
Ato pelas ‘Diretas Já’ reúne 100 mil pessoas em Salvador
Ocupa Brasília: 

protestos nas ruas
 e Parlamento

O Farol da Barra foi tomado, neste 
11 de junho, por uma multidão de 
100 mil pessoas, que compareceu 
ao ato político-cultural pelas 
‘Diretas Já’. O evento contou com 
a participação de artistas, como 
Daniela Mercury, a banda Baiana 
System, Margareth Menezes, 
Lazzo, Gerônimo, Larissa Luz, 

O dia 24 de maio foi marcado por uma 
grande manifestação em Brasília pelas 
Diretas Já. Enquanto 150 mil manifes-
tantes eram reprimidos na Esplanada, a 
base governista insistia em votar 
propostas de interesse do Planalto na 
Câmara.  “O senhor Michel Temer se 
reuniu com o ministro da Defesa e 
tramou uma intervenção militar de 7 
dias. O decreto foi desmoralizado e caiu 
em 24 horas”, denunciou Alice.

Mais proteção às 
pós-graduandas

Por unanimidade, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher da 
Câmara aprovou, em 31 de maio, o 
Projeto de Lei Nº 3.012/15, de Alice 
Portugal (PCdoB/BA), que prevê 
mais proteção às pós-graduandas 
em caso de gravidez e parto, ampli-
ando a vigência das bolsas de 
estudo.

Mano Góes, maestro Carlos 
Prazeres, Márcia Castro, entre 
outros. “Os artistas falam aqui 
com poesia e amor da nossa 
revolta em ver a democracia ser 
golpeada. O povo baiano grita 
por Diretas Já. Não tem Con-
gresso que resista à vontade 
popular", disse a líder Alice.

Durante o ato de lançamento da 
Frente Suprapartidária pelas ‘Dire-
tas Já’, no dia 7 de junho, a líder do 
PCdoB na Câmara, deputada Alice 
Portugal (PCdoB/BA), afirmou que a 
decisão popular é que dará legitimi-
dade ao futuro ocupante da cadeira 
presidencial, considerando o 
afastamento de Michel Temer. “Só 
com o voto da população brasileira 
teremos a capacidade de reverter 
os prejuízos que este governo ilegí-
timo tem causado à nação brasilei-
ra. Nós entendemos que não há 
saída fora da democracia”, disse.

A líder do PCdoB pelas Diretas Já!
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Alice saúda 
a CTB Bahia

Em defesa dos 
Assistentes 

Sociais

Encontro reúne 
militantes 
do PCdoB 

da Educação

A favor dos 
municípios 

baianos

Alice Portugal participou 
do Encontro Estadual de 
militantes do PCdoB da 

Educação na Bahia, realizado 
em 26 de maio. Com o tema 
Conjuntura e Estruturação 
Partidária, o evento reuniu 

cerca de 150 representantes 
de 70 municípios baianos.

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou, em abril, o Proje--
to de Lei Nº 3145/2008, de Alice 
Portugal, que dispõe sobre a 
contratação dos assistentes
sociais. Mais uma vitória para esta 
importante categoria.
 

A líder Alice Portugal votou, na 
última sessão do Congresso 
Nacional, pela derrubada do veto 
presidencial ao PLP 366/13, 
permitindo a transferência da 
cobrança do Imposto sobre 
Serviços (ISS) para o município do 
domicílio dos clientes nas 
operações com cartões de crédito 
e débito, leasing e planos de saúde. 
Um ato de justiça com os 
municípios brasileiros.

Alice e Paulo Paim debatem sobre as 
reformas de Temer em Salvador
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Em 9 de junho, Alice participou do 4º 

Congresso Estadual da CTB Bahia, 

que teve como tema Democracia, 

Resistência e Luta. “Quero abraçar 

os dirigentes da CTB e os mais de 

360 sindicatos e dizer que esta é a 

hora de nos rebelarmos contra as 

reformas de Temer”, afirmou Alice, 

parabenizando o novo presidente da 

entidade, Pascoal Carneiro.

A deputada Alice e o senador Paulo 
Paim participaram do mais consis-
tente ato contra as reformas da 
Previdência e Trabalhista, realizado 
na Bahia. Organizada pela Comissão 
de Direitos Humanos e Participação 
Legislativa do Senado e Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da 
Previdência Pública, a audiência, que 
aconteceu em 12 de maio, contou 
com a presença dos deputados 
Daniel Almeida, Robinson Almeida, 
Fabrício Falcão e Maria Luiza, da 
vereadora Aladilce Souza, da 
secretária de Trabalho, Olívia Santa-
na, e de representantes do movimen-
to sindical e social e órgãos públicos.
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