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A Greve Geral e o 1º de Maio que não 
se viu nas TVs e jornalões capixabas

A greve geral realizada pelas centrais sindicais e movimentos sociais 
capixabas, na sexta-feira dia 28 de abril, parou a Grande Vitória, cum-
prindo seu objetivo que foi paralisar as atividades em todos os setores. 
Porém, toda a população que ficou em casa, não viu isso pelas TVs, 
rádios e jornais diários da capital.

Todos os veículos da mídia tradicional golpista “se divorciaram da 
realidade (…) tinham uma cartilha definida: proibido usar a expressão 

greve geral; obrigatório mostrar imagens de pequenos grupos de ma-
nifestantes nas ruas vazias (pra dar a ideia de “manifestação de pou-
cos”); valorizar cenas de confrontos/brigas, acrescidas da informação 
de que a greve foi organizada “pelos sindicatos” (ia ser organizada por 
quem? pelo Silvio Santos?); e destacar sempre o drama dos trabalha-
dores “prejudicados” pela greve”, como escreveu o jornalista Rodrigo 
Vianna, em seu blog o Escrevinhador.

Gabriela Ribete – Repórter TV Gazeta (Rede Globo) Fabíola de Paula – Repórter TV Gazeta (Rede Globo) Mário Bonella, apresentador TV Gazeta (Rede Globo)

No Bom Dia ES, a Greve Geral era chamada de protestos. Apesar 
dos piquetes que fecharam as pontes e as principais vias de entrada à 
capital, deixando a grende Vitória deserta, os repórteres se esforçaram 
para mostrar “ao vivo” os pequenos conflitos em locais onde haviam 
poucos manifestantes. Foi assim nas falas da repórter que percorreu 
os terminais vazios, em ruas desertas do lado de Cariacica, dizendo 
que muita gente estava sendo prejudicada com a paralisação, entre-
tanto, quando conseguia entrevistar um pedestre ouvia o seu apoio ao 
movimento contrário às reformas trabalhista, previdenciária e a Lei de 
Terceirização.

Do lado Norte, em Carapina, estava outra repórter, que de longe 

descrevia a manifestação. Ela também entrevistou um motociclista que 
conseguira passar pelo “bloqueio”. Ouviu dele o seu apoio à greve.

Ao tentar se aproximar dos manifestantes, a repórter foi rodeada por 
estudantes que cantaram: “A verdade é dura, a Rede Globo apoiou 
a Ditadura”.  Ela reclamou que o “pessoal  não a deixava trabalhar e 
não respeitava o direito de ir e vir”.  Já o  apresentador, repetia que 
os protestos desrespeitavam uma ordem judicial e que os rodoviários 
deveriam circular com 50% da frota de ônibus do transporte público, o 
que não aconteceu. Também disse que as escolas teriam aulas nor-
mais. Como, cara-pálida, se não havia ônibus?

A manchete de A Tribuna mostrou o descompromisso com a verdade

 A manchete de Vandalismo, confusão e revolta na Grande Vitória é um 
escracho à inteligência de qualquer capixaba (foto). Mas o que esperar de um 
jornal que não falou sobre a propina de R$ 1 milhão que o Bianinho (alcunha 
do governador Paulo Hartung, na planilha da Odebrecht) recebeu de caixa 2 
da construtora em 2010? O que esse jornaleco falaria da Greve Geral? Tudo, 
menos a verdade.

Não houve vandalismo. O que houve foi a agressão do BME (policiais mi-
litares, preparados para a guerra) que partiram para cima dos manifestantes 
que estavam em frente ao Palácio Anchieta, no Centro da Capital, na Rodovi-
ária e em Carapina, na Serra.

Os trabalhadores foram alvejados com balas de borracha, spray de pi-
menta e bombas de gás lacrimogênio. (Veja na galeria de fotos ao final da 
matéria)

A PM covardemente atacou os cidadãos que carregavam bandeiras, a 
mando de PH. Os policiais do BME fizeram com os trabalhadores o que 
não fizeram com as esposas, parentes e amigos da PM nos 12 dias em que 
enclausuraram toda a população do ES numa inequívoca Greve Geral. Por 
que não sobem os morros e acabam com o tráfico de drogas, a violência? 
Diferença de tratamento? Não. Corporativismo, tinham que mostrar serviço 
ao imperador.
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E o jornal A Gazeta, o que mostrou?

