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Começam na 
quinta-feira, 12, 

as inscrições para 
os novos cursos 
oferecidos pelo 

Sindicato em 
parceria com o 

Senai. P.4
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Novas vagas 
para cursos do 

Senai

antes achavam que era somente 
para os filhos e filhas dos ricos: 
casa própria, faculdade, viagens, 
são alguns exemplos. Uma políti-
ca que pensou o desenvolvimento, 
de fato, que protegeu o patrimô-
nio nacional e que nos empoderou 
para falar de igual para igual com 
as principais potências do mundo. 
Porém, isso foi e é insuportável 
para a elite midiática, financeira e 
empresarial deste país, que busca 
aniquilar qualquer oportunidade 
de nos ver numa situação que não 
seja subalterna.

Não aceitamos que em nome 
de um pretenso combate a cor-
rupção todos nossos sonhos e 
conquistas sejam rifados, colo-
cados como secundários, porque 
não são. 

Uma teia conspiratória está 
armada. Ela tirou Dilma da Pre-
sidência, mas seu fim último é ti-
rá-lo da disputa eleitoral de 2018. 
Para colocar quem? Certamente 
alguém que pense que o pobre 
trabalhador não tem direitos, 
só deveres. Alguém que dê conti-
nuidade à política de retirada de 
direitos trabalhistas e sociais. Va-
mos trabalhar para derrotar esse 
projeto.

Aguente firme, companhei-
ro. Nós vamos dar continuidade 
a luta e não vamos permitir que 
ninguém esmague nossos sonhos 
e tente abaixar nossas cabeças, ti-
rar nossa dignidade. Sabemos que 
o que se avizinha é mais opressão 
sobre a classe trabalhadora, mais 
intenções de retirada de direitos, 
mais exclusão e desigualdade, 
mais criminalização dos movi-
mentos sindical e social. Vamos 
responder com luta. Jamais vão 
aprisionar suas ideias porque 
suas ideias são nossas ideias. So-
mos todos luta!

Companheiro Lula, se pen-
sam que encarcerá-lo irá matar 
os sonhos e a luta por um Brasil 
justo, democrático e de todos, es-
tão muito enganados. Essa foi a 
sua mensagem clara, em alto e 
bom som no discurso a multidão 
que lhe prestava solidariedade, na 
sede do Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC. Não irão matar o so-
nho e o projeto que você represen-
ta porque nós, sindicalistas, sem 
terra, sem teto, negros, jovens, 
homens e mulheres trabalhadores 
e trabalhadoras deste país somos 
aqueles que vão dar continuidade 
a luta pelo Brasil justo e desenvol-
vido que contemple a cada um dos 
brasileiros, enquanto sujeitos de 
nossa história.

Não temos dúvida, compa-
nheiro Lula, que essa adversida-
de nos faz mais fortes, solidários, 
organizados e, assim como você, 
manteremos nossa cabeça ergui-
da e nosso punho cerrado para 
enfrentar todos os ataques. Pen-
sam que trancá-lo irá acabar com 
a nossa fome de Justiça, irá nos 
amedrontar e nos apaziguar. Es-
tão enganados porque todos nós 
que construímos este país somos 
forjados na luta, assim como você 
companheiro. Seus sonhos tam-
bém são os nossos, somos a ideia 
e a vontade de transformação.  

E o nosso sonho é de viver num 
país em que a Justiça não seja sele-
tiva, que ela valha para todos, em 
que a mídia fale dos reais proble-
mas e nos dê voz, um país onde o 
que importa é Saúde, Educação, 
igualdade de oportunidades. Pu-
demos iniciar a experiência do 
que é viver um país melhor sob 
o seu mandato na Presidência da 
República. Não foi à toa que você 
deixou a Presidência com mais 
de 80% de aprovação. Sob sua 
liderança, a maioria pobre, traba-
lhadora, os negros, as mulheres 
tiveram acesso a recursos que 

Carta ao companheiro Lula

DIRETORIA DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE OSASCO E REGIÃO

.

