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DOIS PONTOS

O Sintufrj enviará quatro ôni-
bus para o Ocupabrasilia na quarta-
-feira, dia 24, sendo que um deles 
partirá do campus UFRJ-Macaé. A 
saída dos caravaneiros da Cidade 
Universitária será na terça-feira, 23, 
às 9h, da sede do Sintufrj. 

Além de participarem da mani-
festação conjunta, os caravaneiros 
da UFRJ irão realizar um ato em 
frente ao Ministério do Planeja-
mento reivindicando o retorno 
dos 28,86% aos contracheques da 
categoria. 

Caravaneiros pegam a estrada no dia 23 

“Brasil para quem” 
A reforma da Previdência foi o 

primeiro de uma série de temas que 
a UFRJ pretende debater durante a 
campanha “Brasil para quem”, 
lançada no dia 18 de maio, no au-
ditório Horácio Macedo (Roxinho).

Ao promover discussões com 
a comunidade científica e com a 
sociedade, a UFRJ pretende intervir 
em temas que vão determinar o 
futuro da sociedade brasileira, 
como a reforma trabalhista, o 
estado de violência e a questão 
indígena. Esta também é uma 
forma de divulgar conhecimento 
e ajudar na análise dos grandes 
dilemas do país.

Previdência
Para discutir o tema, foram 

convidados o vice-presidente da 
Associação de Juízes Federais do 
Brasil, Eduardo André Brandão, e 
o professor da Escola Politécnica 
José Miguel Bendrao.

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis, na abertura, 
abordou o momento grave em que 
vive o país (era o dia seguinte da 
divulgação da denúncia contra 
Temer e Aécio Neves), destacando 
que é importante a universidade 
promover debates dessa natureza. 
“O papel da universidade é este, 
pensar o Brasil”, disse ele, acres-
centando que a partir daquele data 
o  Sindicato estaria mobilizando a 
categoria para as atividades e atos 
públicos reivindicando a realiza-
ção de Diretas, Já.  

“Não temos tido muitas vi-
tórias, mas esperamos que esta 
virada (na conjuntura) possa ser 
a virada do ‘Temer sai e os 28% 
voltam’”, disse Assis, referindo-
-se ao corte do percentual do 
contracheque de cerca de 10  mil 
trabalhadores da universidade 
pelo Ministério do Planejamento, 
em fevereiro.

 A diretoria executiva do Sin-
tufrj, no uso de suas atribuições 
estatutárias e em atendimento ao 
art. 72, torna público os balance-
tes anuais de 2015 e 2016, ficando 
disponíveis na sede da entidade, 
situada na Praça Jorge Machado 
s/n, Cidade Universitária, CEP 
21941-598, Rio de Janeiro, para 
que todos os sindicalizados pos-
sam fazer a sua verificação, bem 
como dos documentos que os 

Edital de prestação de contas 
fundamentam, pelo prazo de 30 
dias, a contar desta publicação, 
disponibilizando diariamente um 
diretor para acompanhamento e 
esclarecimentos. Informa ainda a 
diretoria que os balancetes tam-
bém se  encontram disponíveis 
no site da entidade (www.sintufrj.
org.br) e que além disso serão 
realizadas audiências públicas 
para apresentação dos mesmos.

Diretoria do Sintufrj 

Este é o tema da palestra que 
será realizada pelo curso de Ca-
pacitação Saúde Complementar 
e Qualidade Vida, do Sintufrj, na 

“Atividade física e qualidade de vida”
terça-feira, dia 23 de maio, às 19h, 
no auditório da subsede sindical 
no HU. O evento é aberto a toda 
categoria. 

Nos dias 20 e 21 de maio, foi 
realizado na UnB o Encontro Na-
cional de Mulheres Trabalhadoras 
da Fasubra. O Sintufrj participou 
do evento com cinco delegadas da 
base e duas diretoras sindicais. As 
companheiras permanecerão na 
capital federal para participar dos 

Mulheres na luta 
atos e manifestações no Ocupabra-
silia, no dia 24. 

