
O golpe está em curso e nós vamos resistir!

Temer jamais! 
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A democracia sofreu um golpe. Golpe 
de um governo ilegítimo, formado por 
pessoas preconceituosas, com ideias 

arcaicas que não representam o desejo, e 
nem os votos da população. 

Todo esse processo escancarou o nível 
lamentável da Câmara dos Deputados, 
quando foi possível ver exposta a canalhi-
ce daqueles que deveriam 
nos representar na Câ-
mara. Aos votos por suas 
cidades, familiares e por 
bobagens indescritíveis, 
somou-se a farsa criada 
no Senado: um verdadei-
ro jogo de cartas marca-
das. A justiça endossou 
o Golpe promovendo vá-
rias irregularidades, a co-
meçar pela condução do 
processo por Eduardo Cunha, político tão 
corrupto como dissimulado.

Quanto mais o tempo passa, 
mais o golpismo aparece. 

Nos ministérios, muitos investigados e 
nenhuma mulher. A cada duas horas, 
uma bomba. Algum notável diz que o 
SUS é inviável, que deve privatizar as uni-
versidades públicas, que a repressão vai 
comer solta contra quem questionar algo, 
que o importante é resgatar o ânimo dos 

mercados, mesmo que às custas da maio-
ria das pessoas.

Essa é a primeira Virada Cultural que 
acontece sem que exista Ministério da 
Cultura.Quem veio para cá, é claro, gosta 
de arte e cultura. Temer, não. Ele gosta de 
golpe, inclusive na cultura. Não podemos 
tolerar quem promove a ignorância. 

Não tem mais como ter 
dúvida da sabotagem em 
curso. Não somos cegos 
e nem estamos de pés e 
mãos amarrados. 

Vamos continuar nas 
ruas, nas ocupações, nas 
escolas, universidades, 
locais de trabalho e tam-
bém aqui na Virada de-

nunciando o inaceitável.

Queremos mais do que barrar o golpe, 
queremos a radicalização da democracia! 
Levante a sua voz e mobilize-se!

Não jogue esse panfleto fora. Na hora cer-
ta, levante-o para deixar claro que esse go-
verno não terá vez!

Tudo isso com apoio 
entusiasmado da 
grande imprensa e das 
entidades empresariais 
que hoje, como em1964, 
apoiam o golpe. 
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