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O Afastamento de Dilma é uma
ameaça à liberdade no Brasil
Vamos conversar sobre o que está acontecendo no Brasil?
Parece tudo tão confuso, não né? Cada um diz uma coisa...

T

odo dia tem uma passeata,
um protesto, uma ocupação. Isso sem falar na grande
quantidade de notícias que circulam na internet, no celular.
Nas ruas ouvimos muita gente falar que o afastamento da presidenta da república, Dilma Rousseff foi um golpe dado por Michel
Temer e seu grupo com o apoio da
televisão, das rádios e dos jornais.
Essas pessoas estão assustadas e não aceitam o afastamento
da presidenta.
Elas sabem que esse governo

que tomou o lugar da presidenta
quer retirar direitos dos trabalhadores. O governo do Temer fala nisso o
tempo todo. Que vai tirar dinheiro da
educação, da saúde e da Previdência.
Mas atenção. Esse governo é
provisório. O afastamento definitivo da presidente eleita em 2014
não foi decidido ainda.
Por outro lado, os empresários,
o governo dos EUA, a televisão, os
jornais e tantos programas de rádio
dizem que está tudo bem e que agora o país vai melhorar. Dizem que a
economia vai voltar a crescer...

?

Quem tem razão
Depende...

Se você é trabalhador, trabalhadora, aposentado,
estudante, negro ou negra, você deve ficar muito
preocupada com o que está acontecendo.
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O Afastamento de Dilma é uma
Seus direitos estão mesmo sendo ameaçados
e alguns já estão sendo cortados.
Agora, se você é dono de fazendas, indústrias ou bancos...
Se você é investidor na bolsa de valores
ou simplesmente rico porque veio de família rica,
aí você sai ganhando com a mudança de governo.

O Brasil sofreu um golpe
O golpe que afastou a presidenta tem como objetivo tirar direitos dos trabalhadores e favorecer os patrões.
Você viu na televisão aquele
monte de patos, em São Paulo?

Todos aqueles patos foram jogados nas costas de quem acorda
cedo, pega ônibus, trem, van, metrô. Tudo lotado. E no final do mês
ganha uma salario que mal dá para
pagar as contas.

O objetivo deste golpe é claro.
Diminuir os nossos direitos.
Não tem nada a ver com combater a corrupção,
como muitos acreditaram.
Dos 21 novos ministros empossados após o golpe, 15 respondem a algum crime de corrupção
e outros crimes. Sete estão na lista da operação Lava a Jato. Tem

gente até suspeita de assassinato.
Esse é o governo Temer.
Esse livrinho é para ajudar os
trabalhadores e as trabalhadoras a
pensar sobre o que está acontecendo.

Vamos descobrir juntos o que está acontecendo?

Boa leitura!!
4
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Na primeira semana
de governo, do dia 12/08/2016
até o dia 19/08/2016, o governo
do golpe já anunciou:

1
Fim dos ministérios que cuidam
do povo e do combate à corrupção
ý Fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
ý Fim do Ministério da Cultura;
ý Fim do Ministério da Comunicações;
ý Fim da Controladoria Geral da União;
ý Fim do Ministério das Mulheres,
da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

Como esse governo é provisório,

não poderia fazer isso.
PACS - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul
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2
Fim de Direitos Trabalhistas
O governo Temer anunciou
em sua primeira semana que vai
mexer na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
O governo quer aumentar a
jornada de trabalho e reduzir salários, para garantir maior taxa de

Você sabe o que quer
dizer flexibilização
Aumentar a jornada
e reduzir os salários.

lucro para os empresários às custas
dos trabalhadores e trabalhadoras.
Mas a imprensa não informa como
deveria.
Vamos ver um exemplo. Olha
a capa deste jornal. Eles falam em
flexibilização.

?

