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MOVIMENTOS SOCIAIS - I

MOVIMENTOS SOCIAIS - IV

Milhares de trabalhadores ocuparam as A soberania do povo
ruas de Porto Alegre no dia de ontem brasileiro em questão
O Ato Estadual em defesa da
Petrobras, dos direitos trabalhistas,
da democracia, da soberania do povo
brasileiro e pela reforma política foi
realizado ontem, em Porto Alegre.
Cerca de 10 mil pessoas, de todas
as regiões do Rio Grande do Sul,
ocuparam ruas e praças da capital
gaúcha.
Trabalhadoras e trabalhadores

do campo e da cidade, integrantes do
Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), do Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA), do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) e da Via Campesina
participaram das manifestações,
desde às 7 da manhã até às 14:30h,
quando ocorreu o encerramento do
grande dia de mobilização.

MOVIMENTOS SOCIAIS - II

Manifestantes cobraram compromisso
do Governo Dilma com os trabalhadores
Os milhares de manifestantes
que estiveram em Porto Alegre ontem
cobraram a reversão das medidas
provisórias lançadas pelo Governo
Federal, de Dilma Roussef, que
restringem o acesso de trabalhadores
e trabalhadoras a direitos como o
seguro desemprego. Entre as

lideranças presentes, destacou-se o
líder do MST, João Pedro Stédile, que
fez um discurso duro. Stédile cobrou
de Dilma seu compromisso assumido
com os trabalhadores e a maioria do
povo brasileiro durante a campanha
eleitoral e a sua posse para o segundo
mandato.

MOVIMENTOS SOCIAIS - III

No restante do país, manifestações
acontecerão nesta sexta-feira
Trabalhadoras e trabalhadores
de todo o país prometem repetir,
nesta sexta-feira, o que foi feito ontem
em Porto Alegre e também em
Rondônia. O objetivo é acordar o povo

brasileiro para a necessidade de
assumir a luta em defesa inclusive da
democracia, uma vez que já há alguns
a pedirem até mesmo um golpe militar
no Brasil.

ITAÚ

Banco foi condenado a indenizar
bancária que foi demitida por justa causa
No início do mês, o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) condenou
o Itaú a indenizar uma bancária que
foi demitida por justa causa. Ao longo
do processo, a justa causa acabou
não sendo aceita pela Justiça em
virtude da fragilidade das provas
apresentadas pelo banco. O Itaú
alegou improbidade administrativa ao
demitir a colega.
Para agravar o caso, devido à

forma como foi demitida a
trabalhadora passou a sofrer de
depressão profunda. "A acusação de
ato ilícito criminal sem qualquer
comprovação acabou por afrontar
gravemente a honra e a imagem da
trabalhadora, ao ponto de, inclusive,
deixá-la depressiva, o que enseja a
indenização por danos morais", diz a
sentença do TRT, que condenou o Itaú
por unanimidade.

A grande manifestação de
ontem, em Porto Alegre, defendeu
ainda a soberania do povo brasileiro
sobre as riquezas do país. Por mais
que tente esconder, a mídia
hegemônica brasileira, que é o portavoz das grandes corporações
capitalistas, nacionais e estrangeiras,
tem um objetivo claro com a divulgação
exaustiva e insistente dos casos de
corrupção na maior empresa brasileira,
a Petrobras. Quem conhece um pouco
da nossa história sabe que essa mídia
nunca defendeu os direitos do povo
brasileiro e os interesses do país.
MOVIMENTOS SOCIAIS - V

Eles querem é
privatizar a Petrobras
O que a mídia hegemônica
pretende é convencer os brasileiros de
que a Petrobrás não presta para nada,
que está quebrada e de que o melhor é
entregá-la de uma vez por todas à
iniciativa privada ou, no mínimo, retornar
ao extremamente danoso regime de
concessões das reservas de petróleo.
A realidade é outra. A criação
da Petrobras é resultado da heróica luta
do povo brasileiro, “O Petróleo é
Nosso”, empreendida nas décadas de
1940 e 1950. A empresa é responsável
por 13% do PIB do nosso país, pela
criação de centenas de milhares de
empregos e por grande parte dos
avanços tecnológicos brasileiros.
Então, o que temos de fazer é
exigir, com veemência, a apuração e
a condenação de todos os corruptos,
além da democratização radical da
gestão da Petrobras e o seu
fortalecimento enquanto empresa
pública que tantos benefícios tem
trazido ao povo brasileiro.
PIADINHA
O que um apontamento disse para o
outro?
- Estou desapontado contigo!