As representantes de todas as 
comunidades universitárias da 
base da Fasubra discutiram a refor-
ma trabalhista e o impacto no coti-
diano das mulheres trabalhadoras 
e as consequências da reforma da 

Previdência para as mulheres tra-
balhadoras, participaram de roda 
de conversa sobre a participação 
das mulheres em suas bases das 
lutas sindicais, na universidade 
e no controle social, de oficinas, 
e encerraram aprovando a Carta 
do Encontro.  

Atendimento social, urna, higienização básica e ornamentação do corpo (com flores da estação), coroa de 
flores da estação, véu, parâmetros e velas (cavaletes, castiçais e cristo conforme a religião), carro fúnebre para 
remoção dentro do município, registro em cartório, quando autorizado pela legislação local, livro de presença 
(conforme disponibilidade local), locação de sala para velório em capelas municipais ou particulares, taxas de 
sepultamento em cemitério municipal ou em outro com valor equivalente ou cremação, locação de jazigo (por 
três anos) em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente, quando necessário e disponível 
na cidade.

No caso de cremação, será providenciado o translado do corpo da cidade onde ocorrer o óbito para a 
cidade mais próxima que exista o serviço de cremação e posterior retorno das cinzas aos familiares.

Quando ocorrer o falecimento fora do município de residência, em território nacional, será providenciado 
o translado da cidade onde ocorrer o óbito até o local de domicílio do segurado ou do sepultamento.

No falecimento, invalidez total ou parcial do titular em decorrência de acidente, o mesmo estará coberto 
por seguro no valor de R$ 10.000,00, observadas as condições contratadas.

Na morte do titular, os herdeiros terão direito a um cartão-alimentação no valor de R$ 150,00 mensais, 
durante o período de seis meses. 

Seguro Assistência Funeral Familiar 
CONVÊNIO SINTUFRJ 

• Funeral familiar (titular, cônjuge e filhos: R$ 14,20/mês.
• Funeral familiar estendido (familiar + pais e sogros do titular): R$ 20,00/mês.

Ferreira Neto Corretora de Seguros Ltda. 
Email: ferreiranetocorretora@gmail.com / mlts57@gmail.com - Tels.: (21) 4101-8486 / 98506-7175

CARAVANEIROS se reuniram no Espaço Cultural para organizar a viagem e a participação nos atos em Brasília 

PLATEIA atenta às informações dos palestrantes (matéria completa na próxima edição)
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FORA, TEMER! E DIRETAS, JÁ!

s  delações  dos  donos 
da JBS, Joesley e Wes-
ley Batista, iniciaram 

a contagem regressiva para a 
derrocada do governo ilegítimo 
e impopular de Michel Temer 
(PMDB). As gravações entregues 
à Polícia Federal envolvem 
também o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), que já foi obrigado 
a se licenciar da presidência do 
partido. As investigações fazem 
parte da Operação Greenfield, 
que investiga fraudes em fundos 
de pensão.

As gravações das conversas 
mostram Temer avalizando 
a decisão dos irmãos Batista 
de pagar pelo silêncio do ex-
-deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que está preso em 
Curitiba, e indicando o depu-
tado federal Rodrigo Rocha 
Loures (PMDB-RS) – homem 
de sua confiança – para fazer 
o pagamento a Cunha de R$ 
500 mil mensais por 20 anos. 
Já Aécio pede R$ 2 milhões a 
Joesley, dinheiro que dizia ser 
para sua defesa na Operação 
Lava-Jato.

Inquérito aberto 
O procurador-geral da Re-

pública, Rodrigo Janot, pediu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) a investigação do presi-
dente por considerar a “anu-
ência” de Temer ao pagamento 
de propina ao ex-deputado 
Eduardo Cunha. O inquérito foi 
autorizado pelo ministro Edson 
Fachin. Em pronunciamento no 
dia 18 de maio, Michel Temer 
negou que tenha atuado para 
calar Cunha, e afirmou que não 
irá renunciar.

O pedido de investigação 
também inclui o deputado Ro-
drigo Rocha Loures e o senador 
Aécio Neves, já afastado do cargo 
pelo STF. Janot afirma ainda 
haver uma “articulação” de 
Aécio com Temer para impedir 
que as investigações da Ope-
ração Lava-Jato avancem, por 
meio de medidas legislativas ou 
pela indicação de delegados da 
Polícia Federal que conduzirão 
os inquéritos do caso.

