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A casa caiu!A casa caiu!

A casa dos dois principais articuladores 
do golpe (Temer e Aécio) e líderes da 
atual ofensiva contra os direitos e a 

aposentadoria da classe trabalhadora, final-
mente caiu.

Segundo o jornal O Globo, a delação de Jo-
esley Batista, dono da JBS, uma das maiores 
indústrias de alimentos do mundo, revelou 
que Michel Temer deu o aval para pagamen-
to de R$ 500 mil de mesada para Eduardo 
Cunha ficar calado.

Joesley também afirmou que Aécio Neves, 
senador e presidente do PSDB, pediu e rece-
beu R$ 2 milhões para cobrir despesas com 
sua defesa na Lava Jato. Ele também teria 

pedido, através de sua irmã Andrea Neves, 
R$ 40 milhões para comprar um apartamento 
para sua mãe no Rio de Janeiro. 

As delações são contundentes, pois des-
ta vez não são só denuncias vazias, existem 
gravações, filmagens e fotos monitoradas 
pela Policia Federal comprovando as con-
versas e as entregas do dinheiro (veja noticia 
completa no verso deste boletim).

E agora? As reformas da previdência e 
trabalhistas vão ser suspensas? Não existe 
nenhuma garantia que isso aconteça, pois 
os picaretas do Congresso Nacional, aliados 
deste grupo de delinqüentes, só vão deixar a 
poeira baixar para depois voltar a insistir nas 

reformas. 
Aí você pergunta: mas os deputados e se-

nadores ainda têm moral para fazer isso con-
tra os trabalhadores? Não, porém eles são 
tão cara de pau, que tudo é possível.

Por isso companheiros, devemos aprovei-
tar este momento de fragilização desses ini-
migos dos trabalhadores, para intensificar a 
luta contra essas reformas e exigir que elas 
sejam definitivamente retiradas da pauta do 
Congresso Nacional. É a hora de unir forças, 
sair às ruas.

Não Ao FiM dA NoSSA APoSENTA-
doRiA! Não A REFoRMA TRABALHiS-
TA! FoRA TEMER! ELEição diRETA, JÁ!

No dia 24 de maio, todos aqueles que no Brasil repu-
diam este governo golpista, vão lotar Brasília para se 
manifestarem contra as reformas da Previdência e Tra-
balhista e exigirem a saída de Temer! 

Este é o momento da virada

Diretas já!
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Segundo a Constituição, 
se o vice-presidente for 

deposto, quem o substitui 
é o presidente da Câmara; 
em seguida, o do Senado; 
e, por fim, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

O problema é que o atu-
al presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
tornou-se alvo de inquéri-
to aberto pelo ministro do 
STF Edson Fachin, após a 
chamada “delação do fim do 
mundo”, feita por executivos 
da empreiteira Odebrecht 
no âmbito da operação Lava 
Jato. Segundo despacho do 
ministro, Maia pediu R$ 350 
mil para financiamento de 
campanha. Ou seja, há um 
risco iminente de ele se tor-
nar réu, o que o impediria de 

assumir o cargo. 
Caso similar ocorre com 

o atual presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), que assumiu nesta 
posição, dia 01 de feverei-
ro, e que é citado em três 
delações da operação Lava 
Jato.

Assim, a mais provável 
sucessora ao cargo máximo 
da República seria Cármen 
Lúcia, presidenta do Supre-
mo. Ela assumiria interina-
mente e convocaria eleições 
indiretas no prazo de 30 
dias. Ou seja, quem esco-
lheria o substituto de Temer 
seria o Congresso Nacional, 
conforme previsto no artigo 
81 da Constituição para ca-
sos em que o presidente ou 
o vice saem do cargo após 
dois anos de mandato.

CUT e lideranças 
das frentes Brasil 

Popular e Frente Povo 
Sem Medo defendem 
que, não aceitarão 
qualquer saída para 
o governo Temer que 
não seja eleição direta 
e cobram retirada ime-
diata das reformas.

Para as organiza-
ções, ainda que protele 
a decisão, o cambale-
ante Temer (PMDB) já 
sabe que não tem con-
dições políticas, gover-
namentais e moral para 
se manter como presi-
dente da República.

A questão agora é 
discutir o que ou quem 
o sucederá e acerta-
ram que o eixo “Fora 
Temer, Diretas Já e 

pela retirada imediata 
das reformas Traba-
lhista e Previdenciária” 
norteará a luta.

“Entendemos que 
ele deve renunciar 
imediatamente à presi-
dência e não aceitare-
mos o golpe dentro do 
golpe. O que se está 
construindo é a saída 
dele e a indicação por 
via indireta de outro 
qualquer entre os pró-
prios golpistas e que 
são responsáveis  por 
esta crise tanto quanto 
ele. Só não tem gra-
vação ainda”, lembrou 
Vagner Freitas, presi-
dente da CUT.

