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MARCHA SOBRE BRASÍLIA I
do Eduardo Cunha.
A JBS foi uma das empresas que mais recebeu dinheiro
dos bancos públicos através de
ﬁnanciamentos para a compra de
inúmeros frigoríﬁcos no Brasil e no
exterior.
As benesses que a JBS
recebeu do estado nos governos
anteriores e atual fazem que a delação dos seus donos peguem diretamente todos eles, além de inúmeros membros do congresso que
foram ﬁnanciados pela empresa.

3601-2785 ou 3601-2786

Sobre as horas
não trabalhadas
Mais vitórias na Justiça
A 12ª e a 5ª Varas do Trabalho de Campinas, respectivamente, concederam liminares proibindo a Caixa Econômica Federal e
o Banco do Brasil de descontarem
as horas não trabalhadas por seus
funcionários na Greve Geral de 28
de abril. O Sindicato dos Bancários de Campinas e Região havia
ingressado com pedido de tutela
de urgência.
GREVE GERAL II

MARCHA SOBRE BRASÍLIA II

Manter a mobilização e arquivar
deﬁnitivamente as reformas
Temer tem que sair imediatamente da presidência. Já o
Congresso Nacional não tem a
menor legitimidade para escolher
o novo presidente e continuar discutindo as reformas. Os ladrões
querem garfar nossas aposentadorias e nossos direitos. As reformas têm que ser arquivadas e
a votação da lei da terceirização
anulada. Os escândalos deixam
claro como funciona a aprovação
das leis por aqueles picaretas.
Não podemos conﬁar no
judiciário ou no Congresso Nacional. Precisamos garantir o Fora
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GREVE GERAL I

Ocupar Brasília e defenestrar os ladrões
No dia de hoje, neste exato
momento, o movimento sindical,
social, popular e estudantil está
se concentrando em frente ao estádio Mané Garincha para iniciar a
“Marcha sobre Brasília”.
A delação dos donos da
JBS envolveu diretamente o presidente da República, Michel Temer
[PMDB], e o segundo colocado
nas últimas eleições presidenciais, Aécio Neves [PSDB], em
um esquema criminoso que objetivava comprar o silêncio do bandi-
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Temer e a derrota das reformas
nas ruas. Uma grande marcha
em Brasília neste momento terá
grande impacto na conjuntura, independente dos desdobramentos
do novo escândalo.
Mas não podemos parar
por aí. Precisamos, imediatamente, marcar uma nova greve geral
de 48 horas para colocar para
fora Temer e garantir que o congresso não eleja um presidente
para continuar as reformas.
Fora Temer e esse congresso
corrupto! Não à eleição indireta
para presidente!

AMÉRICA DO SUL

Um olhar sobre a Venezuela - III
Hugo Chávez é reconduzido ao poder pela mobilização popular
O “reinado” de Pedro Car- madas do país, leais a Chávez,
mona durou apenas dois dias. O atenderam ao chamado do povo
povo venezuelano tinha plena e o reconduziram ao poder no dia
consciência de que o golpe patro- 13 de abril.
cinado pelos Estados Unidos viria
A vitória do povo venezueacabar com as conquistas via- lano sobre os golpistas foi, sem
bilizadas com a eleição de Hugo dúvida, um alento para os demais
Chávez. Por conta disso, ocupou, povos que lutam pela liberdade e
aos milhões, as ruas das maiores por usufruírem do direito inalienácidades do país exigindo a volta vel à autodeterminação e à sobede seu presidente. As forças ar- rania sobre o seu território.

Juiz enfatizou o
Direito de Greve
Em sua decisão sobre o
processo contra a Caixa, o juiz André Luiz Menezes Azevedo Sette
destaca que a greve geral “assemelha-se à de outubro de 2016” e
“diante de paralisações decorrentes do exercício do direito de greve,
não deve ocorrer desconto salarial
imediato”. Ele se referiu à greve
da categoria durante a Campanha
Nacional, que durou 31 dias.
Na ação contra a CEF, o juiz
Azevedo Sette estabeleceu multa
de R$ 2 milhões em caso de descumprimento da ordem judicial. Na
ação contra o Banco do Brasil, o juiz
Marcelo Chaim Chohﬁ impôs multa
de R$ 2.500,00 por funcionário.
PIADINHA
Um bêbado chega na delegacia e
o delegado pergunta:
- Você também estava na confusão?
E o bêbado responde:
Não, senhor!
E o delegado pergunta:
- Então por que você está aqui?
O bêbado responde:
- Os policiais chegaram e gritaram: “Cana pra todo mundo”. Então eu vim.

AMÉRICA DO SUL - I
Um olhar sobre a Venezuela - II
O golpe de Estado, de abril de 2002, contra Chávez
Mal completava três anos de governo e, no dia 11 de abril de 2002, Hugo
Chávez era deposto por um Golpe Estado. Foi mais um golpe contra a democracia na América Latina planejado e organizado pelo Sistema de Poder que
domina os Estados Unidos.
O novo governo, do golpista Pedro Carmona, líder da Fédecamaras,
uma entidade empresarial, foi, imediatamente, reconhecido pelo governo dos
EUA. Curiosamente, o mesmo governo que se arvora o direito de apontar
quais países são governados democraticamente e em quais vigem ditaduras.
Democrata à moda estadunidense, Carmona dissolveu o congresso nacional venezuelano e o Judiciário.
presarial, foi, imediatamente, reconhecido pelo governo dos EUA. Curiosamente, o mesmo governo que se arvora o direito de apontar quais países são
governados democraticamente e em quais vigem ditaduras.
Democrata à moda estadunidense, Carmona dissolveu o congresso nacional venezuelano e o Judiciário.

AMÉRICA DO SUL - II
Um olhar sobre a Venezuela - III
Hugo Chávez é reconduzido ao poder, nos braços do povo
Porém, para a felicidade dos povos que lutam pela liberdade e por usufruírem de seu direito inalienável à autodeterminação e à soberania sobre o
seu território, o golpe durou apenas dois dias.
O povo venezuelano tinha total consciência de que o golpe patrocinado pelos Estados Unidos viria acabar com as conquistas viabilizadas com a
eleição de Hugo Chávez. Por conta disso, ocupou, aos milhões, as ruas das
maiores cidades do país. Em Caracas,