PUC e Unifesp 
oferecem cursos 
sobre o golpe  P.2

Licença 
maternidade pode 
ser de seis meses P.3

Pressão midiática e do Judiciário não tiram o valor histórico e a representatividade de Lula, o único que contemplou o povo em seu governo 

O golpe iniciado com 
o impeachment da presi-
denta Dilma Rousseff se 
aprofunda com a prisão 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Assim 
como Dilma, Lula sofre 
uma punição injusta, já 

Prisão de Lula é 
nova fase do golpe

que não foram apresenta-
das provas de que ele te-
nha cometido os crimes de 
que é acusado. 

Assim como o que veio 
depois do impeachment 
de Dilma foi precarização 
de direitos e mais pobreza, 

não podemos esperar ou-
tra coisa após a prisão de 
Lula. É preciso fortalecer a 
organização popular e dos 
trabalhadores para enfren-
tar a onda de retrocesso 
que virá ainda mais forte 
nos próximos meses.  P.4
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Desenho técnico é uma das opções de cursos disponíveis
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Há 40 anos, categoria declarava 

solidariedade à greve dos 

metalúrgicos do ABC.

MISSÃO  “Organizar e defender os trabalhadores  
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.

EXPEDIENTE

2006
     2010

2006
     2010

DÚVIDAS  contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco

SEDE  Rua Erasmo Braga, 310
3ª e 5ªf, das 8h às 12h, 13h às 18h
2ª, 4ª e 6ªf, das 8h30 às 12h, 13h às 18h
Presidente Altino – CEP 06213-008
Telefone: (11) 3651-7200

PRESIDENTE  Jorge Nazareno
EDITORA  Cristiane Alves • MTB 45.757
ASSIST. DE REDAÇÃO  Auris Sousa • MTB 63.710 
DIAGRAMAÇÃO  Nova Onda Comunicação
SUBSEDE COTIA  
Av. Prof.º Joaquim Barreto, 316
Centro – Telefone: (11) 4703-6117

SUBSEDE TABOÃO DA SERRA  
Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

SUBSEDE BARUERI  
R. Padre Donisete Tavares de Lima, 74,  
na Vila São Francisco  
Telefone: (11)  4706-1443

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DEPTO. JURÍDICO (SEDE)
De 2ªf à 6ªf, das 8h às 12h/ 13h às 17h 
METALCLUBE
De 2ªf à 6ªf, das 6h às 22h 
Sáb., dom. e feriados, das 8h às 17h
facebook/metalclube.sindmetal
Telefone: (11) 3686-7401
COLÔNIA 
Todos os dias, das 7h às 23h
IMPRESSÃO  Atlântica Gráfica e Editora
TIRAGEM  17 mil exemplares

2 VTopinião
No poder desde 1995, as gestões do PSDB entregaram até hoje 32 estações de 
metrô. Uma média de 1,3 por ano. E dessas, 75% foram inauguradas em anos 
em que o partido disputava a reeleição para o estado. Não é a necessidade da 
população que conta para eles. [fonte: rádio CBN]

ELEITOREIRO

CURTAS

A Justiça do Trabalho de-
terminou que a Sky deve 
se abster de arregimentar 
trabalhadores para partici-
parem de protesto anti-Lu-
la, convocado pelo Vem Pra 
Rua para a última terça-fei-
ra, 3, em São Paulo. Foi o que 
decidiu a 9ª Vara da Justiça 
do Trabalho de Minas Ge-
-rais. Na véspera, a empresa 
tinha feito um comunicado 
na intranet liberando os 
trabalhadores para o ato. 
A Justiça atendeu pedido de 
Tutela de Urgência ajuizado 
pelo Sindicato e Federação 
dos Trabalhadores do setor. 
[fonte: RBA]

Se a moda 
pega...

A fábrica da Volkswagen 
em São José dos Pinhais, em 
Curitiba (PR), começa a pro-
duzir a partir do próximo 
ano o T-Cross, primeiro SUV 
desenvolvido pela marca no 
Brasil. Serão investidos R$ 2 
bilhões. O investimento faz 
parte dos R$ 7 bilhões de in-
vestimentos previstos pela 
Volks no Brasil até 2020. Com 
isso, 600 trabalhadores que 
estão no sistema lay-off de-
vem retomar as atividades. 
[fonte: O Estado de S.Paulo]

Novos 
investimentos 
da Volks

CARLOS MARX

bre nossos direitos e aos mo-
vimentos sindical e popular. 
Basta ver o que aconteceu após 
o golpe: reforma trabalhista 
imprimindo prejuízos sem me-
didas para os trabalhadores, 
entrega do pré-sal para o capi-
tal internacional, limitação dos 
gastos com Saúde e Educação.

