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Democracia em risco no Brasil
O Brasil é um país de regime democrático, onde quem escolhe os governantes é o povo, por meio do voto. Quem é eleito, só pode ser tirado do
poder (impeachment) se cometer algum crime. Não é o caso da presidenta Dilma Rousseff, acusada por priorizar o pagamento dos programas sociais. Isso é golpe!

OS GOLPISTAS QUEREM ACABAR
COM OS DIREITOS TRABALHISTAS!
SALÁRIO MÍNIMO

Nos últimos 14 anos, o SM teve aumento real de 77,18%, acima da
inflação. Os golpistas querem acabar com a política de valorização
do Salário Mínimo, iniciada no governo Lula;

Os que querem tirar Dilma são os derrotados nas eleições e seus aliados.
Querem afastá-la para que a corrupção corra solta, sem investigação!

Com a operação Lava Jato, iniciada com a investigação na Petrobrás,
a Polícia Federal descobriu, por exemplo, que utilizam a empresa em
esquemas de corrupção desde 1993. Mas, por que tem deputados
envolvidos que não são sequer citados nas investigações? Onde está a
lista com mais de 200 nomes da Odebrecht, por que Moro não divulgou? Porque querem o impeachment para acabar com a Lava Jato!
Parte do poder judiciário, com ajuda da Rede Globo (que deve centenas
de milhões em impostos para o governo) e da Veja (que confessou ter
mentido sobre Lula algumas vezes), tem tentado confundir o povo,
como se a Lava Jato fosse uma novela. Espalham o ódio, tratando o
povo brasileiro como duas torcidas rivais de futebol. Moro e a mídia
escondem que o presidente da Câmara Eduardo Cunha, uma das principais lideranças pró-impeachment, tem contas na Suíça e está envolvido com dezenas de casos de corrupção.

TRABALHO ESCRAVO

Hoje, o trabalho degradante e a jornada exaustiva de trabalho são
proibidos pela lei, que impede o trabalho escravo. A sociedade
brasileira lutou muito para que a lei punisse estes abusos. Os golpistas
querem afrouxar a lei.
Foto: Wallace Moura

Antes dos governos de Lula e Dilma (2003), a Polícia Federal não tinha
autonomia e era pressionada pelos poderosos para não investigar nada.
Lula e Dilma mudaram isso. Devolveram a credibilidade à PF e liberdade
para investigar – doa a quem doer!

CARTEIRA DE TRABALHO

Os golpistas querem destruir a CLT, acabando com o FGTS, férias, 13º
salário, licenças maternidade e paternidade, seguro-desemprego e
outros direitos. Querem aumentar ainda mais a terceirização para
terem mais lucros, com o trabalhador ganhando menos e trabalhando mais;

Isso tem que parar! E vai parar porque o povo não é bobo! Esse golpe é
contra a democracia, é contra a melhoria de vida do povo brasileiro, é
contra os direitos trabalhistas e sociais e as conquistas dos últimos 13
anos.
A Frente Brasil Popular, composta por mais 65 entidades do movimento
social brasileiro, também tem sérias críticas ao governo Dilma, mas isso
não é motivo para impeachment. Pelo contrário, estamos empenhados
na luta em defesa da democracia, contra o golpe e comprometidos
com o debate de reformas estruturais no País. Nossa luta é por um Brasil
melhor, mais justo e com avanços nas condições de vida da classe
trabalhadora. Queremos dialogar com o governo outra política
econômica, para que o País volte a crescer, gerando empregos, com
investimento em infraestrutura e programas sociais.
Impeachment é golpe, e esse golpe é contra você!
2 >>>
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EMPREGO

Lula e Dilma lutaram muito para proteger o país da crise econômica
mundial, com políticas de acesso ao crédito e redução de impostos
que fizeram a economia crescer e gerar empregos. Os golpistas
querem diminuir o crédito e aumentar os juros, para aumentar seus
lucros. O consumo vai reduzir, o que diminui a produção e provoca
desemprego e congela salários.