A verdade

“CIDADE TRAVADA E CONFRONTO. Protesto contra reformas deixa trânsito parado, 
empresas fechadas e milhares de alunos sem aula na Grande Vitória. Os ônibus não circu-
laram. Revoltados, motoristas e ciclistas entraram em conflito com manifestantes”. Essa foi a 
manchete principal (foto).

Seguindo a cartilha, o monstro midiático da mentira em A gazeta imperou. O jornalista 
Rodrigo Vianna definiu bem o que é Greve Geral: “Greve não é comício! Objetivo de greve 
não é encher as ruas, mas esvaziar locais de trabalho, e barrar a produção. As cenas de 
um Brasil quase vazio, em plena sexta-feira, indicavam a vitória total da maior greve dos 
últimos 30 anos”. 

“O sistema golpista – baseado num componente policialesco, que vende a imagem do 
combate à corrupção, mas tem como objetivo eliminar direitos sociais e trabalhistas – não se 
sustenta sem uma imprensa mentirosa e, literalmente, vendida”, escreveu Rodrigo Vianna.

As centrais sindicais capixabas garantem que os conflitos apontados pelos jornais e as 
TVs foram mínimos diante da grandiosidade do movimento que parou a Grande Vitória e 
várias cidades, como Colatina, Linhares e São Mateus, contra o governo de Mishell Fora 
Temer e a turma de golpistas e corruptos do Congresso Nacional. Os ataques à retirada 
de direitos da classe trabalhadora e o fim da aposentadoria serão combatidos. As centrais 
sindicais já preparam uma nova greve geral para o final de maio/ início de junho, por 
tempo indeterminado contra tais reformas e a tentativa de ampliar o mandato do golpista  
e ilegítimo Temer para 2020.

Enfim, “milhões de brasileiros seguem acreditando que o que passa no noticiário televi-
sivo/radiofônico vem de um lugar neutro, longe da sujeira da “politica”. Essa legitimidade a Globo e suas sócias menores seguem a carregar. 
Num dia como esse histórico 28 de abril, nós aqui vamos resistir e mostrar que a narrativa de uma greve de poucos é mentira grosseira. Certa-
mente, o campo que se informa a partir dessa área terá argumentos e informação para sustentar essa narrativa”, escreveu Vianna.

Depois dos piquetes que bloquearam na 3ª Ponte, a partir das 5 
horas da manhã, tanto nas cabines do pedágio em Vitória, como 
do lado de Vila Velha; a BR 262 na altura da Real Café, na ponte 
sobre o Rio Formate, que limita os municípios de Viana e Cariacica; 
na Rodoviária de Vitória, fechando a 2ª ponte; em Carapina, próxi-
mo ao  Terminal do Transcol, que fechou o lado norte; em Jardim 
Camburi, bloqueando as avenidas Norte Sul e Dante Michelini, e 
no Centro, em frente ao Palácio Anchieta, a cidade parou durante 
toda a manhã.

A polícia militar com seus carros de combate, balas de borracha, 
spray de pimenta e bombas de gás atacou os manifestantes pacífi-
cos no centro de Vitória e em Carapina.

Após a violenta intervenção da PM, os trabalhadores caminha-
ram de todos os pontos de bloqueio até a Federação das Industrias 
do ES (Findes). Os grevistas que partiram da Rodoviária e do Cen-
tro, encontraram-se com outros que vieram de Vila Velha, Jardim 
Camburi e Carapina. Daí seguiram em uma grande passeata por 
toda a avenida Reta da Penha, onde foi realizado um ato público 
durante a parte da tarde, logo depois da chegada de companhei-
ros que vieram de Viana. O movimento contou com a participa-
ção de trabalhadores rurais que vieram de várias localidades do 
interior do ES.

