
Bonde do Temer quer 
cortar a água da Lava-Jato

A cara de pau durou pou-
co. Romero Jucá, (ex)
super-ministro do Pla-

nejamento de Temer, foi flagra-
do no grampo tentando secar a 

torneira da operação Lava Jato. 
Encheu a boca para confessar 
que a Dilma tinha que cair an-
tes que as investigações che-
gassem a Temer, Aécio e suas 

gangues no PMDB e PSDB. O 
impeachment, que era “para 
acabar com a corrupção”, foi 
feito, na real, para que os corrup-
tos pudessem escapar da prisão! 

Foi a gota d’água! Pego com a 
boca na botija, o zero-um do 
Temer pediu pra sair. Obriga-
do Jucá, por desenhar o golpe 
pra gente assim tão redondinho!

O Redondo lança a novela 
“Quem manda no Brasil?”, 
para dar o papo e desenhar 
toda a treta que acontece 
nos bastidores do golpe
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Muito mais limpo que o papel do Globo A verdade em pedra dura, tanto bate até que fura – Maio/Junho de 2016

Temer quer rifar 
nossos direitos e secar 

os programas sociais. 
Veja como impedir

Temer quer dirigir com a 
carteira cassada. Molhou  

a mão do guarda, tio? 
Saiba o quanto você pagou 

por mais esse truque



Essa trama começou em outras épocas, desde os tem-pos do Cabral (não o governador falcatrua, mas o na-vegante português) e da escravidão. Vai ter flashback pra explicar tudo, mas o que tem pra hoje é o seguinte:
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Com a eleição de Lula, em 
2002 o povo finalmen-
te embarcou no ônibus 

Brasil. Ele combateu a fome, 
reduziu a miséria e fez o pobre 
tirar onda na faculdade, no su-
permercado, no shopping e no 
aeroporto. Nossa viagem tava 
tranquila e favorável, mas no 
engarrafamento provocado 
pelo Mensalão e a crise mun-
dial, Temer e seus comparsas 
aproveitaram para subir a bor-

Pra tirar a dúvida, O Redondo 

meteu uma escuta no banhei-

ro do Jucá falador. O bigode 

caguetou que o impeachment foi 

só pra salvar os verdadeiros cor-

ruptos e seus corruptores, os rica-

ços. O dedo-de-seta também botou 

Supremo, Globo e Veja no babado.

O plano: derrubar o governo que 

mais bancou investigações antes que 

a Lava Jato prendesse geral do PSDB 

e PMDB. Você que acreditou no tru-

que e bateu panela não tem que de-

saminar, só melhorar a pontaria:

 } A saída é a democracia!  

Vale o resultado das urnas  

e a Dilma volta pra realizar  

o que prometeu;

 } Todos os corruptos na cadeia, 

sem investigações seletivas.

O caminho para um país 
mais justo ficou difícil 
e perigoso. Quando 

fomos às ruas em 2013 pedir 
mudanças, Dilma respondeu 
com uma proposta de refor-
ma política. Lembra disso? Só 
que Cunha e Temer puxaram 
o freio de mão e engavetaram 
o texto. 

Dilma tocou em frente, ten-
tando desviar dos buracos 
da crise para não prejudicar 

do e começar a tocar o terror. 
Lula foi reeleito com o sucesso 

das políticas que melhoraram 
a vida de milhões de brasilei-
ros. Os pobres continuaram 
tirando onda. Só que o bonde 
de Temer, Cunha e dos ricaços 
começou a assaltar geral. Com 
a missão de colocar ordem na 
bagunça e garantir a segurança 
de todos nós passageiros, Dilma 
foi eleita pelo povo em 2010 e  
assumiu o volante.

nossa viagem. Bolada, ela quis 
cobrar passagem de quem 
sempre viajou de graça e na 
janelinha: os bancos. Reduziu 
juros e ameaçou taxar fortu-
nas, mas aí cutucou a onça 
com vara curta. O troco dos 
banqueiros e patrões foi uma 
“greve de investimentos” que 
paralisou o país, gerou desem-
prego e inflação e deixou a 
gente de bunda de fora para a 
crise econômica internacional.