IMPEACHMENT, GOLPE... O QUE EU TENHO A VER COM ISSO?
OS GOLPISTAS QUEREM ACABAR COM OS DIREITOS SOCIAIS
EDUCAÇÃO

SAÚDE

HABITAÇÃO

ÁGUA E ENERGIA

Antes de Lula e Dilma, cursar uma faculdade era “coisa de rico”. Famílias que, por
décadas, não tinham um parente na faculdade, agora têm orgulho de falar que “o
filho (a) do pedreiro virou doutor”, graças a
programas como PROUNI, FIES e Cotas. O
atual governo considera isso um importante
investimento no futuro. Os golpistas, não.

O SUS, um dos maiores sistemas de saúde
pública do mundo, está em risco. Os que
desejam o impeachment querem acabar
com a democratização do acesso à saúde
pública e gratuita, cortando recursos de
UPAs, UBSs, Farmácia Popular e remédios de
alto custo.

Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida já
entregou moradia para quase 10 milhões
de pessoas. Dilma inaugurou no dia 30 de
março a terceira fase do programa, que
fará com que, no total, 25 milhões de
pessoas realizem o sonho da casa própria.

Antes de 2003, milhões de brasileiros não
tinham luz elétrica e nem água em casa, e
ninguém bateu panela por isso. Dilma e Lula
fizeram o Luz Para Todos e instalaram
cisternas em lugares de seca, levando luz e
água a milhões de famílias. Os golpistas
nunca tiveram esta preocupação.

COMIDA NA MESA

COMBATE À FOME

CULTURA

PETROBRÁS

Grande parte dos alimentos que consumimos vem da agricultura familiar. Lula e
Dilma incentivaram esse tipo de produção,
com vários investimentos no campo. Os
golpistas querem acabar com esses incentivos, colocando em risco a segurança
alimentar da nação.

A fome era uma realidade no Brasil. Lula e
Dilma mudaram esta triste realidade,
tirando mais de 25 milhões de pessoas da
pobreza extrema por meio de programas
como o Bolsa Família. O mundo vê esse
programa como um exemplo a ser seguido,
mas os golpistas o chamam de “bolsa
esmola”.

Com Lula e Dilma assistimos à criação do
Sistema Nacional de Cultura, com muitas
políticas públicas. Os Pontos de Cultura
foram fortalecidos como espaços comunitários para a expressão cultural, inclusão
social e exercício da cidadania.

Os governos Lula e Dilma lutaram para
garantir que o recursos do Pré-Sal virem
investimentos em educação e saúde, por
muitas gerações. De olho na maior empresa
do Brasil, os golpistas querem entregar a
Petrobras e o Pré-Sal aos estrangeiros e
acabar com esta possibilidade.

QUEREM ACABAR COM OS DIREITOS HUMANOS E CIVIS
JUVENTUDE

DISCRIMINAÇÃO
E PRECONCEITO

VIOLÊNCIA
CONTRA MULHERES

LIBERDADES
RELIGIOSAS

Os golpistas querem acabar com as cotas
raciais e sociais do ensino superior, com
ProUni, FIES, Pronatec e outros importantes
programas que tornam possível que jovens
de baixa renda cursem uma faculdade. Não
querem a inclusão, e não se preocupam
com a juventude pobre, especialmente a
negra, maior vítima da violência policial nas
cidades do país.

As lideranças golpistas acham que racismo
não é crime, portanto, a lei antirracismo e
qualquer política social de combate à
discriminação correm risco. Querem acabar
com os poucos direitos conquistados para
negros e negras, mulheres, pessoas com
deficiência, idosos e população LGBTT
(gays, lésbicas, transexuais etc.).

A Lei Maria da Penha, as delegacias de
mulheres e a Lei do Feminicídio são grandes
conquistas no combate à violência física e
psicológica contra as mulheres. Os casos de
assassinatos vêm diminuindo e os criminosos
começam a ser punidos. Os golpistas não
concordam com estas proteções, e querem
voltar atrás mudando a lei.

A Constituição Federal de 1988 diz que o
Brasil é um Estado laico. Isso quer dizer que
cada pessoa é livre para acreditar e seguir
a religião, crença ou doutrina que quiser. Os
golpistas querem mudar isso. Religiões
ancestrais de matriz africana, como o
Candomblé e a Umbanda, o Espiritismo, o
Budismo e tantas outras podem passar a
ser criminalizadas.
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E ESTA TAL DE
LAVA JATO, AFINAL?

