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ELITE ATACA LULA 
E DILMA PARA
TOMAR O 
GOVERNO DE 
ASSALTO

"Não vai ter golpe!"

Objetivo do sistema 

financeiro nacional

e internacional é 

privatizar a Petrobras 

e tomar posse do rico 

Pré-Sal brasileiro

TRABALHADORES VÃO ÀS RUAS

Entre nesta luta! Não permita este golpe da elite contra 
todos nós trabalhadores. Não caia em mentiras.
Defenda seus direitos e o governo que prioriza 

questões sociais e não o lucro dos empresários.
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O Brasil vive um momento decisivo em que 

a democracia está em risco e os direitos 

fundamentais estão sendo violados

Ato contra o golpe, em São Paulo, dia 18/03, em Defesa  de Lula, de Dilma e da Democracia
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A C U T repudia com 
veemência as últimas 
ações da Operação 
Lava Jato na qual Lula, 

principal líder popular da his-
tória do país, foi constrangido 
a depor coercitivamente pela 
Polícia Federal, sem que ele 
tenha se recusado a prestar 
as informações solicitadas e 

EDITORIAL

sem que haja contra ele prova 
de que tenha cometido qualquer 
ato ilícito.

O Brasil vive um momento 
decisivo em que a democracia 
está em risco e os direitos fun-
damentais estão sendo violados. 
Setores conservadores utilizam 
o Judiciário e os grandes con-
glomerados de comunicação, 

controlados por seis famílias, 
para perseguir o ex-presidente 
Lula e seus familiares com uma 
campanha sórdida de mentiras e 
acusações sem provas.

Trata-se do acirramento da luta 
de classes no país. De um lado, 
temos as forças conservadoras 
que recorrem ao golpe para voltar 
ao governo com o objetivo de reto-
mar o derrotado projeto neoliberal 
de privatizações, de entrega do 
Pré-sal, de terceirização e exclu-
são social e de criminalização do 
movimento sindical e popular. De 
outro lado, temos as forças demo-
crático-populares que nos últimos 
13 anos vem promovendo justiça 
com inclusão social e distribuição 
de renda em nosso país.

Durante os dois governos 
do Presidente Lula, avançou-se 
aceleradamente nas melhorias 
sociais, o PIB brasileiro virou o 
sétimo do mundo. O aumento real 
do salário mínimo foi de 77,18%, 
foram gerados mais de 15 milhões 
de novos empregos formais e re-
tirados 40 milhões de brasileiros 
da miséria. Recentemente, mais 

de seis milhões de empregadas 
domésticas – historicamente mar-
ginalizadas em nossa sociedade 
- passaram a ter seus direitos 
trabalhistas reconhecidos.

Com medo da candidatura 
de Lula em 2018, a mídia golpista 
e setores do Judiciário, ecoam 
desinformação e reproduzem 
massivamente a manipulação e 
a distorção dos fatos. Não conse-
guirão desconstruir a imagem de 
Lula como o líder que uniu o Brasil 
e promoveu a maior ascensão 
social de nossa história.

Essa ação das forças con-
servadoras, expressa na ação 
seletiva da Lava-jato, prenuncia 
ataques sistemáticos aos direitos 
e conquistas da classe trabalha-
dora e aos sindicatos, como já 
está acontecendo no Congresso 
com uma agenda parlamentar 
que retira direitos, precariza as 
relações de trabalho, fere a sobe-
rania nacional e compromete as 
políticas de proteção social.

 A violência cometida contra o 
ex-presidente Lula – injustificável, 
arbitrária e ilegal - e o espetáculo 

EM DEFESA DE LULA, 
DA DEMOCRACIA 

E CONTRA O GOLPE

deprimente promovidos esta 
manhã serão repudiados por 
toda nossa base CUTista, por 
todos os setores comprome-
tidos com a democracia, por 
todos aqueles que acreditam 
nas instituições e no estado de 
direito, no Brasil e no mundo.

Conclamamos a classe tra-
balhadora a resistir ao golpe. 
Conclamamos nossas bases a 
manterem estado permanente 
de mobilização, promovendo 
reuniões e assembleias nos sin-
dicatos, estabelecendo relações 
com os movimentos sociais e 
construindo as bases da resis-
tência popular a mais esta ofen-
siva das forças conservadoras.

 NÃO AO GOLPE!

Assinam também 
este editorial a diretoria 

do Sindicato dos 
Trabalhadores nas 

Indústrias da Alimentação 
e Afins de Mogi Mirim e 

Região.

Nelson Morelli (esq.) e Daniel Constantino Pedro (Tita), dirigentes 
do STIAAMM. Tita também é dirigente da Contac e da CUT 
Estadual e Morelli dirigente da CUT Nacional e da Contac
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Para a elite, o trabalhador
existe só para ser explorado
Ela não admite 
que cada um de 
nós possa ter 
escola, aumento 
de salário, lazer e 
oportunidades. Ela 
quer apenas arrancar 
nosso couro para 
aumentar seus lucros 
e mordomias

A elite brasileira (patrões, 
banqueiros, latifundi-
ários...) é mesquinha, 

egoísta, exploradora, precon-
ceituosa, raivosa e vingativa. 
Ela quer somente acumular 
lucros e, para isso, sempre 
avançou de forma criminosa 
e indecente sobre os traba-
lhadores.

