
 

 
 

 

 

#AcabaTetoDeGastos - Cards e legendas 

(Baixe os cards nos formatos feed, tweet e stories:https://bit.ly/2ZxR0se) 
 

1. 27/05 - CARD SAÚDE.jpg (GERAL/SOCIEDADE CIVIL) 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95 reduziu os investimentos em saúde, educação e outras áreas 
sociais. A chegada da Covid-19 mostrou que o Teto de Gastos prejudicou muito a 
capacidade do país reagir, gerando mais desespero e miséria. 

É cuidando das pessoas que se alcança um país mais justo e alinhado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Só na saúde, já foram perdidos mais de R$ 30 bilhões e a 
projeção é que deixaremos de investir R$ 400 bilhões se a emenda seguir em vigor até 
2036. Mas ainda dá tempo de agir. 

O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal precisam, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

2. 28/05 - CARD EDUCAÇÃO.jpg (GERAL/SOCIEDADE CIVIL) 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95 reduziu os investimentos em saúde, educação e outras áreas 
sociais. A chegada da pandemia da Covid-19 mostrou que o Teto de Gastos prejudica nossa 

https://bit.ly/2ZxR0se
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

capacidade de reagir e cumprir o papel do Estado em situações de emergência. É cuidando 
das pessoas que teremos um país mais justo, que nos permita alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

Na educação, R$ 7 bilhões já deixaram de ser investidos e a Emenda continua em vigor. 
Mas ainda dá tempo de agir. 

O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal precisam, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

3. 29/05 - CARD ASSISTÊNCIA.jpg (GERAL/SOCIEDADE CIVIL) 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95 reduziu os investimentos em saúde, educação e outras áreas 
sociais. A chegada da Covid-19 mostrou que o Teto de Gastos prejudica nossa capacidade 
de reagir e cumprir o papel do Estado em situações como a que estamos vivendo. 

O orçamento para ações de assistência social já foi reduzido em 9,2%, Não é à toa que 
quase 100 milhões de pessoas hoje precisam do auxílio emergencial. Mas ainda dá tempo 
de agir e de aprender que é cuidando das pessoas que se alcança um país mais justo e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal precisam, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

4. 30/05 - CARD GERAL.jpg (SOCIEDADE CIVIL) 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

 

Legenda: 

Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

5. 31/05 - CARD SENADO.jpg 

 

Legenda: 

Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

6. 01/06 - CARD CÂMARA.jpg 

 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
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Legenda: 

Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

7. 03/06 - CARD IMPRENSA.jpg 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95 reduziu os investimentos em saúde, educação e outras áreas 
sociais. A chegada da Covid-19 mostrou que o Teto de Gastos deixou a vida das pessoas, 
principalmente as mais pobres, muito pior. Queremos dialogar com jornalistas da área 
econômica sobre os efeitos da EC 95 e apresentar alternativas para equilibrar as contas 
públicas, diminuindo as desigualdades e com responsabilidade. A imprensa brasileira tem 
um papel importante. Vamos conversar? Entre em contato pelas nossas redes ou acesse 
www.acabatetodegastos.org.br. 

#AcabaTetoDeGastos 
 

8. 04/06 - CARD CÂMARA 2.jpg 

 

Legenda: 

Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

9. 05/06 - CARD REAGIR.jpg 

 

Legenda: 

Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, cuidar 
das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetodeGastos 
 

10. 06/06 - CARD TETO.jpg 

 

Legenda: 

Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, cuidar 
das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetodeGastos 
 

11. 07/06 - CARD VIDA DIGNA.jpg 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

 

Legenda: 

Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal devem, como manda a Constituição, 
cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetodeGastos 
 

12. 08/06 - CARD ODS1 a.jpg - Eliminação da Pobreza 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o país dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No 
Brasil, resolver a pobreza, o ODS 1 da Agenda 2030, exige enfrentar as desigualdades 
raciais, étnicas, de gênero e regionais, entre outras, mas as políticas adotadas continuam a 
penalizar severamente as camadas mais pobres da população. E a chegada da Covid-19 
agrava ainda mais a situação. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar 
das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br.  