Reação popular
No campo popular, os movi-

mentos Frente Brasil Popular e 
Povo sem Medo realizam mani-
festações para exigir a saída de 
Temer e realização de eleições 
diretas. “Só o voto popular 
pode resolver essa imensa crise 
política, resgatar a democracia 

Golpistas são desmascarados 
Rodrigo Janot pede investigação de Temer por avaliar que houve “anuência” do presidente para comprar o silêncio de Eduardo Cunha

e credibilidade na principal insti-
tuição brasileira. Qualquer outra 
saída será golpe dentro do gol-
pe”, dizem em nota. No campo 
sindical, as centrais promovem 
a ocupação de Brasília no dia 
24 de maio. No campo político, 
o pedido de impeachment no 
Congresso já está protocolado.

Cai o pano
Joesley entregou gravações 

com Michel Temer e Aécio Neves 
que revelam por completo o que 
foi a aventura do impeachment e 
dos vazamentos da Lava-Jato às 
vésperas das eleições. Não se trata 
mais de corrupção política, cap-
tando recursos de caixa 2 para 
financiamento de campanha. As 
gravações mostram claramente 
duas organizações criminosas no 
topo da política brasileira: uma 
liderada pelo presidente Michel 
Temer; outra, pelo presidente do 
PSDB Aécio Neves.

Não há possibilidade da 
permanência do governo Temer. 
Acabaram, assim como irão 
acabar, as tentativas de reforma 
articuladas no Congresso. No 
pronunciamento na quinta-
-feira, dia 18, Temer disse que 

não vai renunciar, mas, se ele 
mantiver essa posição, o país 
para. As reformas trabalhista e 
da Previdência, por exemplo, 
sonho do poder econômico que 
apoiou a queda de Dilma, sobem 
no telhado. Os relatores, senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e 
deputado Arthur Maia (PPS-

A saída de 
Michel Temer da 
presidência são 
favas contadas, 
ou por bem por 
mal, mesmo que 
tenha dito em 
pronunciamento no 
dia 18 de maio que 
não renunciará. 
Daqui a algumas 
semanas o Tribunal 
Superior Eleitoral 
julgará a chapa 
Dilma-Temer, e 
no Congresso o 
ilegítimo perde 
apoio da sua base. 

-BA), avisaram que elas estão 
em banho-maria.

A única maneira de recom-
por a legitimidade do sistema 
político são as eleições diretas. 
As manifestações já tomaram 
conta do país, e tomarão Brasília 
no dia 24 de maio.

Dias contados 
para o golpista
O ministro das Cidades, Bruno 

Araújo (PSDB), e o ministro da 
Cultura, Roberto Freire, presidente 
do PPS, anunciaram a saída do 
governo. O isolamento é cada vez 
maior. Os parlamentares acredi-
tam que a permanência de Temer 
é insustentável por considerarem 
grave a revelação de que o presi-
dente deu aval para que Joesley 
Batista comprasse o silêncio de 
Cunha.

Nas ruas a população exige 
Diretas, já!. Temer deixar o poder 
que não lhe foi conferido pelo povo 
é apenas uma questão de tempo.

Fim da blindagem 
de Aécio
As denúncias contra Aécio 

Neves estão acompanhadas 
não apenas de gravações, mas 

de outras provas colhidas pela 
Polícia Federal, como o rastre-
amento do dinheiro, e jogam 
no centro da notícia o chama-
do “helicoca”, que pode abrir 
caminho para o levantamento 
das ligações do mundo político 
com os narcotraficantes.

O dinheiro entregue ao primo 
de Aécio não era para o advogado 
de defesa, conforme alegou Aé-
cio na conversa com Joesley. O 
dinheiro foi encaminhado para 
uma das empresas do senador 
Zezé Perrela (PMDB-MG), jus-
tamente o dono do helicóptero 
encontrado com os 500 quilos de 
cocaína. A blindagem montada 
nos últimos anos em torno de 
Aécio se desfaz com as denúncias 
dos irmãos Batista. O Supremo 
Tribunal Federal afastou-o de 
imediato do cargo de senador. 

