
 Não há dúvida de que a democracia 

brasileira sofreu e continua sofrendo um 

duro golpe. Divergências desnecessárias de 

lado, sabemos que as medidas propostas 

pelo Governo Ilegítimo do Golpista Michel 

Temer poderão derreter em menos de 6 (seis) 

meses o ainda em construção Estado Social-

Democrático e de Direito do Brasil.
 Listamos algumas das maldades que 

precisam ser duramente combatidas em 

todas as esferas da sociedade:

 PEC 241: a PEC do Fim do Mundo 

que congela por 20 (vinte) anos investimen-

tos em áreas fundamentais ao desenvolvi-

mento do País, como saúde, educação, segu-

rança e infraestrutura.
 Lembrem-se da frase do Deputado: 

Quem não tem dinheiro não vai estudar! 

Quem não tem plano de saúde não vai ao 

médico! 
 Reforma da Previdência: Eleva o 

tempo de contribuição previdenciária e a 

idade da aposentadoria, fazendo com que a 

classe trabalhadora não tenha perspectiva de 

aposentar e ainda viver com dignidade. Igua-

la a aposentadoria de homens e mulheres, 

numa sociedade ainda patriarcal e repleta de 

machismo.
 Reforma Trabalhista: Impera o “ne-

gociado” sobre o “legislado”. Permite a reti-

rada de direitos em troca da manutenção do 

emprego. Direitos consagrados há mais de 

70 (setenta) anos estão em risco: 13º salário, 

férias, FGTS e irredutibilidade salarial 

podem desaparecer do mapa.
 Reforma do Ensino Médio e Escola 

sem Partido: Retirando disciplinas da área 

de humanidades e proibindo manifestações 

políticas, deseja produzir uma classe traba-

lhadora acéfala e que não possua meios de 

contestar os desmandos da elite.
 Resumidamente, são estes os princi-

pais ataques que o povo brasileiro vem 

sofrendo e que precisam ser combatidos em 

todas as frentes possíveis. A PEC 241 foi 

aprovada na Câmara de Deputados, faltando 

ainda a aprovação no Senado Federal. Logo, 
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a intensificação das lutas é primordial neste 

momento.
 A classe estudantil vem demonstrando 

que é somente através da luta concreta, com 

ocupações e atos, que o golpismo financeiro-

midiático- jurídico poderá ser derrotado.
 Portanto, a classe trabalhadora, os 

pobres, a classe média, a intelectualidade, 

os desempregados, devem cerrar fileiras 

na resistência à destruição do Estado Bra-

sileiro.
 Se esperarmos até as eleições de 

2018, poderá não existir Governo a ser 

disputado. Totalmente vendido e sucatea-

do, as eleições presidenciais serão mera 

figuração na falsa democracia que atual-

mente se instalou em nossa sociedade.
 Fazer atos, ocupar escolas, universi-

dades, fábricas, órgãos governamentais, 

fechar rodovias, ferrovias e aeroportos é o 

que se impõe e o que nos resta neste 

momento. Não há e não pode haver diálo-

go com usurpadores do Estado Brasileiro, 

uma minoria vendida ao capital financei-

ro nacional e internacional, que nos trata 

como meros coadjuvantes na 
 Retomar o papel central do povo bra-

sileiro na condução do Estado é medida 

vital para nossa sobrevivência.

Ocupar, resistir e derrubar o Governo Gol-

pista Temer é dever de todo povo Brasilei-

ro!

Não vamos arredar um milímetro!
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