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PAÍS REAGE EM DEFESA DO DIREITO À APOSENTADORIA
Mais de 50 milhões de trabalhadores parados e protestos em 380 cidades mostram o descontentamento do brasileiro com os rumos do país

A greve geral do dia 14 
de junho, chamada pelas 
12 centrais sindicais e pelas 
frentes Brasil Popular e Povo 
sem Medo, parou 50 milhões 
de trabalhadores e reuniu 
milhares de pessoas em pro-
testos espalhados em 380 ci-
dades de Norte a Sul do país.  

Nosso sindicato e muitos 
trabalhadores químicos e 
farmacêuticos se somaram 
às mais de 50 mil pessoas 
que se reuniram em frente à 
Fiesp (Federação das Indús-
trias do Estado de São Pau-
lo), na Avenida Paulista, e 
depois caminharam rumo à 
Praça da República.  

A reforma da Previdência 

que o governo Bolsonaro quer 
implementar no país é o prin-
cipal motivo dessa greve, que 
teve massiva adesão dos tra-
balhadores da área da educa-

No próximo dia 28 (sexta), 
às 19h, os químicos escolhem 
os delegados que participa-
rão do 13º Concut e do 14º 
Cecut   A assembleia que de-
fine os delegados será realiza-
da na sede do Sindicato (Rua 
Tamandaré, 348 – Liberdade). 

Os congresso da CUT 
(Central Única dos Trabalha-
dores), nacional e estadual, 
ocorrem a cada quatro anos 

e elegem a nova diretoria e o 
plano de lutas para o próxi-
mo período. 

Este ano o congresso na-
cional será realizado na Praia 
Grande, litoral de São Paulo, 
entre os dias 7 e 10 de outubro 
e o Cecut será posteriormen-
te.  O documento de divulga-
ção diz que “este será um dos 
mais importantes congressos 
nos 35 anos de história da 

ASSEMBLEIA
PREPARATÓRIA PARA O CONCUT

28 DE JUNHO, ÀS 19H
SEDE DO SINDICATO: RUA TAMANDARÉ, 348 – LIBERDADE

CUT e acontecerá num mo-
mento em que o governo [de 
Jair Bolsonaro (PSL)] não es-
conde a intenção de destruir 
as conquistas e os direitos 

dos trabalhadores e da socie-
dade brasileira, de fragilizar 
o movimento sindical e a de-
mocracia e de abrir mão da 
soberania nacional”.

DINO SANTOS

MORO É DESMASCARADO E PODE SER PRESO

ção, devido aos cortes de ver-
bas anunciados pelo governo.

O desemprego assustador 
e um governo totalmente 
sem rumo também têm con-

tribuído para aumentar a in-
satisfação do brasileiro.  

O ex-prefeito Fernando 
Haddad participou do ato 
e comentou dois episódios 
que marcaram a semana de 
Bolsonaro. “Que moral um 
presidente que se aposentou 
aos 33 anos tem para impor 
goela abaixo uma reforma 
da Previdência como essa?”, 
questionou. Haddad tam-
bém pediu a renúncia do 
ministro Sérgio Moro. “Ele 
já era partidário quando era 
juiz, imagine agora que é 
político. Ele descumpriu a 
lei e prendeu quem deveria 
estar no lugar do Bolsonaro”, 
disse. 

As revelações feitas pelo 
site The Intercept Brasil mos-
tram como o atual ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica e ex-juiz Sérgio Moro e 
o procurador federal Deltan 
Dallagnol manipularam a 
Lava Jato com o claro objetivo 
de tirar o ex-presidente Lula 
da corrida eleitoral de 2018. 

O CAAD (Coletivo Advoga-

das e Advogados pela Demo-
cracia) protocolou no sábado 
(15), junto ao STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), uma no-
tícia-crime contra Moro e os 
procuradores federais Deltan 
Dallagnol, Laura Gonçalves 
Tessler, Carlos Fernando dos 
Santos Lima (aposentado) e 
Maurício Gotardo Gerum.

De acordo com os advoga-

dos, é possível enquadrá-los 
nos seguintes crimes – orga-
nização criminosa, corrup-
ção passiva, prevaricação, 
violação de sigilo funcional 
e crimes contra o regime re-
presentativo e democrático.

Além da prisão preventiva, 
o coletivo pede que seja “de-
terminado à Polícia Federal a 
imediata busca e apreensão 

dos aparelhos eletrônicos 
dos denunciados (tablets, 
celulares, notebooks), espe-
cialmente os funcionais, seja 
nas respectivas residências, 
seja nas repartições públicas, 
sob grave risco de destruição 
de provas”.

Isolado pela mídia e sem 
apoio nenhum, resta contar 
os dias para a queda de Moro.


