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Desembargador acusa Moro de cometer crime
cumprisse a decisão do desembargador. Isso é um absurdo, criminoso”,
sustentou o magistrado alagoano.
“Aí houve um conluio criminoso.
A Polícia Federal, ao invés de cumprir a decisão do desembargador,
telefonou para o juiz Moro que de lá
de Portugal despachou dizendo que
a polícia não cumprisse e acionando
o desembargador Gebran, que desrespeitando a prerrogativa do plantonista, revoga a decisão do colega.
Não poderia fazê-lo”, assinalou.

O desembargador Tutmés Airan,
do Tribunal de Justiça de Alagoas
afirmou que o juiz Sergio Moro cometeu um crime ao se insurgir no
domingo (7) contra a determinação
do desembargador gaúcho Rogério Favreto de libertar Lula. “O que é
aberrante e o que chega a ser, inclusive, criminoso, é um juiz de primeira instância [Sergio Moro], viajando,
de férias, portanto, sem jurisdição
alguma, se arvorar na condição de
super-juiz e determinar que a PF não

movimento sindical

10 de agosto é o dia do Basta!
EM REUNIÃO no Dieese nesta quarta-feira (11), os dirigentes das principais
centrais sindicais (CTB, CUT, UGT, Força
Sindical, CSB, NCST e Intersindical) organizaram a mobilização nacional do
próximo dia 10 de agosto. “A manifestação terá como principais diretrizes a
luta contra o desemprego, a defesa da
aposentadoria e o repúdio aos preços
abusivos dos combustíveis”, diz o pre-

sidente nacional da CTB em exercício,
Divanilton Pereira.
Para marcar posição neste cenário de
retrocessos tão profundos, a classe trabalhadora fará atos em porta de fábrica,
paralisações nos locais de trabalho e irá
às ruas em protesto unificado. “Basta
de desemprego, de preços abusivos de
combustíveis, de reforma previdenciária” é o mote para os atos do dia 10.

Em São Paulo, a manifestação será
em frente à Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp). Divanilton Pereira diz que a mobilização
também divulgará a Agenda Prioritária das Centrais para o país. “Estaremos a cinco dias do início formal da
campanha eleitoral e nosso objetivo é
que nossa pauta influencie o debate
nacional”, afirma.
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toque de classe

Juiz
fora-da-lei
“A pior ditadura do mundo
é a ditadura do poder judiciário, contra ela não há a quem
recorrer”
Rui Barbosa

Goiás: Correios em estado de greve
A orientação do governo Temer
é enfraquecer a ECT para abrir
caminho à sua privatização
Portal CTB
imprensa@portalctb.org.br

OS TRABALHADORES
e trabalhadoras dos Correios em Goiás aprovaram o
Estado de Greve em assembleia geral e assembleias regionais realizadas em todo
o estado. O Sintect-GO, que

representa os trabalhadores, denuncia os gestores da
ECT pela tentativa de implementar medidas que acabam com direitos conquistados há vários anos. “Eles
insistem no falso déficit e
tentam, a todo custo, modificar as cláusulas do Acordo
Coletivo em vigência”, diz o
coordenador-geral do sindicato, Eliseu Pereira.
O Sintect-GO informa
que a situação dos Correios

em Goiás é caótica. Faltam
carteiros em vários municípios, material de limpeza e
escritório, sendo que tudo
isso representa uma ação
articulada do governo federal para precarizar as atividades e privatizar os Correios.
O Comando Nacional de
Negociação e Mobilização
continua em Brasília dando
andamento às reuniões de
negociação, que devem terminar no dia 16 de julho.

Professores de Salvador
entram em greve

Jovens da FSM
na Venezuela
PELA quinta vez, a juventude trabalhadora da
Federação Sindical Mundial
(FSM) Cone Sul realizará seu
encontro anual. Será nos
dias 26 a 29 de setembro
na Venezuela, que hoje é
alvo de sérias ameaças do
governo Trump e deverá
receber a solidariedade dos
jovens sindicalistas, que
pretendem debater questões políticas e econômicas
da América Latina em meio
à crise do capitalismo.

OS PROFISSIONAIS da
educação municipal de Salvador entraram em greve
quarta-feira (11), por tempo
indeterminado. Em campanha salarial desde abril,
a categoria, juntamente
com a APLB-BA, realizou
assembleia no Ginásio dos
Bancários para discutir os
rumos da paralisação. Sem
reajuste há 3 anos, os pro-

fissionais pedem aumento salarial de 12,41% e reivindicam 10% de reajuste
no tíquete alimentação e
melhores condições de
trabalho. A presidenta interina da CTB/BA, Rosa de
Souza, manifestou o apoio
da Central aos profissionais
em educação. “Nós da CTB
estamos nessa luta com os
professores municipais”.

Um desembargador do
Tribunal Regional Federal da
quarta região, instância superior à do juiz Sérgio Moro,
concedeu um Habeas Corpus (HC) ao ex-presidente,
que está preso sem provas
com base em um processo
viciado e fraudulento.
O juiz inquisidor de primeira
instância, conhecido algoz de
Lula que está de férias em Portugal, ao tomar conhecimento
do fato por meio de vazamento ilegal de informação, emitiu
um despacho para mandar a
Policia Federal (PF) desobedecer a referida ordem judicial. O
desembargador reagiu e renovou a ordem de soltura e a PF,
então, não cumpriu.
Ato seguinte, vem um
outro juiz, também de férias,
numa manobra articulada
e sem que ninguém tenha
provocado, desautoriza o desembargador prolator do HC
e determina que o ex-presidente tem que ficar preso.
Para completar o cenário
sombrio, um general, sempre
eles, surge nas redes sociais
dando declarações rasteiras
com o intuito de ameaçar a
sociedade civil com o manto
podre e assassino da ditadura
dos militares que tantos crimes cometeu contra a democracia e a humanidade.
A mídia golpista, por sua
vez, agiu rápido e tudo fez para
legitimar a trama, bombardeando Favreto e defendendo o
“mocinho” Moro. Se você está
em dúvidas ou simplesmente
no mundo da lua ou, ainda,
não acredita, saiba que isso
tem nome: é nazifascismo.
Márcio Dias
é diretor do
Sindicato dos
Petroleiros do Rio
Grande do Norte.
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