUTA 
da  sociedade organizada será capaz 
de restabelecer a DEMOCRACIA no 
nosso país.

“Foi bonita a festa, pá. 
Fiquei contente, ainda 
guardo renitente um velho 
cravo para mim”  
(Tanto Mar por Chico Buarque)



A democracia foi às ruas



E a luta pela educação e pela 
democracia foi jovem, secundarista 
e universitária

MANIFESTO DA UNE

“A União Nacional dos 
Estudantes mais uma vez 
marca o seu lado na história, 
o lado da democracia. A UNE 
se opõe à conspiração e ao 
golpe político-institucional 
que engendrou uma fratura 
ao estado democrático de 
direito. Afirmamos com 
todas as letras, o Brasil 
sofreu um golpe.”

http://www.une.org.br/noticias/nao-nos-calaremos-fora-temer/


MANIFESTO OCUPAMINC

“Qualquer tipo de 
negociação com o Palácio 
do Planalto é uma forma 
de legitimar o golpe. 
Ocuparemos de forma 
pacífica e contundente 
as sedes do Ministério da 
Cultura em todo o Brasil”.

A classe artística e os trabalhadores 
das políticas culturais não tiveram 
medo de mostrar o que pensam 
sobre democracia

https://www.facebook.com/OcupaMincRJ/videos/577504785788136/


Muitas categorias foram à luta pela 
democracia, mas os Petroleiros com 
um papel adicional: a defesa do pré-
sal e da soberania nacional

MANIFESTO DA FUP

“A história de luta dos 
petroleiros brasileiros 
sempre esteve ligada à 
defesa da democracia, da 
soberania e dos direitos 
sociais. Nossa luta não 
é de hoje. Resistimos ao 
golpe civil-militar que 
derrubou João Goulart 
em 1964, fizemos greves 
contra a ditadura, lutamos 
pela redemocratização, 
enfrentamos o 
neoliberalismo e todas 
as políticas privatistas 
e de ataques à classe 
trabalhadora.”

http://www.fup.org.br/ultimas-noticias/manchetes/item/19166-manifesto-da-fup-contra-o-golpe


O compromisso com a democracia 
foi declarada pela Frente Ampla dos 
Servidores Públicos Federais

MANIFESTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS

“Nós, trabalhadores e traba-
lhadoras da Administração 
Pública Federal, organizados 
nesta Frente Ampla pela 
Democracia, denunciamos o 
golpe em curso e, desde já, 
declaramos que não reco-
nhecemos a legitimidade do 
“governo Temer” para con-
duzir o Estado brasileiro.”

http://frenteamplaspd.redelivre.org.br/2016/05/09/63/
http://frenteamplaspd.redelivre.org.br/2016/05/09/63/


A Frente Povo Sem Medo foi para o 
centro das ruas porque entende que 
sem democracia, não há direitos 
garantidos

MANIFESTO DA FRENTE POVO 
SEM MEDO

“A unidade dos mais 
diversos movimentos 
sociais para construir 
este caminho é urgente e 
necessária. Por isso, nasce 
a Frente de mobilização 
Povo Sem Medo, que unirá 
movimentos e ativistas 
para defender - em 
unidade com os de baixo 
e enfrentamento com os 
de cima - uma plataforma 
popular para o Brasil.”

http://www.sinsej.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Manifesto-POVO-SEM-MEDO.pdf
http://www.sinsej.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Manifesto-POVO-SEM-MEDO.pdf


MANIFESTO DA FRENTE 
BRASIL POPULAR

“Para defender nossos 
direitos e aspirações, para 
defender a democracia e 
outra política econômica, 
para defender a soberania 
nacional e a integração 
regional, para defender 
transformações profundas 
em nosso país, milhares de 
brasileiras e de brasileiros 
de todas as regiões do 
país, cidadãos e cidadãs 
decidimos criar a Frente 
Brasil Popular.”

Em muitos momentos de 2016, 
a Frente Brasil Popular esteve 
presente em centenas de cidades de 
todo o país

http://www.frentebrasilpopular.org.br/conteudo/manifesto-ao-povo-brasileiro/
http://www.frentebrasilpopular.org.br/conteudo/manifesto-ao-povo-brasileiro/


Sigamos em Alerta!


