
Texto publicado no site do El País, que merece atenção e reflexão. Confira a integra CliCando aqui: 

“Seria bom se a gente pudesse acreditar que as centenas de milhares que foram às ruas 
neste domingo querem o fim da corrupção no Brasil. A beleza de um país unido contra 
aquilo que o arrasta para o esgoto é uma imagem forte, poderosa. Mas a massa verde-
amarela, vista de perto, delata a si mesma. Quem quer o fim da corrupção no Brasil não 
levanta bonecos de Lula (PT) e de Dilma (PT) e esquece todos os outros que não pertencem 
ao partido que quer arrancar do Governo. Quem quer o fim da corrupção no Brasil 
jamais teria negociado com Eduardo Cunha (PMDB), como lideranças que organizaram 
as manifestações negociaram há pouco tempo atrás. Nem usa camiseta da CBF, mais 
corrupta impossível. Nem tira selfies com uma polícia que sistematicamente viola a lei.” 
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Clique e saiba mais
•	 1°	ministro:	LuLa	não	aceitou	ser	ministro	de	diLma,	mas	o	chefe	de	governo
•	 Líder	do	governo	na	câmara	confirma	que	LuLa	é	o	novo	ministro	da	casa	civiL
•	 LuLa	ministro	da	esperança:	mais	democracia	com	desenvoLvimento

•	 oit	reveLa	que	90%	dos	trabaLhadores	domésticos	não	recebem	benefícios	sociais

Na política, mesmo os crentes precisam ser ateus
“o momento do Brasil, Culminando Com as manifestações de 13 de março, mostra os risCos de uma 

adesão pela fé: é preCiso resistir pela razão”

Reunião de aposentados 
e pensionistas concentra 
filiados para o ato

Na sexta-feira, 18, os aposentados 
e pensionistas do SINTSEF/CE reunir-
se-ão na sede da entidade a partir das 
14h30. O encontro tratará de temas 
específicos do segmento e, em seguida, 
o grupo se unirá aos defensores da 
democracia em ato que se inicia na 
Praça da Bandeira, cerca de 300 
metros do sindicato. Contamos com 
você. Compareça!

AgeNde-se. É NestA sextA, 18/3

http://bit.ly/1S0gGBJ
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1U7Zpue
http://bit.ly/1M7UC9c
http://bit.ly/1pptl8v
http://bit.ly/1Ug0jEA

