
Nossa jovem democracia está ameaça-
da. Conservadores liderados pelo DEM/
PSDB e assemelhados, sob o comando do 
vice-presidente Michel Temer e de Eduar-
do Cunha, conspiram um GOLPE contra 
a democracia brasileira.  Sob o pretenso 
manto constitucional da ferramenta do im-
peachment, movimentam os setores mais 
conservadores da sociedade brasileira, a 
fim de depor a presidenta eleita com 54 
milhões de votos.
Este impeachment é ilegal e inconsti-
tucional, pois não há o cumprimento 
dos pré-requisitos exigidos para sua efe-
tivação, ou seja, NÃO HÁ CRIME, nenhum 
ilícito pesa sobre a presidenta, portanto, É 
GOLPE!
O consórcio oposicionista, formado pelos 
derrotados das últimas eleições, por par-
te das elites financeiras brasileiras e pela 
mídia corporativa, quer derrotar um gover-
no eleito legitimamente, desconstituir um 
projeto político vitorioso e impor à nação 
um programa conservador, antipovo, a tal 
“ponte para o futuro”, da autoria e inspi-
ração das mais atrasadas forças políticas do 
Brasil.

Milhares de pessoas foram às ruas de todo o Brasil contra o golpe

A ação direcionada contra o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva é uma nítida 
perseguição a um projeto político que am-
pliou as oportunidades para os brasileiros. 
Definitivamente, há um cerco sob a maior 
liderança da vida política da história do 
país. O que está em jogo neste cenário é a 
eleição de 2018. A oposição teme que Lula 
seja candidato. Isso prova que estamos na 
antessala de um golpe no Brasil.
Defendemos toda investigação que seja 
para zelar o patrimônio público do Brasil, 
mas não podemos aceitar uma investi-
gação seletiva, que fecha os olhos para 
os citados FHC, Aécio e expressiva quan-
tidade de membros da comissão do im-
peachment, sem falar na retenção do pro-
cesso contra o presidente da Câmara, já réu 
junto ao Supremo Tribunal Federal.
O objetivo claro é depor a Presidenta, crim-
inalizar Lula e derrotar as vitórias sociais do 
atual governo.
Mesmo com eventuais erros, os governos 
de coalizão, liderados por Lula e Dilma, 
fizeram o número de matrículas no ensi-
no superior dobrar no país: passou de 3,5 
milhões em 2002 para mais de 7,1 milhões 

em 2014. O tão sonhado diploma univer-
sitário passou a ser realidade para mil-
hões de brasileiros. Tirou-se da pobreza 
extrema mais de 22 milhões de cidadãos 
e fez com que 42 milhões ascendessem à 
classe média.
O projeto democraticamente eleito 
pelo povo brasileiro conseguiu reduzir 
desigualdades sociais históricas no Bra-
sil. Por isso, vamos continuar na linha de 
frente na defesa desse projeto político, 
por mais direitos e por democracia. Está 

na ordem do dia vencer essa crise e nos 
rebelar contra qualquer tentativa de 
golpe no país.
Com os argumentos postos e os perso-
nagens golpistas expostos, a população 
consciente, os movimentos sociais, os 
sindicatos, os artistas e intelectuais le-
vantaram-se contra o GOLPE e tomaram 
as ruas.
Desta forma, denunciamos o ódio, a vi-
olência e as intenções nefastas desta dire-
ita furiosa que quer dominar o Brasil.

nãO VAI TER GOLPE, VAI TER LUTA!

Sindicalistas, camponesas, representantes de 
movimentos sociais, estudantes, deputadas 
e senadoras realizaram um grande ato, no 
Palácio do Planalto, em defesa da democracia 
e do mandato legítimo da presidenta Dilma 
Rousseff. “Impeachment sem crime é Golpe. 
Estamos aqui para gritar por uma mulher de 
coração valente”, disse Alice.

Mulheres contra o golpe! Bahia reitera apoio 
à presidenta Dilma

Educação 
em defesa da democracia

Ao som de “Não vai ter golpe”, Dilma foi re-
cebida com carinho pelo povo baiano na 
cerimônia de incorporação do Navio Doca 
Multipropósito Bahia.

