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Clique e saiba mais
•	 #nãovaitergolpe	-	página	reúne	série	de	materiais	contra	o	golpe.	confira!
•	 para	58%	dos	brasileiros,	o	golpe	não	é	solução	para	o	país
•	 grupos	contra	o	golpe	protestam	pelo	brasil
•	 trabalho	pela	retirada	imediata	do	plp	257/16	segue	permanente

Entender o golpe é essencial para ir às ruas

 O número 
é maior do que 
o suficiente 
(172, contando 
abstenções) 
para barrar o 
impeachment, 
que será votado 

no próximo domingo (17) pela Câmara dos 
Deputados. O documento foi articulado pelo 
ex-presidente Lula junto aos deputados. Há 
ainda a assinatura de 30 senadores. Leia mais

Não é hora de desacreditar. 
Faz parte do discurso golpista 
fazer com que achemos que 
a luta já acabou, que nós 
perdemos. Mais do que nunca, é 
hora de ir às ruas, fazer a nossa 
parte. A palavra-chave para o 
momento é UNIDADE! Entenda:

Como funciona o processo 
de impeachment?

Para que ocorra o 
impeachment ou impedimento, 
em português, o presidente 
só pode ser afastado após 
comprovação de crime de 
responsabilidade.

A presidenta Dilma é 
acusada de algum crime?

Não. O processo de 

impeachment em andamento 
acusa a gestão da presidência 
da república de uso de 
“pedaladas fiscais”. Pedaladas 
fiscais são atrasos no repasse 
do Tesouro a bancos públicos 
encarregados da operação 
financeira de alguns programas 
sociais. Pode-se argumentar 
que é uma maneira de cumprir 
artificialmente o orçamento, mas 
não é crime de responsabilidade. 
Portanto, não, a presidenta 
Dilma não é acusada de nenhum 
crime.

Insatisfação com o governo 
ou não gostar da presidenta 
é motivo legal para o 
impeachment?

Não. De forma alguma o 
processo de impeachment 
pode ser confundido com baixa 
popularidade, descontentamento 
com o governo ou antipatia 
com a figura da presidente. 
Esses motivos não existem como 
argumento jurídico e não podem 
ser base para um processo de 
impeachment.

Portanto, a legalidade do 
seu mandato é baseada na 
nossa própria constituição e foi 
legitimamente conquistado nas 
eleições de 2014, com mais de 54 
milhões de votos. Nenhum crime 
pesa contra a presidenta e seu 
mandato deve ser preservado e 
defendido. Leia na íntegra

Agenda de manifestações 
#ContraOGolpe

Frente contra o golpe é 
assinada por 186 deputados

Confira as atividades, programe-se e chame 
seus amigos/as para participar das mobilizações. 
Clique aqui para mais detalhes.

sábado, 16 de abriL: 
Fortaleza: 20h - Vigília na Avenida da Universidade. 

A via será fechada do sinal do IDT até a Praça da 
Bandeira. 

domingo, 17 de abriL:
Crato: 14h - Atos em defesa da Democracia - Praça 

Siqueira Campos 
Fortaleza: 9h - Transmissão, por meio de telões, da 

sessão de votação do impeachment

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1W3cNz4
http://bit.ly/1RoVzu5
http://bit.ly/23BhfuG
http://bit.ly/20EvHgt
http://bit.ly/1SjtV42
http://bit.ly/1SGkeXq
http://bit.ly/1quk6Uc
http://bit.ly/21TmRdI
http://bit.ly/1qYyQvH