E O IMPEACHMENT, FOI GOLPE OU NÃO FOI?
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Essa disputa pelo 
v o l a n te  e n t r e 
nós e os ricaços 

é a tal crise que a Glo-
bo buzina todo dia.  
Nesse tumulto, a eco-
nomia  derrapou e  
o povão começou a pa-
gar o pato. Já sentiu 
o tranco no seu bolso, 
né? A corrupção está 
espalhada pela política, 
mas a Globo e o juiz de 

No grito, sem com-
provar qualquer 
crime da presi-

denta, os banqueiros, pa-
trões e corruptos deram 
um cavalo de pau no bu-
zão e tiraram Dilma da 
direção do país. Acusado 
dos mesmos “crimes”, o 
vice traíra será poupado 
para tentar acabar com a 
onda dos pobres. Sentiu 
um cheiro estranho, né?

Quer saber como che-
gamos até aqui e como 
podemos fazer para sair 
dessa cilada? Vamos 
te contar tudinho. Não 
perca as fortes emo-
ções da novela “Quem 
manda no Brasil?” nas 
próximas edições de  
O Redondo.

Enquadrado na Lei da Ficha Limpa, 

Temer foi condenado pela Justiça 

Eleitoral e agora só vai poder pedir 

voto em 2024. Mesmo assim, a Glo-

bo e a Veja querem te convencer de 

que ele é a pessoa certa pra ficar no 

lugar de Dilma, que é ficha-limpa e 

não responde a nenhum processo cri-

minal. Temer também é acusado no es-

quema de manipulação dos preços 

do etanol, de ter recebido propina 

de R$ 5 milhões da OAS e de ter 

beneficiado doadores de campa-

nha na licitação no Porto de San-

tos. Além de ser pilotado pelo Cunha.  

Esculacho, né!?

A CARTEIRA CASSADA DE TEMER

Curitiba foram seletivos 
nas denúncias e investi-
gações e livraram o lado 
dos golpistas.

Para impedir que a 
oposição engatasse a 
marcha ré no país, Dilma  
segurou os preços da 
gasolina e da luz. Só 
que a pista estava es-
corregadia e ela acabou 
derrapando no óleo do  
tal Petrolão.
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Temer e o desmanche dos nossos direitos

Se a Dilma não voltar, queremos eleições pra presidente já!
Para tudo! Não foi esse cami-

nho que escolhemos na últi-
ma eleição. O plano era preservar 
nossas conquistas e atravessar a 

crise internacional  sem fazer va-
quinha pra salvar os ricos. Che-
ga de truque! O governo Temer 
é ILEGÍTIMO! Pirata mesmo! Só 

a vontade popular, sem atravessa-
dores caozeiros, vai recolocar nos-
so buzão no rumo da democracia, 
do desenvolvimento e da redução 

das desigualdades. É Dilma de vol-
ta ou novas eleições pra presidente! 

Não se engane, teve golpe e a 
luta já começou!

Um jornal sem rabo preso, para dar o papo reto e sem caô! Leia e passe adiante!  #ComerciáriosNaLuta!

* Itens do documento “Uma Ponte para o Futuro”, elaborado por Michel Temer e aprovado pelo Congresso do PMDB para ser o programa de governo golpista.

Com Temer no volante o 
passeio será só pros ricos. 
Nossas famílias vão ter 

que levantar pra eles sentarem. 
Quem é coroa lembra como foi 
o perrengue quando tivemos 

como motoristas Sarney, Collor e 
FHC. Pra bancar essa mordomia, 
os golpistas vão depenar nosso 
ônibus, peça por peça.  O PMDB 
e o PSDB querem deixar a gente 
a pé de novo, sem direitos traba-

lhistas, programas sociais e sem 
a moral que o país conseguiu no 
exterior. Temer tá de olho na sua 
aposentadoria (e até na do seu 
filho!). Tá fazendo a treta com 
azamiga no Congresso pra frear  

o investimento em Saúde e 
Educação e pra vender nossas 
empresas. Lembra do Pré-Sal 
bancando escola e hospital? Es-
quece! Com Temer, o tesouro vai 
pros gringos. Vai deixar?