Não há outra saída que 
não a organização. Por isso, 
fazemos um chamado a todos 
os metalúrgicos de Osasco e 
região para fortalecer o nosso 
Sindicato, enquanto instru-
mento de luta e combate ao 
retrocesso. Fique sócio, parti-
cipe das atividades, dialogue 
com nossa diretoria e ajude a 
construir a luta. Organize-se 
também no seu bairro, na sua 
comunidade, participe dos mo-
vimentos sociais. Só assim po-

Primeiro, tiraram Dilma da 
Presidência da República, num 
processo de impeachment sem 
que fosse comprovada a exis-
tência de crime de responsabi-
lidade. Agora, prendem o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva com base em acusações,-
novamente, sem provas.

O que temos tido no Brasil 
nestes últimos anos é uma caça 
às bruxas, em que o necessá-
rio combate à corrupção vem 
sendo usado como justificati-
va para, na verdade, tirar do 
jogo político os atores sociais 
envolvidos com um projeto de 
governo que realmente pensou 
e olhou para a maioria pobre 
deste país.

Não se enganem, compa-
nheiros e companheiras, o que 
vem agora é mais ataques so-

Fortaleça o Sindicato e a luta contra o retrocesso

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br

.
deremos enfrentar e barrar as 
ameaças que vão se avolumar 
nos próximos meses. Organize-
-se! Lute! Resista!

A reitoria da USP (Univer-
sidade de São Paulo) cola-
borou com a ditadura ci-
vil-militar, através de uma 
agência de informação que 
fazia triagem ideológica e 
fornecia dados aos órgãos 
de segurança para perse-
guir alunos, professores e 
estudantes. É o que revela 
o relatório da Comissão da 
Verdade da USP . O docu-
mento foi elaborado por 
quatro anos. Os arquivos 
comprovam que 47 mortos 
e desaparecidos durante 
o período da ditadura ti-
nham vínculos com a USP. 
[fonte: RBA]

USP colaborou 
com ditadura

50 anos sem 
Martin Luther 
King
Completou 50 anos, na 
quarta-feira, 4, o assassina-
to do líder Martin Luther 
King, líder do movimento 
pelos direitos civis nos EUA. 
Um de seus discursos mais 
famosos foi feito em 1963 
em Washington, que come-
çava com um emblemático 
“Eu tenho um sonho” e que 
descreve seu anseio por 
igualdade racial no país, e 
por defender direitos elei-
torais iguais para todos os 
americanos. [fonte: BBC 
Brasil]

O livro “A verdade ven-
cerá: O povo sabe por que 
me condenam” está dispo-
nível para baixar gratuita-
mente pela Internet. O livro 
traz uma longa entrevista 
do ex-presidente Lula aos 
jornalistas Juca Kfouri e 
Maria Inês Nassif, ao pro-
fessor de relações interna-
cionais Gilberto Maringoni 
e à editora Ivana Jinkings, 
fundadora e diretora da 
editora Boitempo. Foram 
horas de conversa aberta e 
sem temas proibidos, divi-
didas em três rodadas, que 
aconteceram no Instituto 
Lula, em São Paulo, nos 
dias 7, 15 e 28 de fevereiro.

Entre os principais te-
mas discutidos, destaca-se 
a análise inédita do ex-pre-
sidente sobre os bastidores 
políticos dos últimos anos 
e o que levou o Partido dos 
Trabalhadores a perder o 
poder após a reeleição de 
Dilma Rousseff. Lula tam-
bém fala sobre as eleições 
de 2018 e suas perspectivas 
e esperanças para o País.

