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Repressão em Brasília:

Mais de 150 mil contra
Temer e suas Reformas!
Trabalhadores de todo
o País marcharam
em Brasília, em 24/5,
contra o governo
Temer e as Reformas
da Previdência e
Trabalhista enfrentando
repressão policial.
Centrais Sindicais
convocarão uma nova
Greve Geral para
continuar a luta pela
aposentadoria, nossos
direitos e Fora Temer!
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O

povo deu mais uma demonstração
de que não aceita as Reformas de
Temer. O Ocupa Brasília de 24/5 foi
mais um recado ao ainda presidente e ao
Congresso Nacional: não perderemos a
aposentadoria e os direitos trabalhistas!
Foi uma grande manifestação e deu
sequência positiva ao Dia Nacional de
Lutas (15/3) e à Greve Geral (28/4). Uma
delegação de metroviários participou
da mobilização. O repúdio às Reformas
e ao governo Temer é grande em toda a
sociedade.

Repressão
Além da repressão e violência policial
durante a Marcha, Temer ainda baixou
um decreto autorizando as Forças
Armadas a reprimir manifestações
até 31/5, provável dia de votação da
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Reforma Trabalhista. Foi obrigado
a recuar e revogar o decreto no dia
seguinte (25/5).

Greve Geral
O Ocupa Brasília mostrou a
capacidade de luta dos trabalhadores
mas a luta continua. As Centrais Sindicais
e movimentos populares estão unidas e
marcarão uma nova Greve Geral para
barrar as Reformas e por Fora Temer!

 Contra a Reforma da Previdência!
 Contra a Reforma Trabalhista!
 Pela revogação da lei da
terceirização!
 Nenhum direito a menos!
 Fora Temer!

Metrô contrata exexecutivo da Odebrecht
A empresa está envovida em vários escândalos
de corrupção, inclusive o Propinoduto Tucano
Em abril, em meio a várias denúncias de corrupção
envolvendo a Odebrecht, inclusive em esquemas que envolvem a Cia. do Metrô, o governo do Estado determinou
a contratação de um ex-executivo da empreiteira. Lucas
Pereira Elias Benvenuto será o responsável pelo “Departamento de Estudos de Demanda, Integração e Viabilidade de Empreendimentos”.
O nome grande e pomposo na prática representa o
departamento que tem como objetivo implementar a entrega do Metrô à iniciativa privada por meio de privatização ou terceirizações.

Audiência Pública Contra a Privatização do Metrô
Nesta segunda-feira, dia 29, realizaremos uma Audiência Pública para discutir e continuar a
luta contra a privatização das Linhas 5-Lilás e 17-Ouro do metrô. A Audiência acontecerá na
Assembleia Legislativa, a partir das 19h, no Plenário Tiradentes. Participe!
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