ASSINE O MANIFESTO
QUERO FAZER DESSA INDIGNAÇÃO A MUDANÇA
Sou BRASILEIRO, sou do país que venceu a insuperável inflação, que iniciou a redução das
desigualdades, que conhece o crescimento econômico, mas ainda se arrasta na corrupção,
na falta de vergonha, nos aproveitadores e na velha política, que finge não me escutar.
Brasil, uma das maiores economias do mundo. Vivo neste país de virtudes, paralisado em um
sistema político que parece ter me esquecido. Somos campeões em escândalos, recordistas
na ineficiência pública, contraventores de princípios para todos aqueles que trabalham
honestamente acreditando que em nosso país se pode vencer.
Sou desse Brasil, mas da parte que está nas ruas, com um grito que ecoa desde as margens
do Ipiranga, das DIRETAS de 1984, dos protestos de cara pintada de 1992, das assinaturas do
Ficha Limpa e das manifestações de 2013.
Aos que fingem não ouvir, nada e nem ninguém abala a esperança que acende minha alma.
Está aqui mais um filho teu que não foge à luta, um dos que acredita em você e sabe que
juntos podemos virar esse jogo.
Me pergunto: até quando vamos deixar o desejo do povo curvado por disputas e barganhas?
Fragilizado por interesses? Até quando vamos aceitar ouvir uma minoria, pouco representativa,
preocupada apenas em se manter no poder? Basta! Sou brasileiro, não quero mais outra Copa,
quero é vencer nas ruas. Quero transformar toda essa indignação em mudança, quero uma
nova política, quero voltar a ter orgulho e me sentir representado.
Por um país do povo, com o povo e para o povo, com um sistema político que fale com a maioria,
que valorize a virtude pública e a justiça social. Vamos fazer esse Brasil voltar a tomar suas
decisões, curar essa surdez das instituições e tomar de vez as chaves das velhas portas
que ainda tentam nos aprisionar. Se nunca antes na história deste país estive tão descontente,
se não me faz parte esse pessimismo que parece contagiar a Nação, se nem mesmo essa
sensação de impotência me abala e se nada e nem ninguém consegue apagar a esperança
que acende minha alma brasileira, acredite, podemos.
Quero hoje o que pedimos há 30 anos! Um Brasil com mais transparência, mais participação e
mais democracia direta. Quero um novo nome para nosso futuro, uma nova resposta ao jovem
que ainda acredita, uma nova bandeira para os trabalhadores sem partido, um fim ao silêncio
dos bons e dos honestos. Quero hoje, quero agora! Vamos juntos reescrever toda essa história.
Eu quero fazer parte, ser desse movimento, dessa multidão que, com gritos, vai acordar de
vez esse gigante dizendo: JUNTOS, PODEMOS MUDAR O BRASIL.

Assinado por,
______________________________, com orgulho, um brasileiro.