LAVA JATO: se quisessem
mesmo combater a corrupção, não deixariam de
fora políticos da oposição.
E a Petrobrás?
Os executivos que foram corruptos ou corruptores, em qualquer tempo e lugar, devem
responder por seus erros. A corrupção na
Petrobrás foi denunciada em 1993, mas nunca
foi investigada. Por que será?

Se quisessem só
combater a corrupção,
investigariam os
executivos que
cometeram crime de
corrupção sem paralisar
completamente as
empresas.

Petrobras, a quinta maior petrolífera do
mundo, poderia jogar um papel importante
no enfrentamento da crise econômica
nacional. Mas querem enfraquecer a
empresa. Por quê?
• Para que ela não possa ajudar o país a sair
da crise;
• Porque a crise é argumento para o golpe;
• Porque querem vender a Petrobras bem
baratinho, como fizeram nos tempos da
privataria tucana.

Talvez você já tenha escutado a frase “nunca antes na história desse País”. Pois é,
nunca antes na história desse País se investiu tanto na Polícia Federal, no Ministério
Público, e nunca antes estes órgãos tiveram tanta autonomia para trabalhar.

LAVA JATO

Nos governos do Lula e da Dilma isso aconteceu. Antes, a prática era jogar a
corrupção para baixo do tapete.
Na Polícia Federal, como em todos os lugares, há profissionais responsáveis, e outros
nem tanto. A Lava Jato começou investigando um grande esquema de corrupção,
mas mudou de caráter ao virar um instrumento da grande mídia para criminalizar o
governo, o PT e demais partidos de esquerda e movimentos sociais, com a finalidade
de derrubar o governo. O objetivo não é mais combater a corrupção, mas alimentar
uma grande crise política e botar lenha na crise econômica que está em curso.

Toda corrupção tem
que ser investigada,
comprovada e punida.
Os corruptos ou
corruptores, em qualquer
tempo e lugar, devem
responder por seus atos.
4 >>>
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Nunca se roubou
tanto neste país como
hoje. Mentira!
Na verdade,
sempre se roubou muito
neste país, mas nunca a
corrupção foi tão
investigada.
@frentebrasilpop
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R$142,6

bilhões

2,5%

Queda PIB

Estima-se que a Lava Jato tenha
retirado R$ 142,6 bilhões da economia brasileira, o que representa a
diminuição de 2,5% do PIB (Produto
Interno Bruto).

23

Grandes
Empresas

500MIL
Empregos
Atingidos

50MIL
Prestadoras
de Serviço

A cadeia econômica atingida por ela
envolve 23 grandes empresas, que têm
abaixo de si outras 50 mil empresas
prestadoras de serviços, que mobilizam 500 mil empregos.

A turma do quanto pior melhor quer que a
crise política alimente a crise econômica e
vice-versa. É como colocar fogo no circo
todo, mas com todo o povo brasileiro lá
dentro.

Pior que final que novela –
delações premiadas
A Lava Jato já está na sua 27ª edição e o
seu final não está nem perto do fim. É a
novela mais longa que o brasileiro já assistiu.
Isso porque o Juiz Moro, muitas vezes
desrespeitando a lei, usa as delações
premiadas para alimentar o espetáculo e
emendar o roteiro. Mas olha só: as delações
premiadas, do jeito que estão previstas na
lei, são delações espontâneas, ou seja: a
pessoa sabe alguma coisa, quer colaborar
com a justiça, e decide fazer isso, por
vontade própria, em troca de uma
diminuição na sua pena.
Com Moro é diferente! Ele prende uma
pessoa (muitas vezes sem motivo legal) e só
permite sair quando fizer uma delação
premiada. A pessoa presa pode contar ou
inventar uma história e nem precisa
apresentar provas. Assim, cada um conta a
versão que melhor lhe convém. Dá para
acreditar nisso?

Foto: Roberto Stuckert Filho/ PR

Vale grampear a presidenta?
Dentre as ilegalidades que o juiz Sérgio
Moro cometeu, a mais grave foi grampear a
presidenta Dilma Rousseff e divulgar o que
ela falava ao telefone.
Lembrando que a Presidenta não falou
nada de mais. Quando o chefe da Nação e
seus ministros são vigiados, não é só a
segurança deles que está em risco, mas de
todos os brasileiros. Isso é contra a lei! Por
isso, a presidenta Dilma Rousseff denunciou
o juiz Sérgio Moro. Ele feriu a Lei de Segurança Nacional e pode até ser preso por
isso.
Além da presidenta e dos ministros, Moro
também quebrou o sigilo telefônico dos
advogados que trabalham para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outro crime
que merece ser punido.