Em Vila Velha
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Sob o tema ” Nenhum Direito a Menos”, A Central Única dos Tra-
balhadores-CUT, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do ES 
-Fetaes e a Central dos Trabalhadores do Brasil -CTB reuniram traba-
lhadores do campo e da cidade em uma grande manifestação que 
começou na Praça 8, a praça do relógio no Centro de Vitória, palco de 
várias lutas como o Fora Collor e Diretas Já,  para celebrar o Dia dos/
as Trabalhadores/as. A concentração foi partir das 8 horas e manifes-
tantes iam chegando e apresentando suas armas: bandeiras e faixas 
de protesto colocadas pelo chão da praça.

Às 10 horas teve início à tradicional passeata com discursos e pala-
vras de ordem como Fora Temer e Nenhum Direito a Menos, repetidos 
pelos manifestantes. Foi assim pela Avenida Jerônimo Monteiro, em 
frente ao Palácio Anchieta, onde teve uma parada para denunciar os 

desman-
dos do 
gover-
nador 
Paulo 
Hartung, 
a priva-
tização 
da Ce-
san e a 
propina 
de 1 milhão de reais que ele recebeu da Odebrecht, em 2010.

Os manifestantes seguiram pelo Parque Moscoso e a Vila Rubim, 
bairros antigos do Centro da Capital, sempre convocando os morado-
res a participar dos protestos contras as reformas absurdas do ilegítimo 
Mishell Fora Temer, que retira direitos e garantias conquistadas com 
muita luta pela classe trabalhadora.

Por volta do meio dia, a passeata chegou ao Parque  Tancredão, 
onde havia uma grande tenda, com exposição de Fotografias, vá-
rios brinquedos e atividades para as crianças e a feira da Economia 
Solidária com seus estandes de vendas e comercialização de produtos 
orgânicos, produzidos pelos trabalhadores rurais.

Falas políticas e atos de protesto se integraram às atrações de shows 
com a Comitiva Forrozeira, Bateria da Escola de Samba Novo Império 
e Bloco Bleque.

1º Maio e a tradicional passeata. Esse ano as atividades 
políticas e culturais foi no Tancredão

Vejas as fotos do 1º de Maio – dia dos /as Trabalhadores/as

Veja as fotos da Greve Geral, do dia 28/04
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Satélite da Telebras sobe com sucesso
SGDC custou o triplo do originalmente estimado, em 2013, e tem capacidade dividida entre o Exército, que vai usar 
Banda X, e o setor civil, que terá acesso à Banda Ka. Ministério da Educação e SUS teriam contratado capacidade, 

conforme o ministro Gilberto Kassab, que diz já ter aval para iniciar programa de construção de outro satélite.

Com decolagem perfeita, o foguete Ariane5 
subiu às 18:50 levando o Satélite Geostacio-
nário de Defesa e Comunicações (SGDC) e 
um satélite sul-coreano. Às 19h18 o SGDC foi 
liberado em órbita, a 1100 km de altitude, 28 
minutos após a ignição.

Inicialmente programado para ser lançado 
no dia 21 de março, a programação foi adiada 
por causa de uma greve geral que ocorreu na 
Guiana Francesa, onde é a base de lançamen-
to da empresa Arianespace, contratada pela 
Thales Aleina Space, que em parceria da Visiona 
(joint-venture Embraer Telebras) construíram o 
satélite brasileiro.

Chovia forte em Kourou, a capital do país e 
base de lançamento, o que atrasou o lançamen-
to em pouco mais de uma hora. Às 18h43, os 
sistemas foram ligados e recomeçou a conta-
gem regressiva de sete minutos.

Conforme o Ministério da Ciência, Tecnologia 

Inovação e Telecomunicações, o satélite vai subir 
ao preço de R$ 2,784 bilhões, quase o triplo 
do inicialmente projetado, em 2013, quando 
ele estava previsto para custar R$ 1,1 bilhão. 
No mercado internacional, não se conhece um 
satélite do tamanho do nosso a esse preço.