No entanto, nos governos 
de Lula e Dilma, os interesses 
dos trabalhadores e as ques-
tões sociais foram as que 
mais receberam atenção: 
bolsa família, luz para todos, 

aumentos reais nos salários, 
valorização do salário míni-
mo, casa para todos, cotas e 
financiamentos em escolas e 
faculdades para os filhos etc 
etc etc. Quantos de nós pas-
samos a ter oportunidades 
de viajar, comprar, comer 
melhor, ter maiores salários 
e poder exigir melhores con-
dições de trabalho?

Após dois governos se-
guidos de Lula e dois de Dil-
ma, tudo indica que Lula no-
vamente governará o Brasil a 
partir das eleições de 2018. 
Ou seja, a elite continuará 
fora da presidência.

Como nas urnas ela tem 
certeza de que será derrota-
da, resolveu então fazer da 
única forma que sabe: usan-
do a força, dando um golpe 
no país, nos trabalhadores, 

Ato contra o golpe, em São Paulo, dia 18/03, em Defesa  de Lula, de Dilma e da Democracia

Lula em visita ao Nordeste, recebido por uma multidão

jogando a democracia e a 
vontade da maioria (a classe 
trabalhadora) no lixo.

Luta de classes

Assim, em uma união 
entre a elite, parcela do judici-
ário e a grande imprensa (TV 
Globo, revista Veja e Folha de 
São Paulo à frente) traçaram 
e estão aplicando o golpe 
para prender Lula e derrubar 
Dilma.

Ou seja, o que se passa é 
a mais pura luta de classes. 
É a elite que avança, com 
mentiras e armações, sobre 
os trabalhadores. E cada 
um de nós não pode ficar 
alheio. Cada um de nós tem 
a obrigação de entrar firme 
em defesa de nosso lado (o 
lado da classe trabalhadora), 
enfrentar a elite e não aceitar 
o golpe.

Portanto, não caia na ar-
madilha. Não acredite em 
tudo o que vê. Converse so-
bre isso com seus familiares 
e amigos (as). 

Não ao golpe!!!

Manipulação das notícias pela Globo também é alvo de protesto

Fotos: Dino Santos/CUT

Internet
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Prefeito ignora trabalhadores
Estrada que leva 
à área de lazer 
do sindicato 
está totalmente 
intransitável e 
abandonada
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Duríssima campanha salarial
As campanhas sala-

riais no decorrer de 2016 
serão duríssimas. Além 
da crise econômica inter-
nacional que atinge vários 
países, no Brasil a grande 
maioria dos patrões apoia 
os golpistas que querem 
derrubar Dilma e, para 
isso, fazem terrorismo 
econômico.

Neste quadro, eles vão 
radicalizar em muito nas 
negociações das campa-
nhas salariais, vão se fazer 
de coitados, de sofridos, 
de vítimas e tentar despe-
jar arrocho salarial sobre 
os trabalhadores.

Todos firmes na luta

Quem produziu a crise do 
sistema capitalista não foram 
os trabalhadores. Foram os 
próprios patrões com sua 
criminosa especulação finan-
ceira. Assim, esta conta não 
é nossa!

Nós, temos sim é que 
estarmos firmes na luta, or-
ganizados, unidos junto ao 
sindicato e partir para total 
pressão no chão da fábrica 
para garantir conquistas, 
aumento salarial decente e 
resistir contra toda e qual-
quer tentativa de retirada de 
direitos.

A estrada que leva à área 
de lazer do Sindicato 
da Alimentação está 

totalmente abandonada, 
esburacada, cheia de poças 
d’água e intransitável, como 

resultado do total descaso do 
prefeito de Mogi Guaçu para 
com o direito ao lazer das tra-
balhadoras e trabalhadores 
da categoria na cidade, em 
Mogi Mirim e em toda região.

O Sindicato da Alimenta-
ção, por meio do dirigente 
Osvaldo Pereira, protocolou 
um ofício na Prefeitura solici-
tando a melhoria na estrada, 
mas, até o momento, nada 
foi feito e nenhuma resposta 
foi dada pela administração 
municipal.

Ou seja, um total descaso 
para com as trabalhadoras e 
trabalhadores que, por conta 
disso, ficam impedidos de 
usufruir momentos de lazer 
após uma semana inteira de 
duro trabalho.

Estrada que leva à área de lazer do Sindicato da Alimentação 
está intransitável e abandonada pelo prefeito. À direita, Osvaldo 
Pereira que é dirigente do STIAAMM, na entrada do clube

Segundo o IBGE, no 
total do PIB brasileiro a 
agropecuária cresceu 1,8% 
em 2015 em relação a 2014. 
Nos últimos 19 anos, este 
crescimento tem ficado na 
média de 3,6%.

Alguns produtos regis-
traram aumento na produ-

PIB do agronegócio cresceu 1,8% em 2015
ção, com destaque para as 
lavouras de soja, (11,9%) 
e milho (7,3%). A cana-de-
-açúcar cresceu 2,4%. Na 
pecuária, os destaques em 
crescimento estão nos seg-
mentos de suínos (5,3%) e 
frango (3,8%).

Portanto, queremos nos-

sa parte neste crescimento. 
Fomos nós que produ-
zimos esta riqueza, com 
nosso duro trabalho no 
dia a dia.

Todos na luta por um 
aumento salarial decente 
e também por nenhuma 
direito a menos!




