
Um jornal sem rabo preso, para dar o papo reto e sem caô!

Vem aí a nova novela da Globo: Um golpe contra o Brasil

Extra, extra! Interceptamos 
ligação dos golpistas!

Edição extraordinária contra o golpe - Março de 2016

A verdade é dura.  Desde 
que foi criada com apoio 

dos gringos e milicos, a Globo 
t e n t a  m a n i p u l a r  v o c ê . 
Duvida? Quem é das anti-
gas sabe que eles apoiaram o 

Globo: Alô.
Aécio: Fala patrão! Moro também tá na linha.

Moro: Tamojunto!
Globo: Jornal Nacional de duas horas e meia pra derrubar 

eles. Tá de bom tamanho?
Aécio: Pó, gostei!

Moro: Já é!

golpe militar em 1964, men-
tiram contra o Brizola em 
1982, esconderam os comí-
cios das Diretas Já em 1984,  
manipularam o debate entre 
Lula e Collor em 1989 e defen-

deram a venda da Petrobras 
em 1990. Só que agora, o povo 
tá ligado que a Globo men-
te e distorce os fatos sobre 
o Governo. Perderam a linha 
agindo contra a lei, fazendo 

de tudo para fabricar um gol-
pe de estado em cadeia nacio-
nal. Não se deixe manipular, o 
controle está em suas mãos! 
Desliga a Globo que a crise e 
o golpe acabam!

Avenida Brasil

Crise começou com a 
chegada de operário 

ao poder

A Regra do Jogo

 Quando a farinha é pouca, 
elite quer a dela primeiro

Final Feliz 

Vem pra rua você também, 
#NãoVaiTerGolpe!

Verdades Secretas

PSDB é medalha de ouro 
na corrupção

Sindicato dos Comerciários do Rio  #ComerciáriosNaLuta!
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Vale a pena ver de novo?
Como nas novelas da Globo...

Avenida Brasil

A “crise” no Brasil começou 
em 2003, quando um operário 
nordestino chegou à Presidên-
cia da República e teve a ou-
sadia de aumentar pra valer o 
salário mínimo, colocar comi-
da na mesa do trabalhador, dar 
lugar aos pobres nas universi-
dades e começar de verdade a 
combater a miséria no país.

Enquanto aqui no Brasil a 
gente trocava de geladeira e via 
ser diplomado o primeiro dou-
tor da família, em várias partes 
do mundo a crise econômica 
deixou milhões de trabalhado-
res sem emprego (veja o qua-
dro) e passando fome. Durante 
quase sete anos, conseguimos 

lutar contra a crise sem sacrifi-
car nossas famílias, enquanto 
na Europa o desemprego atin-
giu índices altíssimos e os tra-
balhadores perderam direitos, 
com redução da renda e con� s-
co das aposentadorias.

A regra do jogo

Agora que a crise chegou, 
aquele rico que torceu o nariz 
quando você apareceu com o 
mesmo celular que ele e sen-
tou ao seu lado no avião, quer 
usar esses tempos difíceis e 
o discurso da corrupção (que 
sempre existiu no Brasil) como 
pretexto para acabar com nos-
sas conquistas. 

Quando a farinha é pouca, 

querem o pirão deles primeiro. 
Por isso, tentam derrubar no 
grito um governo que foi eleito 
de forma legítima, além de des-
fazer no Congresso uma série 
de leis e políticas que garantem 
conquistas recentes (leia mais 
na página 4) e até outros direitos 
mais antigos, como o 13º salário.

 Verdades secretas

Aécio e o PSDB são investiga-
dos por inúmeros casos de cor-
rupção, desde o desfalque no 
metrô até o desvio da merenda 
escolar, num total de quase R$ 
200 bilhões (veja o quadro na 
página seguinte). O presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, é 
mais sujo que pau de galinhei-

ro e quer a todo custo o impe-
achment.  Sérgio Moro é filho 
e marido de caciques do PSDB. 
A Globo deve à Receita Federal 
R$ 615 milhões em impostos 
sonegados. Até o japonês da 
Federal está indo pro xilindró 
por fazer parte de uma gangue 
de muambeiros do Paraguai. E 
os patrões só querem lucrar 
mais e mais as suas custas. 