O que eles querem:
Os deputados tucanos (PSDB)
querem acabar com a multa de 10%
sobre o valor do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) que os
empregadores pagam ao governo
quando demitem um funcionário
sem justa. Ou seja, eles querem que

6

os empresários paguem menos impostos. Menos impostos significam
menos serviços públicos. Há quatro
eleições seguidas os tucanos perdem a eleição para a presidência
da República. Agora querem impor
suas políticas com o golpe.
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3
Menos recursos para a saúde
A bancada golpista tucana também quer diminuir
o percentual de recolhimento da alíquota do INSS.
Os 20% que são recolhidos pelos patrões passam
para para 8% e os 5% dos patrões passam para 3%.

Por que fazem isso
Simples. Para diminuir
os gastos dos patrões e para
enfraquecer a Previdência.
São pessoas que têm suas campanhas financiadas por planos
de saúde. E que pretendem que
o atendimento médico deixe de
ser público e para todos. Hoje ele

é ruim, sem dúvidas. Mas se passar esse projeto, ele não vai mais
existir.
O Ministro Interino da Saúde vai diz que é necessário diminuir o tamanho do SUS. Quer
acabar com o SAMU, as Farmácias populares, e por aí vai.

Lei das domésticas

Outra coisa que incomoda muito são
os direitos adquiridos pelas empregadas
domésticas. Esses diretos estão ameaçados.

7
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4
Fim da educação pública
O ministro golpista da Educação, Mendonça Filho, afirmou que
vai apoiar as universidades públicas federais que quiserem cobrar
mensalidades nos cursos de extensão e pós-graduação. A informação
foi publicada pelo portal “UOL” no
dia 17/05/2016.
Mendonça Filho já havia se
posicionado a favor de projetos

no Congresso Nacional que tratam
deste assunto. Segundo ele, a ideia
é aumentar as verbas das universidades públicas cobrando dos alunos que fazem cursos pós-graduação. Mas não é só isso. Mendonça
Filho pertence ao DEM, partido
que foi contra o ProUni, o FIES, o
ENEM. Todas são medidas que prejudicam os mais pobres.

TCHAU

FIES, PROUNI
e PRONATEC

8
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Cortes no programa
Minha Casa, Minha Vida
O ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB-PE), cancelou na
terça, dia 17 de maio, uma lei do
governo Dilma Rousseff que auto-

rizava a Caixa Econômica Federal
a contratar a construção de até
11.250 unidades habitacionais do
programa Minha Casa, Minha Vida.

Fim de
direitos
para todos
Ministro da Justiça
Alexandre de Morais (PSDB)
afirmou em sua posse que “nenhum direito
é absoluto1”. Essa declaração é voltada principalmente para os movimentos sociais e para a sociedade
civil organizada e já mostra que a repressão vai ser forte.
Antes de assumir o cargo no governo golpista, Morais era secretário
de segurança de São Paulo e em 2015 ordenou a violência contra os
estudantes que ocupavam as escolas públicas em defesa da educação.
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Resumindo: nada para comemorar

6
A História da democracia no Brasil

A

gora que já vimos os estragos que esse governo provisório de Michel Temer está
fazendo em nossas vidas, vamos
conhecer um pouco da história
da democracia no Brasil. As elites
econômicas e políticas brasileiras
jamais gostaram de democracia

10

nem de participação popular.
Em primeiro lugar vamos entender o que acontece no Brasil. O Brasil
é um país marcado pela escravidão
que durou 400 anos. No início do século passado, até 1930, o Brasil era
governado por um regime controlado
pelos ricos de Minas Gerais e de São
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Paulo. O poder da “Primeira República” (1889-1930) era exercido pelas
oligarquias rurais e grandes empresários ligados ao comércio exterior.
Nos anos de 1934 a 1937, a
força das lutas populares obrigou
o governo Vargas a criar leis trabalhistas, como o salário-mínimo,
o direito de férias remuneradas,

direito de greve, a Justiça do Trabalho, a aposentadoria e aviso
-prévio. Em 1943 essas leis foram
reunidas em uma só, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Depois, veio uma ditadura, o
Estado Novo. Foi de 1937 a 1945.
Como podemos ver, até 1945 o Brasil
viveu um curto período democrático.