A obra traz ainda textos 

de Eric Nepomuceno, Luis 
Fernando Verissimo, Luis 
Felipe Miguel e Rafael Va-
lim. Além disso, a edição é 
acrescida de uma cronolo-
gia da vida de Lula, organi-
zada pelo jornalista Camilo 
Vannuchi, e dois cadernos 
com fotos históricas, dos 
tempos no sindicato à pre-
sidência, passando pelas 
re-centes caravanas e ma-
nifestações de rua.

O livro pode ser baixa-
do gratuitamente. Até sex-
ta-feira, 13, quem comprar 
uma edição, irá levar duas, 
por R$ 35. Disponível no 
www.boitempoeditorial.
com.br.

Livro sobre Lula está disponível 
para baixar

Unifesp e PUC-SP oferecem curso sobre o golpe
Começaram no último 

final de semana os cursos 
sobre o Golpe de 2016 e o 
futuro da Democracia, ofe-
recidos pela Unifesp, cam-
pus Osasco, e a PUC de São 
Paulo. 

Ambos os cursos ofere-
cem uma abordagem crítica 
e histórica sobre o processo 
que culminou com a reti-
rada da presidenta Dilma 
Rousseff da Presidência da 
República, o processo de re-
democratização do Brasil, 
os anos de governo Lula, as 
eleições de 2014, o governo 
ilegítimo de Michel Temer e 
os prejuízos de sua agenda 
econômica e sobre os Direi-
tos Humanos.

Ambos os cursos são gra-
tuitos e não são necessárias 
inscrições. O curso da PUC-SP 
acontece na rua Bartira, 307, 
em Perdizes, São Paulo. As au-
las seguem até junho, sempre 
das 19h às 22h. Já o da Unifesp 
Osasco, os interessados 
podem comparecer a pró-
xima aula, que acontece 
neste sábado, 14, das 9h 
ás 12h, na rua Angélica, 
100, no Jardim das Flores, 
em Osasco.

Em todo o país, pelo 
menos 44 universidades 
públicas estão oferecen-
do cursos semelhantes, 
incluindo Unicamp e UNB 
(Universidade de Bra-
sília). O objetivo é com-

preender que efetivamente 
tivemos um golpe, entender 
este processo, e favorecer a 
organização de atitudes de 
resistência e enfrentamen-
to a retirada de direitos e 
em defesa da Democracia.
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Na segunda-feira, 16, o Sindicato participa do ato que marca os 50 anos da greve de 
Contagem (MG), de 1968. A greve foi exemplo para que três meses depois acontecesse 
a Greve de Osasco, esta também é lembrada num conjunto de atividades, que irão 
acontecer até setembro. A programação está no www.sindmetal.org.br. 

50 ANOS DAS GREVES DE 
OSASCO E CONTAGEM

Sindicato organiza luta por PLR na Cinpal

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

Mande sua denúncia ou comentário para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.
Somente divulgaremos problemas coletivos, que não permitam a empresa identificar o trabalhador.

SINDICATO NAS EMPRESAS

Os trabalhadores da 
Cinpal e o Sindicato cobram a 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados), mas a empresa 
prefere ignorar. O Sindicato 
protocolou ofício com a rei-
vindicação, mas a empresa 
de Taboão da Serra disse que 
não vai negociar e, por isso, 
também se recusa a formar a 
comissão.

Essa posição só merece 
uma resposta: luta. Por isso, o 
Sindicato convoca os compa-
nheiros da Cinpal para a reu-
nião na subsede de Taboão da 
Serra, no domingo, 22, às 9h. 
Vamos definir os encaminha-
mentos da luta pela PLR e dis-
cutir também outros assuntos 
importantes para os compa-
nheiros da empresa.

Na Miralux, a luta é por
convênio médico

O Sindicato vai à Justi-
ça para garantir o convênio 
médico dos companheiros da 
Miralux, de Taboão da Serra. 
A empresa cortou o convênio 
e tem companheiros com tra-
tamento de saúde em anda-

mento que ficaram na mão. A 
empresa se dispôs a mudar o 
plano de coletivo para indivi-
dual e bancar o novo convê-
nio. O Sindicato vai acionar a 
Justiça para buscar a melhor 
solução.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Direito a ausência 
justificada

A nossa Convenção Cole-
tiva garante que trabalhador 
tenha o direito a ausências 
justificadas, em duas situa-
ções: 1) até dois dias consecu-
tivos, em caso de falecimento 
de sogro ou sogra; 2) um dia 
para acompanhamento de 
cônjuge e/ou filho, e/ou de-
pendente hospitalizado para 
fins cirúrgicos, podendo op-
tar pelo dia da internação 
hospitalar; dia da cirurgia ou 
dia da alta médica. 

