Impeachement, renúncia ou inetervenção cívico militar

Por Grupo Guararapes, em 02 Mar 2015

A situação política, econômica e social do Brasil está caótica e mesmo com um governo
insustentável. Vários brasileiros ilustres, intelectuais reconhecidos como Ives Gandra, parte
significativa das redes sociais, os partidos da oposições, mesmos alguns renomados juizes,
sustentam que já há motivações necessárias e suficientes para a instalação de um processo de
impeachment contra a chefe do Poder Executivo, Dilma Rousselff.

As condicionantes mais comuns num processo de impeachment são: gestão fraudulenta e
desacreditada; insatisfação política, econômica e social; acusação de corrupção pessoal e
generalizada nas instituições e empresas estatais; falta de credibilidade interna e externa; caos
na administração das políticas de saúde, educação e segurança; equívoco suicida na política
externa; desobediência de alguns dos postulados da Constituição; etc. Todas essas
condicionantes estão presentes no caótico governo de Dilma Rousseff.

Não, necessariamente, serão precisos mais de um dos condicionante acima citados para dar
motivo a um processo de impeachment de um chefe dos Três Poderes da República, mas
quando aqueles condicionantes somam-se pipocam por todos os lados, as crises de
administração, de autoridade, de respeito as Instituições, de gestão dos negócios públicos e
mesmo de respeito aos costumes da cultura de uma Nação.

Nesta situação e para salvar o País da insolvência, do descrédito externo, ou de uma guerra
civil, será preciso reunir todas as forças vivas da Nação para impor a substituição, de imediato,
dos responsáveis pela gestão do Estado, a começar com o afastamento da presidente, por
impeachment, ou de uma revolução cívico-militar, ou ainda, de sua renuncia forçada pela
pressão popular e/ou das Instituições não contaminadas.

Toda a Nação, está sendo convocada, para no dia 15 de Março, Domingo, reunir-se, em
praças públicas, para forçar o Congresso Nacional a abrir um processo de Impeachment para
afastar a presidente Dilma Rousseff, e/ou, possivelmente, convence-la a renunciar para salvar
a Nação.
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Brasileiros! No dia 15 de março, faça a sua parte e, democraticamente, saia da sua
comunidade, compareça as concentrações de brasileiros patriotas que amam o Brasil e
peçam o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República.
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