
A mobilizAção e o poder de unidAde dA clAsse 
trAbAlhAdorA estão cAdA vez mAis necessários 
pArA que se possA combAter o cenário de crise 
políticA e econômicA que se ArrAstA no pAís 
há quAse dois Anos. ontem, A comissão de 
constituição e JustiçA (ccJ) dA câmArA dos 
deputAdos reJeitou pArecer que recomendAvA 
investigAção de denúnciA ApresentAdA contrA 
michel temer com fArtAs provAs. 

num cenário onde executivo, legislAtivo e 
Judiciário tem AtuAdo ApenAs pArA mAnter umA 
políticA recessivA que impõe retirAdA de direitos 
e AgrAvA umA crise que se ArrAstA e pode piorAr 
AindA mAis A vidA dA populAção, nossA reAção 
se fAz urgente. A reversão desse cenário se 

fAz com debAte e diálogo frAnco cApAz de unir 
As diversAs forçAs dA sociedAde em torno dA 
retomAdA imediAtA de nossA democrAciA.

os preJuízos do golpe de estAdo que foi dAdo 
no brAsil Já são incAlculáveis. no entAnto, é 
preciso ter em mente que A lutA precisA Acontecer 
pArA que este quAdro de AdversidAdes possA ser 
revertido. emendAs constitucionAis, proJetos 
e propostAs que retirAm direitos históricos 
têm sido AprovAdos por pArlAmentAres que 
usAm seus postos pArA Atender Aos Anseios 
do mercAdo finAnceiro e não do povo que os 
elegeu. ReagiR é nossa única saída! 
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clique e saiba mais
•	Após vitóriA de temer nA ccJ, 

oposição clAssificA resultAdo 
como “ArtificiAl” (brAsil de fAto)

•	centrAis sindicAis reAfirmAm 
unidAde nA lutA em defesA dos 
direitos (portAl vermelho)

•	denúnciA será votAdA em 2 de 
Agosto. entendA 
A situAção de 
temer (cArtA 
cApitAl)

Com denúncia contra Temer rejeitada na CCJ, população 
precisa reagir se quiser retomar democracia 

Seguindo agenda com a baSe, o SinTSeF/ce eSTeve 
hoje,14, com TrabalhadoreS deScenTralizadoS da FunaSa 

e miniSTério da Saúde da 22°creS PacajuS, diScuTindo 
reFormaS TrabalhiSTa e Previdenciária. 

eSTe enconTrou conTou com a PreSença da advogada 
raquel amaral, Tendo como PauTaS PrinciPaiS: inFormeS 

jurídicoS e encaminhamenToS. 
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