#AcabaTetoDeGastos 
 

13. 10/06 - CARD ODS 1a-imagem.jpg - Eliminação da Pobreza 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o país dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No 
Brasil, resolver a pobreza, o ODS 1 da Agenda 2030, exige enfrentar as desigualdades 
raciais, étnicas, de gênero e regionais, entre outras, mas as políticas adotadas continuam a 
penalizar severamente as camadas mais pobres da população. E a chegada da Covid-19 
agrava ainda mais a situação. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar 
das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br.  

#AcabaTetoDeGastos 
 

14. 11/06 - CARD ODS 1b.jpg - Eliminação da Pobreza 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o país dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No 
Brasil, resolver a pobreza, o ODS 1 da Agenda 2030, exige enfrentar as desigualdades 
raciais, étnicas, de gênero e regionais, entre outras, mas as políticas adotadas continuam a 
penalizar severamente as camadas mais pobres da população. E a chegada da Covid-19 
agrava ainda mais a situação. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar 
das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br.  

#AcabaTetoDeGastos 
 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

15. 12/06 - CARD ODS 3a.jpg - Promoção da Saúde e bem-estar 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O 
direito à atenção integral à saúde por toda a vida, preconizado pelo SUS, torna-se mais 
necessário do que nunca com a chegada do Covid-19. A pandemia, inclusive, mostra como 
a EC95 foi impeditiva para reforçar a capacidade do país de responder ao alerta precoce 
ede reduzir e gerenciar riscos. A situação é grave, mas ainda há um caminho. É preciso 
acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: 
www.acabatetodegastos.org.br.  

#AcabaTetoDeGastos 
 

16. 13/06 - CARD ODS 3a.jpg - imagem - Promoção da Saúde e bem-estar 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O 
direito à atenção integral à saúde por toda a vida, preconizado pelo SUS, torna-se mais 
necessário do que nunca com a chegada do Covid-19. A pandemia, inclusive, mostra como 
a EC95 foi impeditiva para reforçar a capacidade do país de responder ao alerta precoce 
ede reduzir e gerenciar riscos. A situação é grave, mas ainda há um caminho. É preciso 
acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: 
www.acabatetodegastos.org.br.  

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

#AcabaTetoDeGastos 
 

17. 14/06 - CARD ODS 3b.jpg - Promoção da Saúde e bem-estar 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O 
direito à atenção integral à saúde por toda a vida, preconizado pelo SUS, torna-se mais 
necessário do que nunca com a chegada do Covid-19. A pandemia, inclusive, mostra como 
a EC95 foi impeditiva para reforçar a capacidade do país de responder ao alerta precoce 
ede reduzir e gerenciar riscos. A situação é grave, mas ainda há um caminho. É preciso 
acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: 
www.acabatetodegastos.org.br.  

#AcabaTetoDeGastos 
 

18. 15/06 - CARD ODS 4a.jpg - Educação de Qualidade 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A EC95 
segue como um grande obstáculo para a universalização do acesso à educação de 
qualidade no país para o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação com vigência até 2024. E com a chegada da Covid-19, a situação se 

http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

agrava ainda mais. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar das 
pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

19. 17/06 - CARD ODS 4a-imagem.jpg - Educação de Qualidade 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A EC95 
segue como um grande obstáculo para a universalização do acesso à educação de 
qualidade no país para o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação com vigência até 2024. E com a chegada da Covid-19, a situação se 
agrava ainda mais. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar das 
pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

20. 18/06 - CARD ODS 4b.jpg - Educação de Qualidade 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A EC95 
segue como um grande obstáculo para a universalização do acesso à educação de 
qualidade no país para o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação com vigência até 2024. E com a chegada da Covid-19, a situação se 
agrava ainda mais. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo de cuidar das 
pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

