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Lançamento do Comitê
de Artistas Contra o
Golpe
Eleonora
Menicucci
convida
mulheres para ato em defesa de Lula:
“As mulheres sempre estiveram
presentes em todas as lutas
revolucionárias do nosso país.” “Nós
mulheres estivemos na frente contra
o impeachment da presidenta Dilma,
primeira mulher eleita e reeleita no
nosso país.”
“E não seria diferente, agora, neste
momento, da consolidação do golpe
neoliberal no nosso país. Que
querem retirar do presidente Lula a
possibilidade dele ser candidato.”
“Nós mulheres não permitiremos.”
“Lula criou a primeira secretaria de
política para as mulheres e as
mulheres sabem disso.”
“Lula é inocente. Cadê as provas?
Mostrem as provas!”
Estou convidando a todas as
mulheres
que
puderem para
participar do - ato das mulheres em
defesa
da democracia e do
presidente Lula ser candidato em
2018 – no dia 23, às 9h30 em Porto
Alegre. Conto com vocês! Um
grande abraço!”
Vídeo
na
íntegra:
https://www.youtube.com/watch?v=
cuYc7tAUyM8
Confirmaram presença a deputada
federal Maria do Rosário (PT-RS), a
presidenta nacional do PT, Gleisi
Hoffman e a eleita presidenta da
República, Dilma Rousseff.

.

Ela vai estar lá: Dilma
Rousseff

Aconteceu, na última quinta-feira
(18/1), no Centro Cultural Benjamin
Péret, em São Paulo, o lançamento
do Comitê de Artistas Contra o
Golpe.
Participaram do debate o colunista
do Diário Causa Operária, William
Dunne, Malu Aires, compositora,
intérprete e membro do Comitê Pela
Anulação do Impeachment MG, o
chargista Jota Camelo e o diretor do
Clube do Choro, o músico Deni
Mastrodomenico.

“Quem passará a faixa presidencial
para Lula? O golpe? Todos já
sabemos que não.” - Disseram
integrantes dos Comitês Pela
Anulação do Impeachment após se
encontrarem com a presidenta, em
dezembro de 2017, na Fundação
Perseu Abramo. Os Comitês Pela
Anulação do Impeachment e Luta
Contra o Golpe foram pioneiros
nessa conclusão.
Complementam - “As mesmas forças
que impediram Dilma Rousseff de
governar, querem impedir Lula. As
mesmas forças que ignoraram a
vontade soberana do povo brasileiro,
estão preparadas para novo ataque,
em 2018. Dilma, Lula, o Brasil e o
povo brasileiro têm um mesmo
inimigo em comum – o golpe de
2016.”

O ato, que contou com a presença de
diversos artistas e militantes dos
comitês de luta contra o golpe e pela
anulação
do
impeachment,
apresentou o Manifesto de Artistas
Contra o Golpe - um documento que
pretende mobilizar os artistas, em
defesa da liberdade de expressão e
de criação artística, em defesa dos
direitos
da
população,
dos
trabalhadores e contra o golpe que
ameaça o futuro do Brasil.
Para William Dunne, os ataques
contra a liberdade de expressão,
censuram a denúncia de uma série de
outros ataques, contra os direitos dos
trabalhadores brasileiros e contra o
direito do povo votar no seu próprio
candidato. “Não é acidente que, no
meio disso tudo, a liberdade de
expressão esteja sendo atacada dessa
maneira. Porque, justamente, com
liberdade de expressão, as pessoas
vão se expressar contra tudo isso que
eles estão fazendo, contra o projeto
neoliberal que ninguém elegeu, que
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nunca vai ganhar eleição nenhuma.
Só com muita manipulação e golpe."
Jota Camelo conta que os ataque na
rede, contra seu trabalho, começaram
após
as
charges dos seus
personagens Coxão e Coxinha.
Consciente da ferramenta política
que um chargista têm em suas mãos,
Camelo propôs desconstruir a
imagem midiática do coxinha com
suas charges. "Eles achavam que
iriam salvar o país. E esse mito
precisava ser destruído. E a melhor
maneira de destruir esse mito é
através da esculhambação que a
charge tem".
Malu Aires citou a importância da
criação artística como expressão e a
importância da expressão do cidadão
à partir do voto: "A arte é a
expressão. Esse golpe quer censurar
a expressão, não só dos artistas, mas
o voto é a expressão popular. A
partir do voto, você expressa sua
vontade como cidadão do país que
você deseja."
A artista lembra que um país, sob um
golpe de estado, só promete censura
à expressão artística e finaliza com
um chamamento: "Que a classe
artística se reúna, faça uma grande
frente contra esse golpe de estado”, e
lembra a todos: “Esse impeachment
é anulável. Existe um dispositivo
para anulá-lo."
Assista o vídeo completo do
Lançamento do Comitê de Artistas
Contra
o
Golpe:
https://www.youtube.com/watch?v=
LxVq-Yjo1Pw
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Agenda unificada 2018
- calendário nacional

Barracão pela anulação
do impeachment

Seguindo as resoluções da I Plenária
Nacional dos Comitês de Luta
Contra o Golpe e Pela Anulação do
Impeachment,
iniciamos
a
mobilização da militância rumo a
Porto Alegre, dia 24/1. Os próximos
atos estão marcados para março,
abril e maio. Segue a agenda dos
comitês:

Dia 24 de janeiro, ao chegar em
Porto Alegre, procure o Barracão
Pela Anulação do Impeachment um ponto de encontro dos militantes
dos comitês que chegam de todo o
país, ponto de coleta de assinaturas e
espaço reservado para o “Encontrão
dos Comitês de Luta Contra o
Golpe e Pela Anulação do
Impeachment” que será realizado
após o ato, às 19h.

24 DE JANEIRO - Ocupação de
Porto Alegre “Derrotar a Direita,
Derrotar os Golpistas, Anular o
Impeachment” e Encontrão dos
Comitês de Luta Contra o Golpe e
Pela Anulação do Impeachment juntada de assinaturas e contagem
nacional.
8 DE MARÇO- Ato de Luta das
Mulheres contra o Golpe e pela
Anulação do Impeachment: 2 anos
da derrubada criminosa da primeira
mulher eleita presidenta;
Prazo final para recolhimento da
primeira leva e assinaturas;
Mês de atividades em todos os
comitês, mês de luta contra o
impeachment.
17 DE ABRIL - Ingresso com Ação
Popular no STF.
1 DE MAIO - Ato do Dia de Luta
do Trabalhador, Luta contra o golpe”

Internacional
“FLASH MOB Une élection sans
Lula serait fraudeleuse!”
Domingo, 21 de janeiro, 16H, Praça
do Trocadéro - França.
“Persecución a Lula: otro Golpe al
Estado de Derecho”
Domingo, 21 de janeiro, 16H, Plaça
de Sant Jaume - Barcelona.
“Cercle de réflexion et de
propositions sur le Brésil”
Quarta-feira, 24 de janeiro, 18H30,
Bourse Du Travail De Paris.
Acompanhe a agenda dos comitês:
http://www. mobai.ch/agenda.htm