A Lava Jato virou um espetáculo da mídia
O que seriam de delações premiadas sem prova nenhuma, se não fosse o espetáculo que se faz
em cima delas na televisão?

Entenda porque esse
processo de impeachment
é golpe!
Se o impeachment está previsto na Constituição, por
que falam em golpe?
Por que a Constituição prevê impeachment
em caso de crimes de responsabilidade. Só
que, no caso da presidenta Dilma, não há
qualquer crime. Não existindo base legal, É
GOLPE. #ImpeachmentSemCrimeÉGolpe

O que seria de uma fala sem importância da Presidenta, gravada de forma ilegal, não fossem os
apresentadores do noticiário da noite malhando até fazer parecer que um crime foi revelado?
O que seria de um depoimento do Lula (ele já deu vários) sem nada de novo para revelar, não
fosse a decisão do juiz Moro de fazer condução coercitiva (ilegal, neste caso, porque o ex-presidente nunca se recusou a depor) vazada antes para que a mídia se preparasse para as fotos
na frente casa do ex-presidente?
O que seria de uma fala sem importância da Presidenta, gravada de forma ilegal, não fossem os
apresentadores do noticiário da noite malhando até fazer parecer que um crime foi revelado?
As seis famílias que dominam os meios de comunicação no País estão juntas com a oposição no
objetivo de derrubar o governo democrático-popular. Do mesmo jeito que essas famílias
estavam contra o 13º salário, as leis trabalhistas, a reforma agrária, contra os presidentes
Getúlio Vargas e João Goulart – que sofreram golpe - elas são contrárias à presidenta Dilma
Rousseff, seus aliados, e todos os movimentos de esquerda e, mais uma vez, apoiam um golpe no País.

O processo que está em andamento na
Câmara é como se julgasse a presidenta
por ter atrasado uma fatura do cartão de
crédito porque tinha que pagar despesas
urgentes e depois ter pegado dinheiro
emprestado do banco para regularizar a
situação. Dilma usou o dinheiro para pagar
o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e
pegou emprestado da Caixa Econômica e
Banco do Brasil. O que a presidenta fez foi
uma equalização de despesas para que os
programas não fossem prejudicados. Isso
não representa crime nenhum. Ah, e o
dinheiro já foi devolvido pelo governo aos
bancos!
É o que estão chamando de “pedaladas
fiscais”, mas trata-se de uma prática

frentebrasilpopular.com.br

comum e, se isso fosse crime, 16 dos 27
governadores do país também teriam que
ser impedidos.

Estar insatisfeito com o
governo ou não gostar da
presidenta é motivo para o
impeachment?
Claro que não! Você deve estar ouvindo
falar da baixa popularidade da Presidenta,
pode não estar satisfeito com o governo,
mas nada disso dá base legal para um
impeachment.
Quem tem um governante melhor para
apresentar, que o faça no período das
eleições. Que convença o país sobre seu
projeto de governo e ganhe as eleições. Os
candidatos que perdem, respeitam a
decisão da maioria. Esta é a regra na
democracia.
Neste momento, a regra da democracia
obriga que os votos de 54 milhões de
brasileiros e brasileiras que elegeram a
presidenta sejam respeitados.

@frentebrasilpop
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MANIFESTAÇÓES PRÓ-IMPEACHMENT
DIA 13 DE MARÇO • O ódio estava nas ruas
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MANIFESTAÇÓES PRÓ-DEMOCRACIA
DIAS 18 e 31 DE MARÇO • O amor estava nas ruas
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MANIFESTAÇÕES EM DEFESA DA DEMOCRACIA AUMENTAM EM TODO O BRASIl
CHICO BUARQUE - “Não se pode
colocar em dúvida a integridade de
Dilma”. “De novo, não! Não vai ter
golpe!”

CRIOLO - “Não vamos abrir mão dos
direitos que tanto lutamos pra
conquistar. É necessário, é urgente, e é
agora..”

FLÁVIO RENEGADO - "Eles não vão
conseguir, porque a gente tá aqui
cada vez mais organizado e mais
forte pra dizer que o povo tem voz, e
o povo tem vez."