Essa situação gerou muitas lutas populares
contra as elites e seus governos:
þ Guerra de Canudos (1896 a 1897)
þ Revolta da Vacina (1904)
þ Greves gerais (1907 e 1917)
þ Coluna Prestes (1925 a 1927)
A resposta dos patrões e dos governos foi sempre a repressão
Sempre que o povo organizado conquistou seus direitos, houve
em seguida, uma reação das elites e do capital estrangeiro.
Após criar a Petrobrás e impedir empresas norte-americanas de
explorar o petróleo do Brasil, Vargas suicidou-se em 1954 para
não ser obrigado a renunciar pela segunda vez.
Dez anos depois, após tentar promover as “Reformas de Base”
(bancária, fiscal, administrativa, urbana, agrária e universitária2)
o presidente João Goulart sofreu um golpe militar que o afastou
do governo e instalou uma ditadura no Brasil que durou até 1984,
torturando, matando, censurando e perseguindo quem discordasse.
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Quanta luta, 20 anos, para voltarmos
a ter o direito de eleger
nosso presidente pelo voto direto
Em 1984 a Campanha
das “Diretas Já” foi ignorada pela Rede Globo, mas levou milhões
de pessoas às ruas exigindo o direito de votar
para presidente do Brasil.
Os deputados rejeitaram e
escolheram eles mesmos
um presidente para o país,
um político do PMDB, José Sarney,
que tinha acabado de sair do partido criado pela própria ditadura...
Somente após mais uma nova
Constituição, em 1988, apelidada de “constituição cidadã” exatamente por ter sido a que mais
reconheceu direitos na História do
Brasil, é que pudemos voltar a escolher nossos governantes.
Quanto esforço, quanta luta,
muitas conquistas!
Nos anos 1990, as elites tentaram impor o modelo neoliberal e grandes movimentos sociais
surgiram para exigir outro modelo, que colocasse a vida acima do
lucro. Movimentos de camponeses,
trabalhadores urbanos, mulheres,

12

!

negros e negras, pastorais sociais,
estudantes, intelectuais e artistas,
unidos pela rejeição comum à privatização da vida, dos corpos, dos
espaços e bens públicos, de toda a
sociedade.
Os governos do PT são fruto
dessa rejeição ao neoliberalismo e
sua política elitista. As poucas políticas públicas e os direitos sociais
que os governos do PT, de Lula e
Dilma, reconheceram e implementaram, foram resultado de muita
pressão popular e organização dos
movimentos sociais brasileiros.
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E agora, estamos ameaçados de perder nossos
direitos conquistados a partir de tanta luta
Sim, estamos sofrendo mais
ataques a uma série de políticas
sociais e direitos que foram conquistados não por “generosidade”
dos governos, mas pelas lutas de
uma série de movimentos. Não

apenas os programas sociais criados por Lula e Dilma, mas todos
os direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras em sua
longa história de lutas no Brasil
estão correndo o risco de acabar.

Esse é o golpe
E por isso ele afeta você, eu e todos/as nós.
Por isso não podiam esperar a eleição, pois sabiam
que iam perder: ninguém votaria por perder seus direitos.

Um pouco de história...
Desde a chegada dos portugueses na Bahia já se passaram 516
anos. Desses 516 anos, o Brasil foi colônia em 64% e teve escravidão durante 67%. Além disso, 13.4% dos anos o Brasil foi
uma monarquia, 8% uma república oligárquica e por 7.6% uma
ditadura. Apenas durante 8% dos nossos conturbados 516 anos
tivemos eleições gerais para o executivo federal. Nesse período
tivemos 7 presidentes eleitos. Apenas 3 deles completaram seus
mandatos (até agora). Entre os outros quatro (até agora), um
deles se suicidou para evitar um golpe e outro tomou um golpe.
Resumo da história: O Brasil não é um país democrático sofrendo de uma febre de intolerãncia e golpismo. É um país
intolerante e golpista que sofreu de um pequeno espasmo democrático nos últimos anos.
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7
Você vai abrir mão
das riquezas do Brasil?
O Brasil é um pais muito rico. Tem muito petróleo,
água, florestas, minérios e um povo muito trabalhador
que conquistou na luta seus direitos.
Os que estão hoje no poder
sem terem sido eleitos, querem
entregar nossas riquezas para
as grandes empresas transnacionais. Isso, além de tirar os
poucos direitos que tem a classe
trabalhadora, conquistados com
décadas de luta.
Em nome do combate à corrupção os golpistas fazem uma
manobra parlamentar e tiram um
governo eleito. Uma presidenta que
não cometeu crime é afastada e, em
seu lugar, armam uma verdadeira
quadrilha para governar o país3.
Eduardo Cunha, afastado da
câmara, “emplacou” como líder do

