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Intercept BR
confirma:
‘‘Ele armou
tudo’’
Marcha das Margaridas

PÁGINA 3

Vem aí...

Ciclo de debates

Marcha das Margaridas contará com a participação
das mulheres de esquerda de Guarulhos
PÁGINA 2

Sindicato realizará novo
ciclo de debates no dia
01 de Agosto

Convênios
Veja os novos convênios do Sindicato para associados

PÁGINA 4

NOTÍCIAS
DESGOVERNO

Alencar Santana vem
ao Sindicato para Ciclo
de Debates sobre reforma da Previdência
Empenhado em promover o debate sobre os
desmontes que a reforma da Previdência provocará nos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras, o Sindicato dos
Bancários de Guarulhos
e Região traz o deputado federal Alencar Santana (PT) para o terceiro
Ciclo de Debates sobre
o tema. O encontro está

Intercept BR prova envolvimento
de Moro na construção do golpe

marcado para o dia 31 de
julho, a partir das 19h,
na sede do Sindicato.
O deputado trará à pauta
os impactos que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019
causarão na prática na
vida de quem contribui
para a Previdência e conta com a aposentadoria
no futuro. O Ciclo de Debates é aberto ao público.

Frente de Mulheres de Esquerda de Guarulhos
participa de Marcha das Margaridas, em Brasília
A sexta edição da Marcha
das Margaridas, que será realizada entre os dias 13 e 14
de agosto em Brasília, contará
com a participação da Frente
de Mulheres de Esquerda de
Guarulhos. As Margaridas de
Guarulhos têm participado de
reuniões preparatórias para
a construção de uma pauta
regional e a organização de
um seminário a ser aplicado
na semana de ida ao evento.
A Marcha deve atrair 100 mil
mulheres dos quatro cantos do
país e tem o objetivo de denunciar os retrocessos em direitos
sociais, desenvolvimento sustentável, justiça, autonomia,
igualdade, liberdade, propor
políticas públicas relacionadas
à produção de alimentos saudáveis e contra a violência à

Não tratava-se de histeria coletiva, a esquerda
avisou e a divulgação dos
áudios do atual ministro
da Justiça Sérgio Moro
direcionando a investigação do Ministério Público
Federal sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) confirmam

provas do plano contra a
democracia terem sido divulgadas ainda em 2016,
quando Romero Jucá, então ministro licenciado do
Planejamento, e o empresário Sérgio Machado, tiveram áudios onde arquitetavam o impeachment
de Dilma vazados pela
imprensa, vindo a tona
termos como “Tem quer
ter impeachment” e “Rapaz, a solução mais fácil
era botar o Michel [Temer]... É um acordo, botar o Michel, num grande
acordo nacional”, a direita manipulou a opinião
pública e deu andamento ao golpe que resultou
no cenário político atual.
Não chama a atenção o

como todos os passos desde o impeachment da presidenta Dilma foram milimetricamente calculados
pela extrema direita conservadora, a mesma que
manipulou dados para
eleger Bolsonaro (PSL)
presidente da República.
Apesar das primeiras

fato de Lula ser o único
político preso sem provas
e Dilma a única presidenta destituída por conta
das “pedaladas fiscais”?
É evidente a perseguição
aos que mais trabalharam
pelo povo, e agora os áudios, a colaboração secreta
e antiética “herói” da nação com os procuradores
vêm à luz para comprovar
que “coincidentemente”
o ex-presidente tornou-se
inelegível no momento
em que todas as pesquisas o apontavam como
líder na corrida eleitoral
de 2018, o que abriu caminho para a vitória de Bolsonaro e a conclusão do
golpe que começou a ser
arquitetado há três anos.

O golpe e suas consequências: nepotismo e investigações suspensas

mulher, só na última década 12
mulheres morreram por dia.
O evento acontece a cada
quatro anos e reúne trabalhadoras das grandes cidades,
rurais, extrativistas, indígenas
e quilombolas, unidas pelo
avanço de pautas que beneficiem todas as mulheres. Juntas, a Marcha das Margaridas

é a maior mobilização feminina de toda a América Latina.
As reivindicações também
abordam a garantia a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades
essenciais, acesso à terra e
valorização da agroecologia,
uma educação que não dis2

crimine as mulheres, acesso à
saúde, ser mãe com segurança
e respeito, autonomia econômica, trabalho, renda, democracia e participação política.
Toda a pauta da Marcha é elaborada em reuniões regionais
e são fruto de muita discussão
durante,
aproximadamente, um ano antes do evento.

Desde que assumiu a
presidência no início de
2019, Bolsonaro (PSL)
nada fez pelo povo brasileiro, pelo contrário.
Ou assinou decretos que
nada mudam a vida da
população ou trabalhou
contra os trabalhadores
e trabalhadoras, a exemplo da PEC que propõe o
desmonte da Previdência.
Agora, atuando em benefício de sua própria
família, o presidente decidiu indicar o filho, Eduardo Bolsonaro (PSL), à
embaixada brasileira em
Washington, e debochar
do povo negar nepotismo

e reafirmar sua aptidão
ao cargo por falar inglês
e “fritar hambúrgueres”
para, enfim, assumir que
a intenção da indicação
é beneficiar o próprio filho Eduardo. “Lógico, é
filho meu (...) se puder
dar filé mignon, eu dou”.
E quando pensamos que
o show de horrores acabou, vem o ministro do
Superior Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli, e arquiva a investigação a respeito de Flávio Bolsonaro
(PSL) e seu ex-assessor Fabrício Queiróz. A decisão
refletiu até na Polícia Federal, que decidiu suspen-

der todas as investigações
em curso sobre o compartilhamento de dados
financeiros (COAF) sem
autorização judicial, amparando os acusados e reafirmando a impunidade.
Ainda falando sobre justiça, Bolsonaro estranhamente se cala diante do
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arquivamento do processo
de Adélio Bispo, autor da
“facada” que impulsionou
sua campanha política, o
tirou de debates importantes e comoveu a sociedade
com a “tentativa de homicídio”. Os desdobramentos do
golpe ainda custarão muito
caro ao povo brasileiro.

Descontos de até
53% nos cursos

Ligue 4965-1660
Descontos de 15%
para categoria

Ligue 2441-3465
Descontos de até
70% nos cursos

Ligue 96488-7504
Descontos de até
10% para categoria

Ligue 2845-5445
Descontos de até
15% para categoria

Ligue 94938-9104
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