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Clique e saiba mais
•	 CUT	sinaliza	greve	geral	para	frear	o	golpe
•	 MsT:	“não	TeM	porqUe	desaniMar.	Há	UM	novo	proCesso	HisTóriCo	de	lUTas”
•	 dilMa	fiCa	a	UM	passo	de	perder	o	poder
•	 CUnHa	enTrega	o	iMpeaCHMenT,	e	deve	reCeber	‘anisTia’	eM	TroCa

A luta apenas começou
“A luta apenas começou”. 

A frase dita no voto da 
deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), na noite de 
ontem, deve ser o nosso 
norte. Muitos de nós não 
queríamos ser brasileiros 
ao ouvir um parlamentar 
exaltar a ditadura e 
homenagear o torturador 
de uma chefe de estado. 
Muitos de nós não quisemos 
acreditar que o pior 
congresso da história fosse 
capaz de nos dar mais uma 
página de vergonha para os 
anos que se seguirão. Mas 
assim foi.

Agora a ação segue para 
o Senado, para que seja 
decidido se o processo deve 
ou não ser instaurado. Antes 
de ir ao plenário daquela 
Casa, será composta uma 
comissão com 42 senadores 
(21 titulares e 21 suplentes), 
que em dez dias elaborará 
um parecer. A presidenta 
só será intimada e afastada 
caso o plenário decida 
que o processo deve ser 
instaurado.

Começou outra luta, uma 
de que pouca gente se deu 
conta: a de qualificar a 
política brasileira. Ter em 
um congresso nacional 
deputados que votam um 
processo da importância 
deste em nome da esposa... 
da filha que vai nascer... 
do neto... da tia e até 
invocando Deus, saudando 
os evangélicos e exaltando 
os militares do golpe de 64... 
O que nos mostra o quão 
precisamos repensar o nosso 
movimento.

Vamos nos reorganizar 
em nome da democracia. 
Não é hora de avaliar se 
estamos satisfeitos ou não 
com o governo Dilma, não 
é essa a questão. É hora 
de observar que não se 
tira um presidente eleito 
legitimamente sem crime 
cometido, o nome disso 
é golpe. Contra o que já 
conquistamos outrora.

Reproduzimos o chamado 
da CUT, pois acreditamos 
que essa é a saída:  “A CUT 
conclama os trabalhadores 

e trabalhadoras, os seus 
parceiros da Frente Brasil 
Popular e Frente Povo 
sem Medo, a não sairmos 
das ruas e continuarmos 
o combate contra o 
golpe através de todas as 
formas de mobilização e 
com pressão agora sobre 
o Senado, instância que 
julgará o impeachment 
da presidente Dilma sob 
a condução do ministro 
Lewandowski do STF.”

A hora é de luta e 
resistência, como anunciou 
ontem o presidente da CUT, 
Vagner Freitas: “Vamos 
fazer a resistência depois 
da maior unidade da 
esquerda. Somos o sal 
da terra deste Brasil e 
defensores da democracia. 
Não vamos aceitar o 
golpe.” 

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/22HGINs
http://bit.ly/1RoVzu5
http://bit.ly/23GRjOz
http://bit.ly/20EvHgt
http://bit.ly/1WATldE
http://bit.ly/22HaCBn

