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O governo Temer já mostrou a que veio: Cortes no
SUS, na educação, ataque aos direitos de mulheres e
LGBTTI e restrição à liberdade de expressão nas
escolas. Privatizações, ﬁm do órgão independente
(CGU) que investigava corrupção, revisão dos valores
do salário mínimo para não haver reajuste da
inﬂação e adiar a aposentadoria para 70 anos...
E pra quem reclama? Repressão aos movimentos de
luta através da lei anti-terrorismo!
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A desculpa para tudo isso é a crise, mas que crise é
essa onde só quem paga são os pobres e
trabalhadores? Os ricos continuam lucrando e com
cada vez mais incentivos do governo.
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Esse programa de governo que está sendo aplicado
jamais teria conseguido ganhar uma eleição,
independente de partido! E é independente de
partido que acreditamos que a volta da Dilma não
garantirá os avanços sociais que precisamos, pois
antes do golpe as coisas já não iam bem e os poucos
avanços vinham ao lado de muitos retrocessos.
Não podemos baixar a guarda agora! É preciso
resistir e lutar! Quando se trata de retrocessos nos
direitos sociais, não há espaço para a passividade. É
hora de radicalizar, sem pelegagem, com força e
audácia para nocautear esse governo conservador.
Nossos direitos defenderemos na rua!
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