
Em defesa da DEMOCRACIA 

 

 

Neste 02 de outubro São Mateus do Sul também realizou manifestação em defesa da 

vida, contra a fome, contra o desemprego e a carestia, contra as privatizações e em 

defesa da DEMOCRACIA e das liberdades! Fizemos a manifestação porque vemos o 

Brasil está sem rumo e somente com mobilização da população conseguiremos 

colocá-lo de volta no caminho do crescimento e bem estar que seu povo merece.  

 
A política econômica de Paulo Guedes, alinhada aos interesses internacionais e dos 

ricos gera aumento dos preços e desemprego, com os mais pobres pagando uma 

cara conta que não fizemos. Na pandemia, a escolha em preservar a economia para 

salvar não recuperou a economia e tantas vidas foram perdidas.  

 

Bolsonaro gera instabilidade econômica e política diante de tudo o que fala e faz, ao 

governar sob permanente enfrentamento com os Poderes da República, a imprensa 

e a própria base de governo. Diante da riqueza e oportunidades de crescimento que 

o Brasil tem, abominamos a fome, os empregos precários e o desemprego. 

 

Ao invés de combater a corrupção, Bolsonaro, sua família e amigos e membros de 

governo estão envolvidos em todo tipo de corrupção, desde a interferência nos 
órgãos de combate à corrupção até a compra de vacinas.   

 

Na essência Democracia é governar para o povo, não para si, sua família ou amigos. 

Bolsonaro não é democrático porque tenta ampliar os próprios poderes, ataca a 

imprensa, o Movimento Social, os Poderes da República e vive num universo de 

mentiras, negacionismo e intrigas, transformando verdades em mentiras e mentiras 

em verdades, enganando as pessoas. Tudo não passa de cortinas de fumaça para 

esconder o que está acontecendo no Brasil: este governo tem as características de 

um regime fascista e nazista e não governa para o povo brasileiro!  

 

As grandes mentiras sobre as privatizações são: (1) Nas Empresas Públicas só tem 

corrupção; (2) Funcionários Públicos ganham bem e não fazem nada; (3) As 

Empresas Públicas são ineficientes e não enfrentam a concorrência; (4) Privatizando 
vai ter mais empregos; (5) A venda das Estatais vai gerar recursos para 

investimentos no bem estar da população. 

 

Todas estas fake news caem por terra quando perguntamos: (1) O que foi feito com 

os recursos das privatizações já realizadas? (2) Quantos empregos foram gerados 

com as privatizações? (3) As empresas privatizadas são realmente as melhores para 

o povo? (4) Como ficaram os preços dos produtos produzidos pelas empresas 

privatizadas? (5) Os preços diminuíram com a concorrência ou não houve 

concorrência e sim monopólio privado, pela formação de cartéis com a compra das 

empresas menores pelas maiores, que fecham as menores, dominando o mercado, 

praticando preços que não possibilitam concorrência? (6) Como são as 

responsabilidades econômicas, tecnológicas e socioambientais das empresas 
privadas? (7) Não existe corrupção em empresas privadas? 

 

O argumento de que a Petrobrás ela está quebrada não passa de uma grande falácia! 

Precisamos entender por que mesmo sendo autossuficientes em petróleo temos os 

preços dos nossos combustíveis definidos pela cotação do dólar e pelo preço do barril 



de Petróleo no mercado internacional. E saber que o ICMS não interfere no aumento 

dos preços dos combustíveis, sendo esta mais uma justificativa falsa. 

 

Tomando vacina contra fake news, buscando em fontes seguras a verdade das coisas, 

não nos deixaremos levar por interesses de quem só quer nos explorar. 

 

Devemos bem compreender o papel e a importância das Empresas Públicas para 

atendimento justo e igualitário dos interesses do povo e da garantia da Soberania 

Nacional, quando garantem o abastecimento e a regulamentação de preços de 
produtos e serviços essenciais para a população, revertendo seus lucros ao bem estar 

do povo, que é o seu verdadeiro dono e contribuem com a Nação também ao 

oportunizarem empregos decentes, por meio de concursos públicos sem qualquer 

apadrinhamento. Muitos ainda sonham em trabalhar na Petrobrás, no Banco do 

Brasil, etc. 

 

Nós já lutamos pelo petróleo é nosso, enfrentamos a ditadura reconquistando 

eleições diretas e nossa História é recheada de lutas pela liberdade (independência, 

libertação dos escravos). Fizemos reformas benéficas e conquistamos direitos ao 

criarmos a Constituição Federal Cidadã em 1.988. Também vencemos o fascismo e 

o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Venceremos novamente! 

 
Bolsonaro não tem mais condições de governar. Não há nenhuma expectativa de que 

possa melhorar. Muito pelo contrário, a tendência só é piorar. Basta de retrocesso! 

Queremos avançar no processo civilizatório! 

 

Participaram do ato partidos de oposição ao governo Bolsonaro e também os que o 

apoiaram, inclusive o que o elegeu. Movimentos Sociais, Frente Povo Sem Medo, 

Frente Brasil Popular, governadores, artistas e personalidades diversas, com o 

objetivo claro de ampliar apoios ao impeachment para barrar o retrocesso, 

devolvendo esperança para o nosso povo. Há esperança! 

 

O que Queremos?: (1) Salvar o Brasil de mais uma ditadura, que é o caminho que 

está tomando; (2) Paz e sossego com saúde física, mental, emocional, social e 

espiritual; (3) Trabalho e renda para garantir nossas presentes e futuras gerações; 
(4) Respeito a todas as pessoas, aos animais e ao meio ambiente; (5) O Brasil para 

os brasileiros e brasileiras, sendo amigo de todas as nações, sem abrir mão da 

Soberania Nacional; (6) Rechaçamos qualquer tentativa de Bolsonaro implantar uma 

ditadura no Brasil; (7) Somos pela Democracia na sua essência, pela qual lutaremos 

ferrenhamente, pois somente a Democracia é a garantia das oportunidades para o 

que queremos e merecemos.  

 

Observação: Fizemos doação de alimentos para a Casa de Passagem São Vicente 

de Paulo. 

 
Ditadura e autoritarismo nunca mais! 

Fora Bolsonaro!!! 
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