O fato de as investigações 
terem sido tocadas a partir de 
Brasília podem ter impedido a 
blindagem de Aécio pela PF de 
Minas e pela força-tarefa de Curiti-
ba. As ameaças de Eduardo Cunha 
– e provavelmente o escândalo da 
Operação Carne Fraca – precipita-
ram a delação.

A
Fotos: Internet

 

         

Continua na página 4 
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 Segundo o jornalista Luis 
Nassif, o vazamento da Lava-Jato, 
às vésperas das eleições de 2014, 
quase entrega o país nas mãos do 
“mais atrevido e inescrupuloso 
político brasileiro, Aécio Neves”. 

Ele narra que o impeachment 
e a posse de Michel Temer tive-
ram como padrinhos a mídia, 
a Lava-Jato, o juiz Sérgio Moro 
– autorizando a liberação das 
gravações de Dilma e Lula –, o 
procurador-geral da República 
Rodrigo Janot – avalizando o 
vazamento provavelmente por 
fraqueza –, o ministro Gilmar 
Mendes – impedindo a posse de 
Lula como ministro de Dilma 
– e os demais ministros do STF 
endossando todas as arbitrarie-

O golpe que produziu o monstro
Continuação da página 3

Atos contra Temer tomam conta do país

Um ônibus de viagem saiu do Sintufrj às 16h30 lotado em direção à Candelária. 
Técnicos-administrativos de todas as idades, aposentados e dirigentes sindicais por-
tando bandeiras da entidade e de coletivos políticos lotaram o coletivo. 

Três trabalhadoras da Biblioteca do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN), Rita Valadão, Tais Elaine e Sheyla Ferreira Mattos, ficaram eufóricas, pois 
era a primeira vez que participavam com o Sintufrj de uma manifestação fora dos 
campi da UFRJ. 

“Sempre quis vir, mas como mulher e já com certa idade queria companhia, 
pois tinha medo de confusão. E quando as minhas companheiras se animaram, 
não podia perder a oportunidade. Afinal, o que está acontecendo com o nosso país é 
uma covardia”, afirmou Rita.

“Estou aqui por causa dessa putaria que está ocorrendo no país. O Temer precisa 
cair, mas para isso precisamos engrossar os atos de rua”, disse Tais. 

“Desde as Diretas, já não participava de uma manifestação. Estou adorando. 
Sou a favor de uma faxina moral no país, pois tanta corrupção é uma vergonha”, 
defendeu Sheyla.   

Em todo o país as manifestações tomaram conta das ruas na 
quinta-feira, 18, um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) 
divulgar áudio de uma conversa entre Temer e o empresário Joesley 
Batista, dono da JBS, em que o presidente dá aval para a compra 
do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) nas inves-
tigações da Lava-Jato. Houve confrontos com batalhões de choque 
da Polícia Militar em Brasília e no Rio de Janeiro.

Em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro houve protestos. 
Na capital, um grande ato unitário organizado em conjunto pelas 
centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo reuniu 
cerca de 100 mil pessoas no Centro da cidade. Momentos após o 
fim do pronunciamento do golpista Michel Temer, durante o qual 
ele afirmou que não iria renunciar, manifestantes começaram a 
se concentrar na Candelária, por volta das 17h. Foi o maior ato 
realizado nas capitais pedindo Diretas, Já! e a saída de Temer.

Em sua fala, o presidente da CUT-RJ, Marcelo Rodrigues, 
“agradeceu” a recusa de Temer em renunciar afirmando: "Dia 24 
vamos ocupar Brasília para arrancar esse golpista da cadeira que 
nunca foi dele”. “Fora, Temer! Fora, Pesão!”, saudou as centenas 
de pessoas que ocupavam a Candelária o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis do alto do carro de som, onde se reve-
zaram as lideranças sindicais, representantes de partidos políticos 

Rio de Janeiro faz o maior, exigindo Diretas, Já!

Sintufrj sempre presente nas manifestações

dades. Ou seja, todos são pais do 
monstro.

A delação dos irmãos Batista 
desmonta todo o castelo montado 
em torno do golpe. 

