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Clique e saiba mais
•	 Temer	assume	que	golpe	

conTra	Dilma	foi	arTiculaDo	
porque	ela	não	aceiTou	projeTo	
neoliberal	(revisTa	fórum)

•	 “insaTisfação	com	governo	
Temer	poDe	gerar	uma	
reTomaDa	Da	luTa”,	Diz	
socióloga	(brasil	De	faTo)

Se “todoS São iguaiS perante a lei”, quando o Supremo 
tribunal Federal irá inveStigar eSSaS peSSoaS?

Michel TeMer: o presidenTe inTerino e golpisTa já foi ciTado por 
cinco delaTores na lava jaTo e aparece eM planilhas sob invesTigação 
da pf. confiraM as denúncias de Marcelo odebrechT (oesp, 
06.08.2016); sérgio Machado ex-presidenTe da TranspeTro, (g1, 
15.06.2016); planilhas apreendidas de uM execuTivo da caMargo 
corrêa (oesp,08.12.2014); júlio caMargo, ex-consulTor da Toyo 
seTal, (oesp, 22.08.2015); léo pinheiro, presidenTe da oas (fsp, 
19.12.2015) e delcídio do aMaral, (oesp, 15.03.2016).

aécio neves: ciTado pelodoleiro alberTo youssef (uol, 
25.08.2015); carlos alexandre de souza rocha, o ceará, 
(oglobo, 30.12.2015); fernando Moura (fsp, 03.02.2016); 
delcídio do aMaral (oesp, 15.03.2016); sérgio Machado 
( (fsp, 15.06.2016) e leo pinheiro (rba, 11.07.2016) e 
(fsp,27.08.2016). confira TaMbéM as reporTagens Tucano boM é 
Tucano solTo? “(cM, 11.02.2016) e 14 escândalos de corrupção 
envolvendo aécio, o psdb e aliados” (cM, 17.10.2014).

leia a matéria da Carta maior Com a liSta doS CitadoS que 
Seguem Sem Ser inveStigadoS

Nesta quinta-feira, 22 
de setembro, começou 
o primeiro passo para a 
grande greve geral que 
se desenha no Brasil. Em 
Fortaleza, trabalhadores 
de várias categorias 
unificaram a luta em uma 
manifestação ocorrida 
em grande avenida 
da cidade. O recado é 
o mesmo dos últimos 
meses: Fora Temer! Não 
vamos aceitar o massacre 
da classe trabalhadora 
como pretende fazer esse 

governo golpista. É hora de luta e a luta está na rua. O SINTSEF/CE esteve presente no ato que contou 
com a participação de dezenas de pessoas dos movimentos sindical, estudantil e social. Veja as fotos 
em nosso site. A movimentação aconteceu em vários lugares do pais, confira aqui.

•	 DireTor	Do	
sinTsef/ce	
DesTaca	inTenções	
Do	governo	golpisTa	
conTra	o	TrabalhaDor	
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