Essa ausência não deve 
ser considerada para efei-
to de descanso semanal re-
munerado, feriado, férias e 
13º salário. Fique de olho e 
garanta o respeito aos seus 
direitos. Denuncie irregulari-
dades ao Sindicato.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

MULHER EM FOCO

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

Comissão 
do Senado 
aprova licença-
maternidade de 
180 dias

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado apro-
vou, na quarta-feira, 4, proje-
to da senadora Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) que aumenta 
a licença-maternidade de 120 
para 180 dias  e permite ao 
pai acompanhar a mãe em 
exames durante a gravidez.

O relator Paulo Paim 
(PT-RS) ressaltou que o pe-
ríodo de seis meses dedicado 
à amamentação exclusiva 
é indicado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde) 
e pelo Ministério da Saúde. 
“De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, os be-
bês que ficam seis meses ao 
lado da mãe têm reduzidas 
as chances de contrair pneu-
monia, desenvolver anemia e 
sofrer com crises de diarreia”, 
argumentou.

O projeto (PLS 72/2017) 
segue agora para análise da 
Câmara dos Deputados. [fon-
te: Ag.Senado]

Mulheres também negociam
Os companheiros da Spaal, 

de Taboão da Serra, definiram 
sua comissão de PLR, na quar-
ta-feira, 4. Graças à interven-
ção do Sindicato a composição 
da comissão contempla cota 
de 30% de participação de mu-
lheres, a exemplo do que deve 
acontecer em outros espaços, 
como câmaras, campanhas 

políticas, partidos e sindicatos. 
“São as mulheres que sofrem 
na carne com uma meta de 
absenteísmo que não leve em 
conta que elas, na maioria das 
vezes, são quem faltam para 
acompanhar filhos doentes no 
médico, por exemplo. As mu-
lheres têm de ter voz”, defen-
de a diretora Gleides Sodré.

Direitos garantidos na CBFA
O Sindicato conseguiu 

fechar o reajuste salarial 
dos companheiros da CBFA, 
de Osasco. Agora, além do 

reajuste, eles também con-
tam com as garantias da 
Convenção Coletiva, que foi 
renovada.

Categoria fortalece o Sindicato
Semana a semana cres-

ce o número de companhei-
ras que se tornam sócios do 
Sindicato. Companheiros de 
empresas como Spaal, Orgus, 
Grupo Elubel e Wap Metal 
estão entre os trabalhadores 

que resolveram se sindicali-
zar porque entendem que só 
o Sindicato pode defender os 
seus direitos. É assim que va-
mos vencer todos os desafios, 
organizados e fortalecendo o 
nosso Sindicato.

PLR garantida na Mikatos
Com a força do Sindicato, 

os companheiros da Mikatos, 
de Embu das Artes, consegui-
ram fechar sua PLR.

Sindicato e trabalhadores conseguem fechar acordo na CBFA

Cresce número de sindicalizados na Orgus e grupo Elubel

Mais sócios na Spaal Têm novos sócios na Wap

Diretor Geremias apresenta proposta a trabalhadores da MikatosComissão de PLR da Spaal inclui mulheres na negociação
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Prisão do ex-presidente Lula é nova etapa 
do Golpe contra a Democracia

A prisão do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva é 
uma nova fase do golpe contra 
a Democracia. Decretada no fi-
nal da tarde da quinta-feira, 5, 
nem 24 horas após o STF (Su-
premo Tribunal Federal) con-
cluir o julgamento do habeas 
corpus, a prisão não respeitou 
o direito da defesa de Lula em 
apresentar novos recursos. 
Deixou clara a perseguição 
contra o ex-presidente, alvo de 
um processo sem provas, que 
correu em tempo recorde na 
Justiça.

