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«IMPEACHMENT» É GOLPE!
No dia 18/03 o Sindicato dos Metalúrgicos, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), sindicatos
filiados e centenas de outros movimentos sociais do Amazonas foram às ruas para mostrar aos golpistas que estamos
prontos para defender a democracia e as garantias constitucionais. Mais de oito mil pessoas marcharam pelo Centro da
cidade até a avenida Eduardo Ribeiro, onde o ato foi encerrado.

Militantes de vários movimento foram às ruas defender a democracia

A lista dos que receberam propina da
empreiteira Oderbrecht divulgada na terceira
semana de março mostra quem vem sendo
beneficiado há vários anos pelo esquema da
corrupção. Na lista não consta o nome de Dilma e
Lula mas está lá os nomes de Aécio Neves,
Eduardo Cunha, Geraldo Alckmin, Michel Temer
e outros que querem dar o golpe na democracia.
As manobras espúrias para derrubar o governo
leigimamente eleito de Dilma Roussef é
capitaneado pelo PSDB, DEM e PMDB. Não
existe crime por parte da Presidenta que sustente
“impeachment”, mas tudo está sendo bem
tramado, envolvendo a Rede Globo e um juiz de
parte do Judiciário que, apoiados em mentiras,
estão instigando parte desinformada da
população e outra claramente mal intencionada
para justificar o golpe.
QUEM GANHA COM O “IMPEACHMENT”?
Queam mais perde com o golpe será a
parcela mais pobre da população, com o corte dos

programas sociais, e a sociedade em geral, com a
privatização dos serviços prestados pelo poder
público.
A elite que controla a economia só espera a
mudança no governo para abocanhar os recursos
destinados aos programas sociais que nos últimos
14 anos tiraram mais de 20 milhões de pessoas da
linha de pobreza.
O outro filão é o patrimônio público: Caixa
Econômica, Branco do Brasil, Banco Central, Pré
Sal, Previdência, Saúde e Educação – que são
serviços bilionários.
VAMOS À LUTA
Apesar da manipulação da mídia e de
setores do judiciário, já mostramos nas urnas e
nas ruas que a maioria dos brasileiros não quer
golpe. Queremos democracia, o fim da corrupção
e punição para os envolvidos nos escândalos que
abalam o país. Vamos continuar com a
mobilização para defender a democracia que
construímos e os direitos que conquistamos.

Acesse o nosso site: www.sindmetal-am.org.br
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COMO SE CONSTROI UM
MOVIMENTO FASCISTA
Quem pede a volta da ditadura militar supondo que esse seria o
remédio para todo tipo de crime no Brasil ou é um ingênuo e
desconhece a Historia ou é um indisfarçável fascista. Na ditadura, os
criminosos comuns – aqueles que roubam, praticam latrocínio
(roubo seguido de morte) ou estavam associados ao tráfico – não
eram alvos das forças militares. O aparato repressivo do Estado –
formado pelas Forças Armadas, Polícias e órgãos de segurança perseguia, torturava, matava ou desaparecia com todos que
combatiam o regime e lutavam pela restauração da democracia.
O apelo à volta da ditadura, visto com frequência nas manifestações
contra o governo de Dilma Roussef, tem sido feito por uma massa
formada por setores das classes média e alta. De acordo com
pesquisa feita pelo Datafolha durante a manifestação do dia 13/03 na
avenida Paulista o perfil dos participantes é de “ homem, branco,
acima dos 36 anos, com renda e escolaridade superiores à média da
população”. Esse é, portanto, o retrato do maior braço da elite
conservadora do País que está arquitetando a ruptura da ordem
democrática.
Tal como nos eventos antecedentes à ascensão do governo militar em
1964, o primeiro ingrediente da fórmula para justificar o golpe é a

LICENÇA-PATERNIDADE

Dilma sanciona Lei
ampliando direito
O governo federal sancionou a lei que
cria a Política Nacional Integrada para a
Primeira Infância e estabelece marco
regulatório com uma série de direitos voltados
para crianças de até 6 anos de idade.
O texto, aprovado no início do mês
passado pelo Senado Federal, foi sancionado
sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff no
dia 8/03. O principal avanço da legislação é o
aumento da licença-paternidade dos atuais
cinco dias para 20 dias.
Por enquanto, o aumento da licença não
será obrigatório para todos, mas apenas para as
empresas que aderirem ao programa Empresa
Cidadã, que também possibilita o aumento da
licença-maternidade para seis meses. A
licença-paternidade de 20 dias também valerá
para adoção.