novo governo o senhor André Moura (PSC/SE), um «social-cristão” –
que não tem nada de social, menos
ainda de cristão. Ele é réu em três
ações penais e investigado em outros três inquéritos, inclusive um
por suposta tentativa de homicídio.

Você acha que isso pode dar certo
para nós trabalhadores e trabalhadoras
14
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8
Os motivos do afastamento
da presidenta Dilma
l Descoberta do Pré-Sal: Em janeiro de 2008, logo após a descoberta
das reservas de petróleo na camada
pré-sal, informações confidenciais
da Petrobrás foram roubadas em um
caso de espionagem industrial envolvendo a empreiteira norte-americana Halliburton, de propriedade
do ex-vice presidente dos EUA, Dick
Chaney4. As informações contidas
em quatro laptops e dois HDs que
sumiram de um caminhão-container
que levava dados de uma sonda que
trabalha na bacia de Santos para
Macaé (RJ). Um inquérito foi aberto, mas depois o caso foi esquecido.
l Em Setembro de 2013, o exfuncionário da inteligência norte-americana Edward Snowden revelou documentos que mostravam
que a Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA) espionava
a Petrobras e a presidenta Dilma

Rousseff, grampeando, inclusive,
seu telefone celular pessoal5.
l Eleição 2014. Derrota de Aécio
Neves. O candidato derrotado Aécio Neves questiona resultados no
TSE e pede auditoria da votação6.
l Começa busca por um motivo
“jurídico” para afastar a presidenta Dilma e tomar o poder. Em
sua falta, os meios de comunicação começam a agir para ganhar as
pessoas para se revoltarem contra
a corrupção. O juiz de primeira
instância Sérgio Moro começa ter
acesso e vazar seletivamente gravações de áudio do ex-presidente
Lula e de Dilma, produzindo uma
comoção na semana em que autoriza uma “condução coercitiva” do
ex-presidente e vaza em questão
de horas uma conversa telefônica
que é usada pela oposição para
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impedir a nomeação de Lula para
Ministro da Casa Civil. Um novo
lema é gerado para a agitação de
direita: “Tchau, querida”.
l Oposição decide bloquear todas as iniciativas do governo no
congresso (a não ser aquelas que
agradam os ricos). Um grupo advogados, ex-militares e políticos
conservadores começa a reunirse semanalmente em um restaurante de luxo em São Paulo para
conspirar contra o governo7. Os
participantes formulam a primeira
versão da denúncia de “crime de
responsabilidade” contra Dilma,
redigida por Janaína Paschoal e
Miguel Reale Jr., filho de Miguel
Reale, responsável pelos atos “jurídicos” que instauraram a Ditadura
Militar no Brasil em 1964.
l Grupos financiados pelos EUA
começam a aparecer em programa de Televisão, rádio e grandes
jornais, que passam a convocar
toda a população para protestos
contra o governo.
l No Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) pede abertura de processo de cassação contra
Eduardo Cunha (PMDB), presidente
16

