
Clique e saiba mais
•	 Comissão	aprova	proposta	que	proíbe	uso	partiCular	de	e-mails	do	serviço	públiCo
•	 dilma:	Não	reCuaremos	Nos	avaNços	e	maNteremos	programas	soCiais
•	 desaprovação	do	goverNo	dilma	Cai	pela	seguNda	vez	seguida;	82%	quer	que	CuNha	seja	Cassado
•	 ChiCo	buarque,	maria	gadú	e	outros	artistas	laNçam	músiCa	em	homeNagem	às	esColas	oCupadas
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“O processo de impeachment é apenas a cereja no bolo de um processo muito mais longo e 
complicado que vem ocorrendo.  [...] Está sendo preparada no Brasil uma gigantesca vitória, na luta 
de classes, do capital. A tentativa de impeachment apenas coroa este longo processo. [...] No Brasil, 
o autoritarismo não é uma questão política, mas uma característica estrutural de uma sociedade 
oligárquica, vertical, hierarquizada, que opera exclusivamente com os princípios da desigualdade e 
do mando e obediência. É esta sociedade que está sendo puxada para colocar a cereja em cima do 
bolo.

Por isso, o ato unitário e apartidário é essencial como defesa da democracia. Significa, no Brasil, 
a defesa dos explorados, dos humilhados, dos oprimidos, daqueles que são, há mais de quinhentos 
anos, o sustentáculo da riqueza deste país e a fonte de todo o sofrimento existente aqui. É contra 
eles que a classe dominante está se mobilizando neste país, tendo sempre como seu acompanhante 
favorito esta classe média autoritária e proto-fascista.

Amigos, amigas, temos uma tarefa histórica. Não é apenas esta luta aqui e agora para impedir o 
golpe. É uma luta na qual nós vamos explicar que se o golpe vier, não só os experimentos de justiça 
social vão desaparecer. [...] Este ato não é apenas para nós garantirmos a nós mesmos que não 
estamos passivos. Este ato é e tem de ser, para nós, o primeiro passo de uma luta histórica que 
começa contra o golpe e prossegue como luta pela democracia e por justiça social. A luta continua!”

Leia o artigo na íntegra

O impeachment e o ódio de classe, por Marilena Chauí

Em mensagem, Cunha cita 
repasse de R$5 milhões a Temer

O presidente 
da Câmara dos 
Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), 
mencionou um 
pagamento de R$ 
5 milhões feito pela OAS ao vice-presidente da 
República, Michel Temer. Menção consta em uma 
mensagem pelo aplicativo WhatsApp entre Cunha 
e o dono da empreiteira, Leo Pinheiro, condenado 
na Lava Jato. Em seguida à mensagem de Cunha, o 
empreiteiro pede “cuidado com a análise para não 
mostrar a quantidade de pagamentos dos amigos”. 
Saiba maiS

iNformamos	que	devido	ao	
reCesso	de	fiNal	de	aNo	Não	

haverá	expedieNte	No	siNtsef/
Ce	eNtre	os	dias	24/12	e	03/01.
eNCerraremos	as	atividades	No	

dia	23/12	e	retorNaremos	No	dia	
04/01.

desejamos	a	todos	um	feliz	
Natal	e	um	aNo	Novo	de	muita	

paz	e	prosperidade.
boas festas!

http://bit.ly/1YynbNn
http://bit.ly/1RjfHgR
http://bit.ly/1Oicjxa
http://bit.ly/1Zn036J
http://bit.ly/1lVoSIy
http://bit.ly/1OkW3lr
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