Segundo ele, a as-
censão ao cargo sem 
consulta ao povo só 

aprofundará a crise, 
seja o escolhido da Câ-
mara, Senado ou do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

“Se isso acontecer 
nós vamos continuar 
fazendo a campanha 
pelas diretas Já e de-
nunciar internacional-
mente, que os mesmos 
que construíram a crise 
continuam no poder e 
só trocaram de nome. 
A crise é uma oportuni-
dade para que o Brasil 
possa convocar elei-
ções direitas elegendo 
um governo com cre-
dibilidade para propor 
mudanças econômi-
cas necessárias para 
o Brasil sair da crise”, 
defendeu Vagner.

A luta do Sindicato contra as re-
formas do golpista Michel Te-

mer e sua quadrilha não para, pelo 
contrário, vem sendo intensificada 
a cada dia que passa. 

O Sindicato, depois de parar a 
Vallourec, maior empresa da nossa 
categoria no dia 28 de abril (duran-
te a greve geral no Brasil) e de en-
cabeçar os protestos do 1º de Maio 

na Praça da Cemig, participou no 
dia 18 de maio, junto com as de-
mais entidades sindicais e movi-
mentos sociais, de ato realizado no 
centro de Belo Horizonte por dire-
tas Já! 

A luta continua cada vez mais for-
te. No dia 24 de maio, uma parte da 
direção do Sindicato participará da 
caravana de metalúrgicos que vai 

para a marcha em Brasília. O res-
tante da diretoria fica em Contagem 
para realizar atividades de protes-
tos e paralisações nas principais 
fábricas da categoria. 

O Sindicato também participa de 
lutas especificas das comunidades 
locais. No domingo (14/05), junto 
com o Libertas Minas e movimen-
tos populares da região, esteve pre-

sente na manifestação em frente a 
Prefeitura de Contagem contra a 
cobrança do IPTU e da taxa do lixo. 

No próximo dia 24/05, às 10h, na 
Praça Iria Diniz, em Contagem,  a 
plenária sindical e popular, da qual 
o Sindicato faz parte, se manifesta-
rá contra a terceirização, reformas 
trabalhista e previdenciária e contra 
a cobrança do IPTU e taxa do lixo. 

Temer teria comprado silêncio de 
Eduardo Cunha na prisão, diz reportagem de O Globo
Os donos da JBS, Jo-

esley Batista e o seu 
irmão Wesley, realizaram, 
na quarta-feira da semana 
passada, uma delação pre-
miada no âmbito da Opera-
ção Greenfield. Nela, eles 
teriam contado que grava-
ram uma conversa telefôni-
ca na qual o 
presidente 
golpista Mi-
chel Temer, 
teria indica-
do o depu-
tado Rodrigo Rocha Loures 
(PMDB-PR), para “resolver 
um problema da J&F” (hol-
ding que controla a JBS).

Momentos depois, o mes-
mo deputado foi filmado re-
cebendo uma mala com R$ 
500 mil enviados por Joes-
ley. Temer também ouviu 
do empresário que estava 
dando a Eduardo Cunha e 
ao operador Lúcio Funaro, 
uma mesada para ficarem 
calados. Diante da informa-

ção, Temer incentivou: “Tem 
que manter isso, viu?”.

O senador Aécio Neves 
também foi gravado pedin-
do R$ 2 milhões a Joesley. 
O dinheiro teria sido entre-
gue a um primo do presi-
dente do PSDB, numa cena 
devidamente filmada pela 

Polícia Fe-
deral.

A PF ras-
treou o ca-
minho dos 
reais. Des-

cobriu que eles foram de-
positados numa empresa 
do senador Zezé Perrella 
(PSDB-MG).

O presidente golpista Mi-
chel Temer fez um pronun-
c iamento 
em rede 
de televi-
são na noi-
te de quin-
t a - f e i r a 
(18), garantindo que não é 
culpado de nada e que não 

vai renunciar. 
Até o fechamento desta 

edição, ha-
viam sido 
p r o t o c o -
lados no 
Congresso 
Nacional , 

11 pedidos de impeachment 
contra Temer.

Já Aécio Neves foi afasta-
do do cargo de senador pelo 
Supremo Tribunal Federal 
e vários membros do Con-
gresso pedem sua cassa-
ção. Ele também foi afasta-
do da presidência do PSDB 
e sua irmã Andrea Neves foi 
presa por ter participado da 
transação.

“Tem que manter isso, viu?”
Temer ao ouvir do empresário que 

estava dando a Eduardo Cunha e ao 
operador Lúcio Funaro uma mesada 

na prisão para ficarem calados.

“Tem que ser um que a gente mata 
ele antes de fazer a delação”

Aécio respondendo ao 
empresário sobre quem iria pegar

 os R$ 2 milhões de propina

O que acontece se Michel Temer cair? Para CUT, não há eleição legítima sem povo

Sindicato intensifica a luta contra reformas
Fonte: Sindimetal com Brasil de Fato e CUT