WAGNER MOURA - “Por uma investigação sem ódio políticos, e pela
defesa da democracia e do Estado
de Direito.”

LAERTE - “Queremos combate à
corrupção, mas com democracia!”
“Tá muito claro pra todo mundo que
trata-se de destruir a candidatura de
Lula em 2018.”

EMICIDA - “Peço a todos muita calma,
serenidade e inteligência nestes tempos
difíceis, certo? Golpe não é andar pra
frente.”

LETÍCIA SABATELLA - “O motivo que
usam pra querer tirar a Presidenta
Dilma do poder, não é por um erro,
mas é pelo acerto."

GREGÓRIO DUVIVIER - “Será que só
agora descobriram a corrupção? É
tudo uma grande mentira. Querem
tirá-la para roubar mais.”

TICO SANTA CRUZ - “Qualquer
pessoa que tenha um pingo de sensibilidade, concordando ou não com o
governo, já percebeu que o que está
em curso neste país, é uma grande
injustiça. Temos que nos levantar e
lutar pra garantir que sejam respeitados 54 milhões de votos.”

CHICO CÉSAR - “Sem democracia, a
nossa vida fica inviável”. “Vamos
tomar as ruas em defesa da
democracia no Brasil.”

BETH CARVALHO - “Neste momento
em que os avanços sociais conquistados a tão duras penas estão
seriamente ameaçados pela direita, a
classe artística se levanta pra cumprir
o seu papel na defesa da democracia.
Vai ter luta!”

TRABALHADORES DO CAMPO E DA CIDADE, JUVENTUDE, PERIFERIAS,
UNIVERSIDADES, CULTURA, MULHERES, RELIGIOSOS, LGBTTs,
ENTIDADES DE CLASSE #TODOSPELADEMOCRACIA

MÍDIA LIVRE

Já são mais de 100 manifestos, contra o golpe, assinados por milhares de pessoas em todo o país.
Você pode conferir lá no site da Frente Brasil Popular. Encontre ou organize o seu grupo, e participe!
Temos poucos dias para evitar o golpe!

#NÃOVAITERGOLPE

COMO VOCÊ PODE AJUDAR

A DEMOCRACIA
QUANDO ENCONTRAR ALGUMA
POSTAGEM INTERESSANTE COMENTE!
NÃO BASTA CURTIR, ISSO NÃO GARANTE
QUE A POSTAGEM SUBA NA TIMELINE,
É O COMENTÁRIO QUE AJUDA,
SEMPRE COMENTE #NÃOVAITERGOLPE

2. ENTRE NOS GRUPOS DE SUA CIDADE
E DOS SEUS AMIGOS E PUBLIQUE
POSTS ESCLARECEDORES E
POSITIVOS PARA A
LUTA PELA DEMOCRACIA

3. EVITE RESPONDER, COMENTAR,

OU FAZER POSTS QUE AFIRMEM
E DEFENDAM O GOLPE.

4.

SE VOCÊ RESPONDER,
VAI DAR MAS IBOPE PRA ELES

>>
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Informe-se sem televisão

NAS REDES SOCIAIS
1.

VIVIANE MOSÉ - Ser justo é seguir os
acordos feitos na sociedade, acordos
complicados... mas a suspensão de
acordos que o juiz Sérgio Moro está
provocando vai além do bom
funcionamento de nossa democracia."

Agora você pode mandar uma
mensagem pra todos os deputados do
Congresso Nacional e pressionar.
ACESSE www.mapadademocracia.org.br

QUANDO ENCONTRAR ALGUM POST
CRIMINOSO, NÃO COMENTE!
SE VOCÊ COMENTAR A PUBLICAÇÃO
SOBE PARA O TOPO DO GRUPO!
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‘
A grande mídia, a TV Globo e os outros canais, a maior parte
das rádios que são dos mesmos donos, nunca defenderam
nossos direitos, e não tem interesse em um país mais justo. Eles
manipulam todos os dias as notícias pra fazer você acreditar
naquilo que eles querem que você acredite
.
Mas eles não representam o Brasil. Hoje, com a internet, é
possível encontrar informação mais honesta. Cabe a cada um
de nós buscar esta informação, e tirar suas próprias conclusões.
No site da Frente Brasil Popular, você encontra diversas
sugestões. Vai lá dar uma olhada!
frentebrasilpopular.com.br
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