Mas o que se sucedeu foi 
uma corrente de solidarieda-
de em defesa do ex-presiden-
te, formada por lideranças 
políticas, sindicais, sociais e 
trabalhadores, que demons-
trou a força e a solidariedade 
dos trabalhadores. Indignados 
com tamanha injustiça, todos 
partiram para o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC para fa-

A Sicoob Credmetal fará plantão de atendimento na Subsede de Taboão da Serra 
nesta sexta-feira, 13. Aproveite para ficar sócio da cooperativa e usar todas as 
vantagens. O atendimento é das 9h às 18h. Mais informações sobre a Credmetal no 
www.sicoobcredmetal.com.br/

PLANTÃO DA SICOOB 
CREDMETAL

#LULALIVRE

zer lá uma vigília em defesa 
da Democracia. A diretoria 
do nosso Sindicato se fez pre-
sente em mais este momento 
histórico e fundamental para 
a luta dos trabalhadores.

Lula se apresentou a Polí-
cia Federal no sábado, 7, após 
fazer um discurso de resis-
tência. “Não adianta tentar 
acabar com as minhas ideias, 
elas já estão pairando no ar e 

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

ÓTICA DINIZ

DESPACHANTE VITÃO
• 20% DESCONTO
+ Informações: Av. Prof. Joaquim Barreto, 37 - Cotia (SP)

WET’N WILD
Parque aquático
Ingresso a R$ 62 (individual), 
na sede e Metalclube (sujeito a 
disponibilidade)
Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - 
Itupeva, SP.
+ Informações: wetnwild.com.br

• 30% DE DESCONTO À VISTA / 20% DESCONTO A PRAZO
• MANUTENÇÃO DE ÓCULOS GRÁTIS
Rua Dona Primitiva Vianco, 934, Centro, Osasco, SP.
+ Informações: (11) 3681-5272 e www.oticasdiniz.com.br

Inscrições para novos cursos em parceria com o 
Senai começam nesta quinta-feira

OPORTUNIDADE

Os sócios do Sindicato têm 
mais uma oportunidade de me-
lhorar sua formação e seu currí-
culo profissional. Estão abertas 
as inscrições para três cursos ofe-
recidos pelo Sindicato em parce-
ria com o Senai. 

As inscrições acontecem en-
tre os dias 12 e 17 de abril, para 
os interessados nos cursos Pro-
gramação e Operação de Centro 

de Usinagem CNC, Auto Cad 3D e 
Desenho Técnico.

Para participar, é preciso 
cumprir os pré-requisitos (veja 
ao lado) e o primeiro deles é ser 
sócio do Sindicato. As inscrições 
são por ordem de procura e as 
vagas são limitadas. Inscreva-se 
pelo tel. (11) 3651-7200 (com Ce-
lia) ou pelo e-mail celia.assesso-
ria@sindmetal.org.br.

não tem como prendê-las. Não 
adianta parar o meu sonho, 
porque quando eu parar de 
sonhar, eu sonharei pela cabe-
ça de vocês e pelos sonhos de 
vocês”, afirmou. 
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A prisão de Lula marca 
uma nova fase do golpe ini-
ciado com a retirada de Dilma 
Rousseff da Presidência, esse 
golpe só tem se aprofundado e 
significado perdas para os tra-
balhadores, com a retirada de 
recursos da Saúde e Educação 
com o teto dos gastos do gover-
no. Essas áreas também são 
penalizadas porque os recusos 
do pré-sal não vão mais para 
elas; mas, sim, para as multina-
cionais que abocanham nossas 
reservas de petróleo. O golpe 
também trouxe a reforma tra-
balhista, que retira direitos e 
precariza as condições de tra-
balho. E ainda quis emplacar a 
reforma da Previdência.

A prisão de Lula é uma for-
ma truculenta de tentar evitar 
que retorne à Presidência um 
projeto que possa barrar todos 
esses retrocessos e devolver 
ao povo o poder de participa-
ção e decisão. 

A
D

O
N

IS
 G

U
E

R
R

A S
M

A
B

C

Vigília mostrou a força da solidariedade e organização em defesa da Democracia e de Lula Livre