São lobos em pele de cor-
deiro,  que querem te fazer 
acreditar num conto da caro-
chinha no qual o vilão é o he-
rói! Já parou pra pensar por 
que estão fazendo isso? Lem-
bra daquele cara que torceu o 
nariz pra você no avião? Adi-
vinha quem ele é e pra quem 
ele trabalha?

Expediente: Esta é uma publicação do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Paty do Alferes. Endereço: R. André Cavalcanti, 33/ 
9º andar – Bairro de Fátima – CEP 20231-050. Tel: (21) 3266-4100.
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A gente decide o fi m dessa trama
O que acontece se rolar esse 

golpe? Você acredita que 
todos serão investigados e pre-
sos? E a crise mundial, vai dar 
refresco ou vão te colocar na 
vaquinha pra ajudar o patrão a 
� car mais rico? Em todo o mun-
do, são os trabalhadores como 
nós que estão pagando o pato 
de verdade. Aqui do lado, na Ar-
gentina, os patrões e banqueiros 
acabaram de voltar ao governo 
e, em apenas quatro meses, a 
renda dos hermanos mais po-
bres já encolheu 24%. #QueSu-
foco!

Vamos deixar o Brasil ser 
o próximo? Quem tem mais 
de 30, 40 anos lembra de coi-
sas que muita gente mais jo-
vem nunca ouviu falar, como 
arrocho salarial, hiperinfla-
ção e confisco da poupança. 
Isso já aconteceu na histó-
ria recente do país.  Naque-
la época, a gente não podia 
comer carne todo dia, nem 
visitar os parentes que mo-
ravam longe, porque tínha-
mos que pagar o caviar e a 
viagem do patrão-ostentação 
pra Disney. 

Então, o que a gente, que 
é honesto, acorda cedo, es-
tuda e trabalha duro, pode 
fazer pra impedir que eles 
nos derrubem? 

Justiça, sim. Golpe não!

Não vale tudo para fazer 
justiça. O bonde das investi-
gações não pode parar, mas 
tem que investigar todo mun-
do, sem bandalheira e ilega-
lidades. Já se perguntou por 
que o roubo do metrô e da 

Os 10 maiores escândalos 
de corrupção no Brasil

1º     Privataria Tucana – R$ 100 bilhões – PSDB

2º    Banestado – R$ 42 bilhões – PSDB

3º    Vampiros da Saúde – R$ 2,4 bilhões – PSDB

4º    Banco Marka – R$ 1,8 bilhões – PSDB

5º    TRT de São Paulo –R$ 923 milhões – PSDB

6º    Anões do Orçamento – R$ 800 milhões – PSDB

7º    Navalha na Carne – R$ 610 milhões – DEM

8º    Trensalão Tucano – R$ 570 milhões – PSDB

9º    SUDAN – R$ 214 milhões – PSDB

10º  Má� a dos Sanguessugas – R$ 140 milhões – PSDB

Aécio e os tucanos estão envolvidos até o pescoço em vá-
rios outros escândalos, como desvio de verbas na saúde 
mineira, o “Aecioporto” de Cláudio, a máfia do Cachoeira, 
o caso da Pasta Rosa, a Lista de Furnas, a compra da ree-
leição de FHC, o nepotismo no governo de Minas Gerais, 
etc, etc, etc. 

merenda em São Paulo ainda 
não foram investigados? Se 
quem deve aplicar a Lei co-
meçar a desrespeitá-la, não 
teremos justiça nunca. A Jus-
tiça não pode ser seletiva.

D i l m a  f i c a  p o r q u e 
fo i  e l e i t a ,  m a s  te m 
que melhorar! 

Dilma, votamos em você 
para defender nossas con-
quistas. Quem tem que pa-
gar pela crise são aqueles 
que a inventaram, os ban-
queiros e os mil ionários. 
Pra gente brigar por você, 
você tem que brigar pela 
gente! Melhore, mana!

Desligue a Globo que 
a crise passa. E vem 
com a gente defender 
nosso futuro!