Fortalecimento do polo
eletroeletrônico em debate
A retomada dos Conselhos de
Competitividade do Plano Brasil Maior
(política industrial do primeiro mandato da
presidenta Dilma Rousseff), implantação de
comitês sindicais nas empresas e programa de
formação para os dirigentes sindicais sobre as
especificidades do segmento eletroeletrônico
foram as principais propostas dos participantes
do Encontro do Segmento Eletroeletrônico
promovido pela Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT) realizado
entre os dias 1º a 3 de março, em Manaus.

disseminação de mentiras. Antes, era o avanço do comunismo. Hoje, uma
suposta indignação contra a corrupção – suposta porque fundamentada
por investigações parciais e feitas de forma ilegal, afrontando
vergonhosamente os mais elementares princípios jurídicos, conforme
extensas manifestações de especialistas da área.
Depois das mentiras, o medo. Os grandes meios de comunicação e as redes
sociais tem disseminado ódio contra o Partido dos Trabalhadores a ponto
de pessoas que não se envolvem em atos políticos serem hostilizadas pelo
simples fato de usarem roupas ou acessórios de cor vermelha. E a sanha do
ódio vai mais longe. Nem o Ministro Teori Zavascki foi poupado de
hostilidades por determinado no último dia 23/03 que o juiz federal Sérgio
Moro envie para o Supremo Tribunal Federal (STF) as investigações da
Operação Lava Jato que envolvem o ex-presidente Lula.
Outro ingrediente é a violência. Felizmente, até o momento não
aconteceram confrontos extremos, apesar da velada incitação feita por
alguns veículos de comunicação.
O fascismo floresceu em cenários marcados pela disseminação do ódio e
de violência, pela ânsia por um estado autoritário e pela mobilização de
massas autodenominadas “apartidárias” ou “sem ideologia política”
ansiosas por um fuhrer ou duce.

SINDICATO AGE PARA MELHORAR
CONDIÇÕES DE SAÚDE
É preocupante o índice de trabalhadores
acometidos por doenças ocupacionais ou
vítimas de acidentes de trabalho dentre os que
se encontram empregados. A média, nos
últimos anos, tem sido de 30%, conforme
dados divulgados pela Previdência Social.
As maiores reclamações partem doss
setores de duas rodas e eletroeletrônico.
A direção do Sindicato alerta, ainda, que
há outras doenças graves qie não se enquadram
dentre as causadas pela atividade realizada mas
que precisam ser evitadas, como as Doenças

Sexualmente Transmissiveis (DST), dentre
elas a hepatite e AIDS. Essas doenças podem
ser evitadas com algumas medidas simples,
como a utilização de preservativos nas relações
sexuais.
A Direção do Sindicato tem atuado para
evitar demissão de quem está afastado por
doenças ou em tratamento médico. Além disso,
o Sindicato tem buscado o cumprimento da
CCT no tocante à adoção pelas empresas de
planos de saúde que atenda a todos da forma
mais eficiente.

MULHERES EM DEFESA DA DEMOCRACIA
“Nenhum direito a menos!”. Esta é a palavra de
ordens das organizações de mulheres na
comemoração do Dia Internacional de Mulher. “Em
meio à crise política e investida contra os direitos
constitucionais pela maioria conservadora do
Congresso Nacional, as mulheres brasileiras precisam
mostrar que não vão aceitar as imposições e vão lutar
pela garantia dos direitos”, destacaram aas
participantes.
O dia 8/3, a CUT Amazonas, Federação de
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Amazonas
(FETAGRI-AM) e Articulação de Mulheres do

Amazonas (AMA),
promoveram ato público
no centro de Manaus
enfatizando a luta pela
democracia e direitos
sociais.
A Secretaria de
Mulheres do Sindicato
dos Metalúrgicos do
Amazonas (Sindmetal-AM), realizou programação
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no dia
5/03 no Balneário do Sindicato.

