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Vem aí! #ParticiPe

Ontem (04/04) militantes dOs mOvimentOs sOciais 
saíram unificadOs às ruas, em tOdO O Brasil, para 

defender a demOcracia. em fOrtaleza, a cOncentraçãO 
acOnteceu na praça clóvis Beviláqua, cOm caminhada 

até O prédiO da Justiça federal, percOrrendO as ruas dO 
centrO da capital.

tudO em razãO dO JulgamentO nO supremO triBunal 
federal (stf) que negOu O direitO à presunçãO 

de inOcência, garantidO pela cOnstituiçãO, aO ex-
presidente lula. 

independente da preferência pOr partidO pOlíticO, 
O dia de Ontem mOstrOu que a pOpulaçãO deve ficar 
vigilante. a Jurisprudência inventada pelO stf, pOde 
ser utilizada cOntra qualquer cidadãO cOmum, uma 
vez que O JudiciáriO mOstrOu ser influenciável pelas 

emissOras de cOmunicaçãO, pelO exércitO e empresáriOs 
de multinaciOnais.

sOBre a rapidez cOm que estãO sendO Julgadas 
as ações que envOlvem lula, caBe perguntar qual O 
interesse está pOr trás desse esfOrçO? vale lemBrar 
que Os sindicatOs pOssuem inúmerOs prOcessOs que 

aguardam decisões há anOs. pOr quê nãO se vê O mesmO 
esfOrçO dO JudiciáriO para Julgá-lOs?

a perseguiçãO aOs direitOs civis e aOs militantes 
sOciais deve se agravar, para enfrentá-la é precisO que 

sindicatOs e mOvimentOs se prOteJam dOs próximOs 
ataques e fOrtaleçam a unidade na luta.

Democracia segue ameaçaDa, 
mas o PoVo resiste nas ruas!

filiada(O) que receBeu em 2017 valOres referentes 
a cOnquistas em prOcessOs Judiciais precisa declarar 

em impOstO de renda. em casO de dúvidas prOcurar O 
nOssO atendimentO JurídicO, pelO telefOne 85 3255 

7300, Ou na sede dO sintsef, em fOrtaleza.

www.humorPolitico.com.br
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