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Quarta-feira dia 24/05/17 es-
tivemos no movimento histórico 
“Ocupa Brasília”, que foi maravilhoso, 
não fosse à ação desastrosa da polícia, que 
não permitiu um ato civilizado e demo-
crático. Claro que algumas exceções aos 
atos de grupos de Black Bloc que já vie-
ram dispostos a atacar. Mas a 
manifestação foi uma demons-
tração do que será o futuro do 
nosso país se o Temer ainda 
insistir em ficar no governo.  
Ontem o povo trabalhador 
brasileiro, que está sofrendo o 
maior retrocesso de sua história, 
com a reforma da previdência e 
trabalhista, só queria ser ouvido. 
Mas o governo golpista foi co-
varde e até o exército chamou.  

E pelo que vimos, a ordem é atirar, matar, e 
infelizmente o trabalhador vai revidar, que-
brando, incendiando, até que ouçam sua voz. 
Um manifestante ficou ferido com os dispa-
ros feitos pela polícia noticiado nos jornais.  
Mas a verdadeira versão foi que os policiais 
nem esperaram. Não deu tempo nem de gri-
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tar o engasgado “Fora Temer”, nos receberam 
com gás. E o governo repetiu a ação sofrida 
pelos professores no Paraná, mandou a cava-
laria atacar, viaturas do Bope foram chegan-
do, logo em seguida o exército e de sobra o 
nosso movimento criticado, mais uma vez.  
Mas o que importa é que estamos fa-
zendo a nossa parte, pois nunca conse-
guiremos agradar a todos. Ainda mais 
quando temos a grande mídia contra nós.  
Saímos de mais essa batalha com a sensa-
ção do dever cumprido, e nunca hesita-
remos em lutar, por muitos daqueles que 

nem se quer sabem da nossa existência, 
mas como “pais” dos trabalhadores, e mes-
mo tendo filhos problemáticos, são nos-
sos filhos, e como bons pais nunca deixa-
remos que nada de ruim lhes aconteçam.  
Dias piores virão e temos que estar prepara-
dos para enfrentarmos esse ditador chama-
do Temer.
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