
1. Abaixo o golpe! Não ao impeachment e às “investigações de corrupção”, que são 
apenas uma ferramenta para a oposição de direita e do aparelho do Estado burguês para 
destruir os nossos direitos democráticos.
2. Derrotar os golpistas nas ruas com independentes mobilizações de massas da classe 
trabalhadora e dos oprimidos! Forçar a CUT e todas as organizações de massas a lutar 
constantemente por nossos direitos! Por manifestações de massa, ocupação de praças e 
greves gerais contra os golpistas! Pela a formação de comitês de ação anti-golpistas em 
todos os locais de trabalho, bairros, escolas, etc.
3. Afastamento de todos os juízes pró-golpe, bem como dos militares e policiais 
golpistas! Pela a formação de unidades de autodefesa para defender o povo contra os 
setores golpistas do exército! Chamar os soldados comuns a se recusar às atividades do 
golpistas!
4. Os meios de comunicação privados apoiam o golpe. Pela nacionalização dos meios de 
comunicação sob controle dos trabalhadores! Pela ocupação dos meios de comunicação 
por comités de ação anti-Golpista!
5. Defender o PT, Lula e Dilma contra os ataques da direita! Mas nenhum apoio político 
para o governo de Frente Popular! Lutar contra as suas medidas de austeridade anti-
trabalhadoras!
6. Salários mais elevados, preços mais baixos! Fim do desemprego, por um programa de 
obras públicas - financiado pelos ricos e pelas corporações multinacionais! Terra para os 
nossos irmãos sem-terra e para os pequenos produtores - expropriar os latifundiários e 
as corporações multinacionais!
7. Igualdade de direitos para as mulheres, assim como para os nossos irmãos 
afrodescendentes, os indígenas- e os imigrantes. Somente se os oprimidos estiverem 
unidos, para podermos defender-nos de forma consistente!
8. Nacionalizar as corporações multinacionais sob o controle dos trabalhadores. 
Nenhuma cooperação com quaisquer grandes potências imperialistas como os EUA, a 
União Europeia-UE, a China, o Japão e a Rússia!
9. Pela formação de um governo da classe operária em aliança com os pobres urbanos 
e os camponeses sem terra no Brasil e em toda parte! Nós só podemos garantir o nosso 
futuro e nossos direitos se derrubarmos o capitalismo que gera essa miséria!
10. A CCR - Corrente Comunista Revolucionária - é dedicada a construir um partido 
verdadeiramente revolucionário em todo o Brasil e América Latina. Esta é a única forma 
pela qual podemos lutar de forma consistente por nossos direitos!
11. Apoiamos as posições da nossa organização internacional CCRI/RCIT em questões 
internacionais (Solidariedade com o movimento Anti-Macri na Argentina! Por uma 
Palestina livre e vermelha! Defender a Revolução Síria contra Assad e contra as Grandes 
Potências! Pelos direitos dos refugiados na Europa e contra o anti-imigrantes e contra os 
racistas anti-muçulmanos! Libertar a África do imperialismo! Etc.).
Um mundo - uma luta - uma revolução!

Da defesa dos nossos direitos 
a um futuro socialista!
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