Crise é resultante do golpe e da 
reação popular

O advogado e militante do 
movimento Consulta Popular, 
Ronaldo Pagotto, avalia que essa 
crise é resultante do golpe e da 
reação popular contra as reformas. 
A reação tomou corpo a partir de 
março, e agora ganhará mais fôle-
go com a campanha pelas eleições 
diretas, que já está nas ruas.

 “Essa crise do governo ilegal do 
Temer tem a ver com esse processo 
golpista. Eles não tiraram a Dilma 

para enfrentar problema algum, 
mas para facilitar a corrupção, a 
retirada de direitos e a negociata, 
como temos dito, da Casa Grande 
para retirada de direitos, para a 
entrega do patrimônio nacional 
e para o aumento da corrupção.

Essas operações, com toda 
a cautela que a gente tem que 
observá-las, só têm demonstrado 
que a corrupção não foi interrom-
pida, mas amplificada. Essa Casa 
Grande achava que a Lava-Jato 
teria cumprido só o papel de ani-
mar as forças conservadoras para 
o impeachment, e acreditaram que 
poderiam controlá-la. Não podem. 
A Lava-Jato tem uma certa auto-
nomia em relação a essas forças.

Após o golpe, essas mesmas 

forças conduziram o processo 
achando que seria um passeio. Os 
atos de março e de abril demons-
tram que não será um passeio. Os 
golpistas não terão vida fácil: o ato 
agora do fim de semana que vem 
e o do 24 de maio, em Brasília, 
também prometem ser grandes 
atos contra as reformas – e agora 
também pelas Diretas, Já.

Esse processo, sobretudo essa 
denúncia de ontem, só deixa para 
nós uma saída: devolver ao povo 
a oportunidade de definir quem 
vai conduzir a República – não 
tem meio-termo. É fim do golpe e 
'Diretas, Já'."

Mais denúncias
Joesley Batista contou à Pro-

curadoria-Geral da República 
(PGR), em sua delação pre-
miada, que deu R$ 30 milhões 
ao deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) para bancar 
a campanha do peemedebista à 
presidência da Câmara, em 2015. 
Segundo o empresário, Eduardo 
Cunha  "saiu comprando um 
monte de deputados Brasil a fora".

Joesley  afirmou também que 
a empresa pagou, nos últimos 
anos, cerca de R$ 400 milhões 
em propina a políticos. A afir-
mação está em um dos vídeos 
dos depoimentos do empresário à 
Procuradoria-Geral da República, 
tornados públicos na última 
sexta-feira, dia 19, pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

e dos movimentos sociais. “A nossa união é o único caminho para  
derrubarmos e chutarmos o traseiro desse golpista. Daqui para a 
frente, não podemos sair das ruas, porque a mídia quer eleger seu 
candidato, e também não podemos cair no golpe do parlamenta-
rismo”, avisou o sindicalista.

O protesto interditou a Avenida Presidente Vargas (na altura da 
Candelária) e a Avenida Rio Branco. Da Candelária, a manifestação 
seguiu pela Avenida Rio Branco em direção à Cinelândia. "Fora, 
Temer!" e "Diretas, Já!" foram as palavras de ordem da passeata. O 
contingente de pessoas crescia à medida que trabalhadores deixa-
vam suas empresas no Centro. Durante o trajeto, os manifestantes 
foram saudados com papel picado e bolas de gás lançados das 
janelas de prédios, e retribuíam com aplausos. 

A passeata chegou à Cinelândia depois da 19h, e os manifes-
tantes se juntaram àqueles que já estavam concentrados na praça. 
A deputada Jandira Feghali (PCdoB) agitava a massa no carro de 
som. O movimento era pacífico, mas acabou disperso por conta 
da violência que tomou conta da região e das adjacências após 
as 20h. A Cinelândia foi cercada e bombardeada com bombas de 
gás lacrimogêneo e balas de borracha por dezenas de soldados da 
Polícia Militar. Mais uma vez, no Rio, a população é impedida de 
se manifestar frente à repressão policial.

Fotos: Renan Silva


	Jornal1202 p1
	Jornal1202 p2
	Jornal1202 p3
	Jornal1202 p4