Agora é a hora da verda-
de, depois não adianta cho-
rar o leite derramado. A Glo-
bo transforma a política em 
novela mexicana, pra gente 
achar que passeata de bacana 
na Zona Sul é pra acabar com 
a corrupção. Mas a real é que 
eles querem que o Brasil volte 
a ser como era antes: o patrão 
passeando e você de babá do 
filho dele. Por isso é hora de 
defender a democracia, a jus-
tiça, nossas conquistas e nos-
so futuro. Troque essas ideias 
com a família e a galera do 
trabalho. Não ponha sua azei-
tona na empada do patrão.

Vem pra rua! 
#NãoVaiTerGolpe!
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1. Comida na mesa  – A ali-
mentação dos brasileiros 
m e l h o r o u  c o m  o  Fo m e 
Zero, o Bolsa Família e uma 
política de reajuste real dos 
salários que colocou mais 
comida na mesa dos traba-
lhadores.

2. Oportunidade para estudar  
– Os � lhos dos trabalhadores 
agora têm vagas nas univer-
sidades e escolas técnicas. O 
orçamento da Educação pas-
sou de R$ 18 bilhões para R$ 
115 bilhões, foram criadas 18 
universidades públicas e 422 
escolas técnicas. 

3. Casa para morar – O dé� cit 
habitacional foi reduzido com 
a construção de mais de três 
milhões de moradias por meio 
do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida.

4. Salário melhor – Foram cria-
dos 20 milhões de empregos 
com carteira e a grana do(a) 
trabalhador(a) cresceu firme  
com a valorização do salário 
mínimo, que pulou de R$200 
para R$880. 

5. Economia mais forte – O 
mercado interno se fortaleceu 
com a redução de impostos 
sobre o consumo (como o IPI 
para compra de carros popu-
lares), incentivo ao pequeno 
empreendedor e obras de 
infraestrutura (estradas, fer-
rovias, aeroportos, etc) do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

6. Garantia de direitos – Uma 
das últimas sequelas do passado 
escravista do Brasil começa a ser 
curada com o reconhecimento 
dos direitos das trabalhadoras 
domésticas, para quem a lei 
passou a exigir carteira assinada 
e FGTS.

7. Mais Saúde – A mortalidade 
infantil caiu 73%. Outras me-
lhorias na Saúde vieram com 
as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), o SAMU, o 
Brasil Sorridente, a Farmácia 
Popular e a contratação de 18 
mil médicos(as) por meio do 
Programa Mais Médicos. Ainda 
tá ruim, mas já foi muito pior.

8. Miséria menor – Mais de 36 
milhões de brasileiros ultra-
passaram a linha da miséria, 
fazendo com que o percentual 
da população que vive na ex-
trema pobreza tenha caído de 
28% para 5,5%. 

9. Direitos e oportunidades 
iguais – As desigualdades 
que ainda atingem mulheres,  
negras e negros, de� cientes fí-
sicos, indígenas, LGBTs e outros 
grupos estão sendo enfrenta-
das com políticas de promoção 
da igualdade e oportunidades.

10. Interior mais forte – Políticas 
sociais e grandes obras bom-
baram o desenvolvimento no 
interior. A energia chegou a 15 
milhões de brasileiros com o 
programa Luz Para Todos, além 
de milhares de cisternas e a In-
tegração do Rio São Francisco.

11. Combate à corrupção – Ao 
contrário do que dizem a im-
prensa e a oposição golpis-
tas, Lula e Dilma não inventa-
ram a corrupção. Na verdade, 
eles tiraram a tampa do esgo-
to para mostrar o que sempre 
aconteceu, mas você não via 
Antes, ia tudo pra debaixo do 
tapete.

12. Mais forte no mundo – 
O Brasi l  pagou a dívida 
externa e se tornou cre-

dor do FMI, algo inédito 
na História. Deixamos de 
abaixar a cabeça pras gran-
des potências e nos torna-
mos atores importantes da 
política internacional.

13. Fortalecimento da demo-
cracia – Conferências nacio-
nais mobilizaram mais de nove 
milhões de brasileiros, que aju-
daram o Governo a desenvol-
ver as políticas que mudaram 
a vida de todos e todas. 

A Globo quer acabar com o 13
13º Salário, 1/3 de Férias e 13 conquistas que mudaram 
a vida de milhões de famílias brasileiras desde 2002

EM DEFESA DOS 
DIREITOS E DA 
DEMOCRACIA
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