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NA PRACA DO CICLISTA

ATO SP

15M DIA INTERNACIONAL
DE LUTAS CONTRA A COPA
copa pra quem?
lucro pra quem?
estádio pra quem?
obra pra quem?
cidade pra quem?

COMITÊ POPULAR DA COPA DE SP
site: www.comitepopularsp.wordpress.com
www.facebook.com/comitepopularcopasp

Qual o legado da Copa de 2014?

- 11 trabalhadores mortos em obras
- 250 mil pessoas removidas à força de suas casas
- ambulantes e artistas independentes impedidos de trabalhar
- empresas tomando conta de nossas ruas e espaços publicos
- mulheres, crianças e adolescentes sofrendo com exploração sexual
- pessoas em situação de rua sofrendo violência
- estádios de futebol elitizados
- bilhões investidos em armamentos para a polícia usar contra o povo
- leis de exceção que criminalizam o direito de manifestar
- e uma grande dívida pública para a população pagar

RESPONSABILIZAMOS: as corporações patrocinadoras e construtoras;
as máfias FIFA e CBF, os governos municipal, estadual e federal, os parlamentares e o poder judiciário!

COPA SEM POVO, TO NA RUA DE NOVO!
O que queremos?

É verdade que a maior parte das violações para realizar a “Copa das Copas” já foi
cometida, mas ainda existem possibilidades de revertermos o legado deste megaevento.
- moradia digna para todxs removidos chave a chave!
- fim da violência estatal e higienização das ruas do centro da cidade
- revogação imediata das áreas exclusivas da FIFA previstas na Lei Geral da Copa e
permissão ao trabalho ambulante
- criação de campanhas de combate a exploração sexual e ao tráfico de pessoas
- não instalação dos tribunais de exceção da FIFA
- revogação da lei que concede isenção fiscal à FIFA e suas parceiras comerciais
- arquivamento imediato dos PLs que tramitam no congresso, e normas infra-legais
emitidas pelos governos, que tipificam o crime de terrorismo e avançam contra o
direito à manifestação, criminalizando movimentos sociais e fortalecendo a violência
contra a população pobre e a juventude do país
- desmilitarização da polícia e fim da repressão aos movimentos sociais
- espaços públicos para o futebol e a cultura popular, ingressos populares para acesso aos estádios e fim da violência contra as torcidas!
- auditoria popular da dívida pública: nós não vamos pagar nada!

EXIGIMOS: nosso direito à cidade e nossa liberdade de manifestação!