Em ato histórico no Palácio do Planalto, es-
tudantes, professores e representantes de 
entidades ligadas à área da educação (SBPC, 
CNTE, CONTEE, Andifes, UNE, UBES) reiter-
aram o apoio à presidenta Dilma. Ao som de 
“Não vai ter golpe”, Dilma disse que o Brasil 
não será o país do ódio e que a máscara dos 
golpistas caiu com o vazamento do áudio em 
que o vice-presidente, Michel Temer, faz uma 
espécie de discurso de posse. Em um depo-
imento emocionante, a estudante de Me-
dicina, Suzane da Silva, foi enfática ao dizer 
que os avanços deste governo pela inclusão 

na educação permitiram que ela sonhasse 
com um futuro diferente. Ela faz a graduação 
graças a uma bolsa do ProUni.

 Roberto Stuckert Filho/PR
  Lula Marques/ Agência PT
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Alice Portugal marcou presença 
na grande manifestação em 

defesa da democracia

Abril de 2016
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Salvador é uma cidade com quase 
três milhões de habitantes, a pri-
meira capital colonial do país, 
dotada de um patrimônio material 
e imaterial marcantes, mas que pa-
dece de graves problemas urbanos 
e sociais. Assim vivendo e lutando 
por Salvador, o PCdoB decidiu, nas 
suas conferências, que “lançará uma 
das suas mais valorosas militantes 
do país para concorrer à Prefeitura 
de Salvador: trata-se de Alice Por-
tugal, deputada federal pela quarta 
vez, nome constante na lista do 
DIAP de melhores deputados”. Foi 

PCdoB/BA reafirma pré-candidatura de Alice Portugal

Alice condena privatização 
do Carnaval de Salvador

Deputada participa da Festa de Iemanjá

PCdoB participa do “Bonfim” e se apresenta 
como alternativa para 2016

com essas palavras que a presi-
denta nacional do PCdoB, Luciana 
Santos, iniciou seu discurso no ato 
de comemoração dos 94 anos do 
partido, realizado justamente em 
Salvador, no dia 04 de março últi-
mo. 
O ato político-comemorativo con-
tou com a presença do governador 
da Bahia, Rui Costa, e inúmeras 
lideranças de todo o país. O gov-
ernador demonstrou simpatia à 
pré-candidatura de Alice e de-
stacou que a deputada tem legit-
imidade para a disputa.

Defensora histórica da cultura 
e da arte baiana e autora da in-
dicação que pretende transfor-
mar o Carnaval de Salvador em 
patrimônio imaterial da nação, 
a deputada Alice Portugal par-
ticipou das mais diferentes ex-
pressões culturais da festa e teceu 
críticas ao modo como o evento 
tem sido concebido. Ela consid-
erou o monopólio de uma marca 
de bebidas nos circuitos da festa 
uma extrapolação de todos os 
limites de atuação do poder pú-

blico sobre a liberdade de escolha 
do cidadão. “É preciso construir 
um projeto de economia criativa, 
que faça com que mais soteropol-
itanos gerem emprego e ganhem 
dinheiro no carnaval.”
A deputada marcou presença na 
festa de abertura do Camarote 
Universitário, da cerimônia de 
preparação da Deusa do Ébano do 
Ilê Aiyê, Larissa Oliveira, que mar-
ca o começo do cortejo do mais 
Belos dos Belos, e da Mudança do 
Garcia, no circuito Riachão.