21. 19/06 - CARD ODS 8a.jpg - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A EC95 
segue como um grande obstáculo para a promoção do crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, geração de emprego pleno produtivo e trabalho decente para todas 
as pessoas. E, com a pandemia, a situação tende a piorar. É preciso acabar com a EC95 
agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. 
#AcabaTetoDeGastos 
 

22. 20/06 - CARD ODS 8b.jpg - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A EC95 
segue como um grande obstáculo para a promoção do crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, geração de emprego pleno produtivo e trabalho decente para todas 
as pessoas. E, com a pandemia, a situação tende a piorar. É preciso acabar com a EC95 
agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. 
#AcabaTetoDeGastos 
 

23. 21/06 - CARD ODS 8c.jpg - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
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Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A EC95 
segue como um grande obstáculo para a promoção do crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, geração de emprego pleno produtivo e trabalho decente para todas 
as pessoas. E, com a pandemia, a situação tende a piorar. É preciso acabar com a EC95 
agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. 
#AcabaTetoDeGastos 
 

24. 22/06 - CARD ODS 10a.jpg - Redução das Desigualdades 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com a 
EC95, o crescimento de renda da população mais pobre vem caindo. Entre 2016 e 2017, os 
40% mais pobres acabaram perdendo mais do que a média. Neste contexto, o impacto da 
diminuição de gastos com saúde e educação é muito alto. É fundamental empoderar e 
promover a inclusão social, econômica e política de todas as pessoas, mas essa é uma 
realidade nacional distante, que deve se agravar no pós-pandemia. É preciso acabar com a 
EC95 agora para dar tempo de cuidar das pessoas.Saiba mais: 
www.acabatetodegastos.org.br.  #AcabaTetoDeGastos 
 

25. 23/06 – CARD ODS 10b.jpg - Redução das Desigualdades 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
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Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com a 
EC95, o crescimento de renda da população mais pobre vem caindo. Entre 2016 e 2017, os 
40% mais pobres acabaram perdendo mais do que a média. Neste contexto, o impacto da 
diminuição de gastos com saúde e educação é muito alto. É fundamental empoderar e 
promover a inclusão social, econômica e política de todas as pessoas, mas essa é uma 
realidade nacional distante, que deve se agravar no pós-pandemia. É preciso acabar com a 
EC95 agora para dar tempo de cuidar das pessoas. Saiba mais: 
www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

26. 24/06 - CARD ODS 11a.jpg - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A EC95 já estava impedindo o desenvolvimento das cidades e suas diversas políticas 
relacionadas: habitação, saneamento, mobilidade, resiliência, entre outras. A chegada da 
Covid-19 agrava muito mais a situação. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo 
de cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

27. 25/06 - CARD ODS 11a - imagem.jpg - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/


 

 
 

 

 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A EC95 já estava impedindo o desenvolvimento das cidades e suas diversas políticas 
relacionadas: habitação, saneamento, mobilidade, resiliência, entre outras. A chegada da 
Covid-19 agrava muito mais a situação. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo 
de cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br. #AcabaTetoDeGastos 
 

28. 26/06 - CARD ODS 11b.jpg - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

 

Legenda: 

A Emenda Constitucional 95, que reduziu investimentos da União em áreas sociais, está 
distanciando cada vez mais o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A EC95 já estava impedindo o desenvolvimento das cidades e suas diversas políticas 
relacionadas: habitação, saneamento, mobilidade, resiliência, entre outras. A chegada da 
Covid-19 agrava muito mais a situação. É preciso acabar com a EC95 agora para dar tempo 
de cuidar das pessoas. Saiba mais: www.acabatetodegastos.org.br.  #AcabaTetoDeGastos 
 

http://www.acabatetodegastos.org.br/
http://www.acabatetodegastos.org.br/

