
JANELAS PELA DEMOCRACIA - IMPEACHMENT JÁ 
EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DA VIDA 

 

PSB, PDT, REDE, PV e Cidadania lançam amanhã, a partir das 18h30, o movimento 

Janelas pela democracia - Impeachment Já, que se iniciará com um ato virtual, que reunirá os 

próprios partidos, suas militâncias e dirigentes, intelectuais, lideranças políticas de todo o país, 

artistas, com o objetivo de ampliar e consolidar o apoio para os mais de 30 requerimentos de 

impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que já tramitam no Congresso Nacional. 

É importante salientar que se trata, acima de tudo, de um movimento plural, que está 

aberto à participação de instituições, personalidades, empresariado, artistas, lideranças 

religiosas, ou seja, das forças democráticas que estão majoritariamente presentes nas mais 

distintas instâncias da sociedade civil. 

A bandeira do impeachment já tem duas motivações principais, ou seja, i) cerrar 

fileiras em defesa da democracia e do estado de direito – que vêm sendo corriqueiramente 

atacados pelas manifestações presidenciais, que alvejam os demais poderes da República, 

especialmente o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), além de demonstrar 

exaustivamente desapreço pelo regime democrático –, ii) por um fim à gestão verdadeiramente 

caótica da pandemia causada pelo coronavírus no Brasil, que tem colocado em risco a vida de 

toda a população.  

Note-se, quanto ao segundo aspecto, que a inépcia e inação do governo federal, no 

enfrentamento da pandemia, pode produzir um verdadeiro genocídio, tendo por alvos principais 

os vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, idosos, populações tradicionais e indígenas 

etc.  

O tamanho dos desafios determina a escala da ação a ser desenvolvida pela 

sociedade civil, razão pela qual a ideia é fazer com que, além da transmissão virtual, o ato 

Janelas pela democracia - Impeachment Já incentive que a população a se manifestar 

promovendo panelaços, utilizando apitos e instrumentos musicais.  

No contexto da mais ampla resistência às bandeiras antipopulares e regressivas do 

governo Jair Bolsonaro, os organizadores do movimento Janelas pela democracia - 

Impeachment Já entendem ser fundamental articular um grande arco de alianças, que neste 

momento deve priorizar tudo quanto nos una em torno da defesa da democracia e da vida. 

Por esta razão, os partidos que vêm articulando esta iniciativa recebem com viva 

alegria forças políticas de nosso campo, até aqui ausentes; além daquelas que pertencem a 

outras perspectivas político-ideológicas e segmentos sociais e populares, que se somam, a 

partir de agora, à imensa maioria dos que desejam outro destino para o Brasil, totalmente 

distinto da barbárie para a qual o país vem sendo empurrado, desde o início do mandato do 

atual presidente da República. 

 

Assinam: 

Partido Democrático Trabalhista – PDT 

Partido Socialista Brasileiro - PSB,  

REDE Sustentabilidade 

Partido Verde 

Cidadania 