Ao lado do governador Rui Costa, Alice Portugal marcou presença nas comemorações 
da Festa de Iemanjá para pedir à rainha do mar paz e prosperidade

Alice Portugal, ao lado do PCdoB, se fez presente no cortejo da tradi-
cional Festa do Bonfim. Neste ano, com a presença de Jandira Feghali e 
Orlando Silva

Ato político-comemorativo contou com a presença de inúmeras lideranças 
de todo o país

 Preparação da Rainha do Ilê
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Rasgar os mitos, libertar a mulher

Mulheres dialogam sobre respeito 
e participação Câmara realiza sessão especial 

no 8 de Março

PCdoB/BA discute empoderamento 
das mulheres e eleições

Seminário do Sindsaúde discute 
a mulher na sociedade

Projetos de Alice que garantem 
mais direitos às mulheres

A luta da mulher por seus direitos é 
longa, mas de importantes vitórias. 
A conquista do voto feminino, no 
ano de 1932, foi um grande avanço 
para as mulheres brasileiras. Mas 
ainda há muito que avançar. No dia 
8 de Março – Dia Internacional da 
Mulher, Alice Portugal, incansável 
defensora dos direitos da mulher, 
participou de uma série de ativi-
dades. Na grande marcha realizada 
em Salvador, a deputada convocou 
todas as mulheres a continuarem 
na linha de frente na defesa da de-

mocracia, contra as tentativas de 
golpe, por mais direitos, maior par-
ticipação na política e pelo fim da 
violência contra a mulher.
“Essa é mais uma caminhada 
histórica para nós em defesa dos 
nossos direitos, contra a opressão, 
a violência e a desigualdade. Temos 
uma pauta regressiva no Congres-
so, que quer legislar sobre nosso 
corpos e direitos. Precisamos estar 
cada vez mais unidas. Mulheres, 
rebelem-se contra toda opressão”, 
disse Alice.

Trabalhadoras das universidades 
federais, representadas pela Assuf-
ba, estiveram reunidas no Instituto 
de Saúde Coletiva da UFBA, durante 
assembleia especial em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher. 
Além das técnicas ativas e aposen-
tadas da UFBA, estiveram presentes 
representantes da UFRB e UFOB. A 
assembleia marcou a criação do Nú-
cleo de Mulheres das Universidades 

Alice Portugal marcou presença no 
Seminário “A mulher na sociedade 
atual”, promovido pelo Sindsaúde, 
que reuniu servidoras de diversas 
unidades de saúde de Salvador. O 
objetivo do evento foi fazer uma 
reflexão sobre a situação das mul-
heres e discutir políticas públicas. 

•Os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% 
em dez anos no Brasil, passando de 1.864, em 2003, 
para 2.875, em 2013. Enquanto, no mesmo período, 
o número de homicídios de mulheres brancas caiu 
9,8%, saindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. 

•Em 2013, 13 mulheres foram mortas por dia no país, 
em média, um total de 4.762 homicídios.

•55,3% desses crimes aconteceram no ambiente 
doméstico, sendo 33,2% cometidos pelos parceiros 
ou ex-parceiros das vítimas.

Fonte: Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil (divulgado no dia 9 de novembro)

APROVADO PL 583/2007: proibição de revista íntima

A matéria proíbe a revista íntima de funcionárias nos lo-
cais de trabalho. O objetivo é garantir e assegurar à mul-
her o direito ao trabalho sem ter sucessivamente sua in-
timidade violada. O PL foi aprovado Na Câmara e seguiu 
para a sanção presidencial.  

PL 6653/09: igualdade no mercado de trabalho 

O projeto cria mecanismos para garantir a igualdade entre 
mulheres e homens, para coibir práticas discriminatórias 
nas relações de trabalho urbano e rural. A matéria aguar-
da apreciação pelo Plenário.

Com o tema “Comunistas na Ba-
hia: honrar a tradição e avançar na 
política”, o IV Encontro de Mulheres 
do PCdoB, realizado pela Secretaria 
Estadual de Mulheres, reuniu mil-
itantes de diversas partes do esta-
do para discutir a necessidade de 
ampliação da participação das 
mulheres nas eleições 2016

O espaço da mulher na política 
foi o tema da sessão especial da 
Câmara Municipal para marcar o 
8 de março, proposta pela verea-
dora Aladilce Souza, presidenta da 
Comissão em Defesa dos Direitos 
da Mulher. Na sessão, Alice reiterou 
que o 8 de março é dia de luta para 
as mulheres e defendeu uma maior 
participação feminina na política.

