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GREVE

TODO APOIO AOS
METROVIÁRIOS DE SP

Reforçar a mobilização! Foto: Paulo Iannone/Sindicato dos Metroviários

O

s metroviários de São Paulo
entraram em greve ontem (19)
contra os ataques brutais do governador genocida João Doria (PSDB).
Pedem reajuste salarial. Em audiência, o Ministério Público do Trabalho
(MPT) propôs ao Metrô um reajuste
de 9,7% em três parcelas, sendo duas
somente no ano que vem - um golpe
contra a categoria. Mesmo assim, a
empresa controlada por Doria manteve a indecente proposta de reajuste
de míseros 2,6%, não retroativo e só a
partir de 2022. Um escárnio!

Esses trabalhadores não têm o privi- mesmo local. Uma clara perseguição
légio de ficar em casa. Estão traba- política por parte do governador, que
lhando sem parar, desdemonstra que nunca
de o início da pandemia Aumento salarial! deixou de ser um bolsoe muitos já morreram.
narista.
Vacina já!
Mesmo assim, Doria não
É preciso apoiar incondiquer negociar e a imprenTrabalho em
cionalmente a greve e as
sa, mancomunada com o
regime de turnos! reivindicações dos metrotucano, mente e ataca a
viários e chamar outras
Contratação
categoria sobre os moticategorias a se unificavos da greve.
imediata!
rem nessa mobilização.
Como se não bastasse, Fora BolsoDoria! A greve tem de continuar
Doria ainda quer despeaté o atendimento de tojar a sede do sindicato, há 30 anos no das as reivindicações da categoria.
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CENTRÃO SE UNE A BOLSONARO PELA PRIVATIZAÇÃO
Direita que se diz “antibolsonarista” faz frente com governo na entrega da empresa aos capitalistas

Na terça-feira (18), o presidente da
Câmara, deputado Artur Lira (PP),
anunciou o avanço na aprovação da
Medida Provisória da privatização da
Eletrobras.
Lira tem o apoio da maioria dos parlamentares da Câmara - algo natural,
pois são de partidos de direita neoliberais. O relatório da MP foi apresentado por Elmar Nascimento (DEM),
que retirou do texto original, por
exemplo, a permissão para a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
intervir no mercado. Ou seja, um controle total dos capitalistas.
O que a Câmara está fazendo nada
mais é do que executar aquilo que

Bolsonaro vem prometendo desde o A privatização da Eletrobras destruiinício, mas que não teve condições ria o emprego de uma quantidade
de cumprir até o momento: privatizar enorme de trabalhadores, entregaria
a estatal. Mas não eram
uma fatia essencial da econoesses mesmos congres- Privatizar = mia do País ao imperialismo
sistas o baluarte da luta
elevaria o preço da conta de
dar o dinheiro eenergia
contra o fascismo, da deexponencialmente. Temocracia, da civilização, do povo ao mos certeza disso porque é o
da ciência?
sempre ocorreu com as priimperialismo que
vatizações de empresas estatais
É importante lembrar
no Brasil.
que uma parte da esquerda parlamentar apoiou Lira para a presidência da A luta contra Bolsonaro pela direita
Câmara e a maioria da esquerda ins- é uma farsa e uma briga meramente
titucional busca uma frente com o eleitoral. A esquerda precisa mobiDEM. Tudo isso porque essa direita lizar os trabalhadores nas ruas, os
seria antibolsonarista. Mas a sanha verdadeiros interessados em derrotar
privatizante joga essa ilusão por água Bolsonaro e impedir as privatizações.
abaixo.

A FARSA DOS DIREITOS HUMANOS

IMPERIALISMO APOIA GENOCÍDIO DE PALESTINOS
Bombardeios incessantes, execuções, torturas - isso é o imperialismo “democrático”

A União Europeia, bem como os
governos de Alemanha e França,
anunciaram seu apoio ao genocídio
palestino ao atacarem o Hamas por
se proteger da investida assassina
do Estado de Israel. Por sua vez, o
presidente dos EUA, Joe Biden, disse
recentemente que Tel Aviv tem “o
direito de se defender”.
Já são mais de 200 palestinos mortos
e 1.500 feridos desde o início dos
bombardeios de Israel contra a Faixa
de Gaza. Além disso, a repressão da
polícia e do exército sionistas contra

os palestinos que vivem em Israel
também é extremamente pesada.
O Hamas e a Jihad Islâmica apenas
respondem a essas agressões com
seus frágeis mísseis, que quase
não atingem seus alvos, enquanto
Israel esmaga ferozmente crianças,
mulheres e idosos palestinos.
Propaganda cínica e enganosa
Cai por terra, assim, a fábula da
defesa dos direitos humanos, tão
amplamente difundida por Angela
Merkel, Emmanuel Macron e Joe
Biden através de seus veículos de

propaganda como o The New York
Times, Le Monde e BBC - ou, no Brasil,
a Rede Globo e a Folha de S.Paulo.
O imperialismo apoia o genocídio,
publicamente. E não apenas isso:
financia-o. As forças armadas de
Israel são equipadas com a última
tecnologia,
justamente
pelos
países capitalistas desenvolvidos.
E são utilizadas com o objetivo
de exterminar a população civil
palestina.
Abaixo o massacre imperialista! Todo
o apoio ao povo palestino!
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