da Câmara, após descoberta de suas
contas milionárias secretas na Suíça.
l Como os deputados do PT votam a favor do pedido do PSOL,
Eduardo Cunha (PMDB), em retaliação, decide aceitar a abertura
de processo de afastamento (“impeachment”) da presidenta Dilma,
feito semanas antes pelo PSDB.
l A oposição passa a dizer abertamente que seu objetivo é “derrubar o governo”. Gradativamente,
quase todos os grandes empresários
vão se alinhando com as posições
conspiradoras. A mídia então nem se
fala! O clima de agitação contra o PT
criado pelos “vazamentos” seletivos
de informações sigilosas da Operação “Lava-Jato” da Polícia Federal,
que investiga casos de corrupção na
Petrobrás foi utilizado para confundir a população e fazer parecer que
a presidenta Dilma estava envolvida
em algum crime: na verdade, Dilma nunca pegou um centavo de
dinheiro público para si e todos
sabem disso, ao contrário daqueles que afastaram-na do poder...
l Em 17 de Abril, é votada na Câmara dos Deputados a acusação
contra Dilma. A população brasileira
assistiu escandalizada aos votos da
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maioria dos deputados, que faziam
ataques contra os movimentos sociais, as mulheres, os pobres e negros
ao justificar seu voto contra o PT e
Dilma. As acusações jurídicas, constantes no pedido oficial que estavam
supostamente apreciando, quase não
foram lembradas. A partir deste dia,
muita gente honesta que acreditava
na imprensa e nas acusações contra
Dilma passou a mudar de opinião.
l No Senado, o processo tramitou
rapidamente e as acusações contra a presidenta Dilma demonstraram-se muito fracas: o mito da
“pedalada” fiscal foi desmentido,
assim como outras acusações, todas
elas bem fracas e sem provas, duran-

te as sessões em que especialistas
foram chamados para depor. Mesmo assim, o pedido foi aprovado e
levado à votação no plenário em 12
de Maio, que decidiu afastar a presidenta Dilma por 180 dias.
l No dia seguinte, sexta-feira
13, começou o novo governo, não
-eleito, do Brasil. Encabeçado por
Michel Temer (PMDB), o governo
interino trocou todos os ministros
e colocou seus aliados em cargos
de confiança, além de colocar o
mercado financeiro como regulador de suas próprias atividades:
o economista-chefe do Itaú, Ilan
Goldfajn, foi nomeado presidente
do Banco Central.

Curioso...
l Chama atenção a coincidência de que a atual embaixadora
dos EUA no Brasil, Liliana Ayalde, era a mesma que atuava em
Honduras, em 2009, e no Paraguai, em 2012, quando os presidentes Manuel Zelaya e Fernando Lugo, respectivamente, foram depostos8. Em ambas as situações anteriores os EUA reconheceram os governos golpistas que se instalaram em questão
de dias, ajudando enormemente sua confirmação no poder9.
Agora, uma semana após Dilma ser afastada, a diplomacia norte-americana também afirma que “não há golpe em curso no
Brasil”10 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) aplaude a
nova política-econômica do governo interino de Michel Temer11.
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9
Até a próxima!
Gostou desse livrinho? Ajudou a entender o que está acontecendo no Brasil? Temos de
protestar enquanto há tempo.

Então, leve adiante essa conversa com seus amigos e amigas,
familiares, vizinhança e colegas
de trabalho.

Converse com seus amigos e responda:
A hora é essa.

Quem são os
culpados pela crise?
São os artistas?

Se deixar para depois pode
ser tarde, o leite pode
estar derramado e nós
sem os direitos
trabalhistas e sem
a nossa Previdência.

É o Bolsa família?
São os programas
sociais?

18

Ou na verdade
são os Banqueiros,
empresários...

...patrões, homens,
brancos e ricos?
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Dívida Pública Brasileira
Auditoria

cidadã da dívida

45,11%

Juros e amortização da dívida
3,73%
Educação

21,76%

3.98%
Saúde

Previdência Social

9,19%

Transferências
a estados e
municípios

0,33%

Segurança Pública

15,86%

Demais gastos

0,04%
Cultura

Congresso Nacional

decide não auditar a Dívida pública
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Saiba por que o afastamento
da presidenta Dilma é uma
ameaça à liberdade no Brasil

Se você é
trabalhador, trabalhadora,
aposentado, estudante,
negro ou negra,...

Seus direitos
estão mesmo sendo
ameaçados e alguns
já estão sendo
cortados,...

...você deve ficar

muito preocupado
com o que está
acontecendo.

Texto: PACS
Produção editorial e gráfica:
Núcleo Piratininga de Comunicação

Julho / 2016

...a reforma da
previdência adia sonho
da aposentadoria.