Federais, que irá realizar uma pesqui-
sa para levantar as principais necessi-
dades das trabalhadoras

Deputada defende os direitos da mulher durante marcha 

Mulheres cobram mais direitos 
nas universidades

Sessão da Câmara homenageia as mulheres
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I Encontro interestadual 
da mulher bancária

Alice fez a abertura do encontro 
das bancárias

Em prestigiado evento a Federação dos 
Bancários da Bahia e Sergipe reuniu, no 
município de Saubara (BA), centenas de 
trabalhadoras bancárias para discutir 
a conjuntura nacional e os direitos das 
mulheres. O evento foi ilustrado com as 
presenças da senadora Vanessa Grazzi-
otin, do médico Adson França, da so-
cióloga e historiadora Petilda Vasquez, 
além de presidentes e diretores dos doze 
sindicatos que compõem a Federação.

Violência contra mulher no Brasil

www.aliceportugal.org.br



Luta em defesa dos servidores públi-
cos

Filiações no PCdoB

Ato de Filiação do Professor Neemias no 
PCdoB. Cajazeiras em movimento!

Ato de Filiação de Jaílse Andrade, pré-can-
didata à Prefeitura de Camaçari. Um novo 
projeto para renovar a cidade!

www.aliceportugal.org.brwww.aliceportugal.org.br

São Felipe 

 

Alice Portugal participou da inau-
guração da Escola Municipal Maria 
dos Anjos, em São Felipe, na comu-
nidade do Terrão, ao lado do prefeito 
Chiquinho Ferreira, Reinaldo Ferreira, 
o vereador Choquinha, o Secretário 
de Educação Pedro Junior, secretários 
municipais, entre outros. “A escola de 
tempo integral para os alunos é um 
modelo a ser seguido, pela qualidade 
estrutural e pedagógica”, disse Alice.

Salinas da Margaridas 

Com o prefeito da cidade de Salinas 
da Margarida (BA), Jorge Antônio 
Ferreira, e lideranças

Cairu 

Prefeito Fernando Brito e a liderança 
Sandro Salada

Maragogipe 

Pré-candidato a prefeito, Zevaldo 
Sousa e lideranças

Conquista 

Pré-candidata a vereadora de Vitória 
da Conquista Nildma Ribeiro

Boletim da Deputada Federal Alice Portugal –Jornalista Responsável: Maiana Neves DRT 
8114/DF | Tiragem: 80.000 

Um mandato em defesa do povo!

MANDATO EM AÇÃO | BAHIA MANDATO EM AÇÃO | BRASÍLIA

EXPEDIENTE:

Reafirmada inúmeras vezes pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) como uma das parlamentares mais influentes 
no Congresso Nacional, a deputada Alice Portugal tem tido uma atuação polivalente 

na Câmara dos Deputados. No estado, mantém uma sólida parceria com as lideranças municipais, na busca de melhorias 
para as comunidades em diferentes áreas.

Valença

 

Alice abraça a prefeita de Valença, 
Jucélia Nascimento

Igrapiúna 

Com o prefeito da cidade de Igrapiú-
na, Luis Ramos Santos

Milagres 

Alice recebe lideranças do mu-
nicípio de Milagres

Nilo Peçanha 

Vereadores do PCdoB na cidade Nilo 
Peçanha, Osnir e Paulo

Morro do Chapéu

Com vereadores de Morro do Chapéu

Com artistas nordestinos em audiên-
cia no Ministério do Turismo

Com o então ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, para tratar das 
reivindicações dos PRFs

Café da Manhã da Fecomércio-BA com a 
Bancada da Bahia

Comemoração dos 24 anos da 
FenaPRF 

Com Robério Marcelo em audiência 
no MEC para tratar do curso de Publi-
cidade da UFRB.

www.aliceportugal.org.br

Acompanhe a deputada 
Alice Portugal 

nas redes sociais

deputadaaliceportugal

@Alice_Portugal

www.flickr.com/photos/aliceportugal
Site: aliceportugal.org.br