O da Telebras terá 67 transponders na banda 
Ka e 5 transponders na banda X. Ele vem com 
a tecnologia HTS, de feixes multifocais, o que 
lhe permite entregar mais de 57 Gbps em todo 
o território brasileiro. Ele terá suas estações 
de controle em diferentes pontos do território 
brasileiro.

Segundo o ministro Gilberto Kassab, o 
Ministério da Educação já fechou contrato com 
a Telebrás para a conexão em banda larga de 
sete mil escolas públicas. As unidades básicas 
de saúde do SUS também contarão com pelo 
menos 10% da capacidade do satélite, assina-
lou. “Informo também que o presidente Temer 

autorizou darmos continuidade ao programa 
satelital e já vamos dar início aos estudos para o 
segundo satélite”, afirmou o ministro. A expecta-
tiva, afirma, é de o Brasil se apropriar da tecno-
logia de produção do satélite em uma década.

Lançamento
Para o seu lançamento, o governo convidou 

a imprensa a acompanhar o evento no Centro 
de controle do Comar – VI Comando Aéreo 
Regional, em Brasília. Segundo major, Rafael 
Duque, depois que o satélite estiver em órbita, 
em 40 dias as Forças Armadas já podem 
começar a operar a banda X. Ele não soube 
informar, no entanto, se o governo brasileiro 
irá desativar o contrato com a Embratel, que 
hoje presta serviço ao Ministério da Defesa.

O veículo Ariane 5 está levando também 
para órbita geostacionária o satélite Korea-
sat-7, sul-coreano. O nosso satélite ficará na 
posição 75 graus W.

04/05/2017 - Telesíntese

Telefónica reduz conselho 
de administração

César Alierta renuncia, abrindo espaço 
para José María Alvarez-Pallete assumir 

definitivamente o comando do grupo espanhol. 
Conselho passará a ter um integrante a menos.

A Telefónica, holding espa-
nhola dona da Vivo no Brasil, 
pretende reduzir o número de 
integrantes em seu conselho 
de administração de 18 para 
17. Hoje, três executivos 
renunciaram aos assentos 
que ocupavam: César Alierta 
(foto), ex-presidente, Gonzalo 
Hinojosa e Pablo Isla.

Os motivos das saída de 
Hinojosa e Isla não foram ex-
plicados. A de Alierta já havia 
sido comunicada em março, 
quando ele indicou José Ma-
ría Álvarez-Pallete como seu 
substituto. Em comunicado ao 

mercado, a empresa agrade-
ce os serviços prestados pelos 
executivos.

Dois novos nomes tomam 
assento: Carmen García e 
Francisco Riberas. A redução 
definitiva do conselho ainda 
precisa da concordância dos 
acionistas da companhia, 
o que deve acontecer em 
assembleia a ser realizada 
em junho. Nesta assembleia, 
a companhia propõe reeleger 
José María Álvarez-Pallete 
como CEO e Chairman, e 
ratificar a escolha dos novos 
conselheiros.

03/05/2017 - Telesíntese

Ibge: produção industrial continua 
a cair e eletrônicos caem mais

A indústria caiu 1,8% em relação a fevereiro, mas cresceu 
0,6% no trimestre. O segmento de informática caiu 6,4% 

em março em comparação ao mês anterior.

O recuo de 1,8% da atividade 
industrial na passagem de feve-
reiro para março de 2017 teve 
predomínio de resultados negati-
vos, alcançando todas as quatro 
grandes categorias econômicas 
e 15 dos 24 ramos pesquisa-
dos, informou hoje, 3, o IBGE. 
Equipamentos de informática, 
eletrônicos e ópticos caíram 6,4% 
em relação a fevereiro.

Mas em relação a março de 
2016  o setor industrial assina-
lou crescimento de 1,1%, com 
resultados positivos em três das 
quatro grandes categorias eco-
nômicas, 16 dos 26 ramos, 48 
dos 79 grupos e 53,8% dos 805 

produtos pesquisados. Os produ-
tos de informática e eletrônicos, 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, crescerama 
16,9% informa o instituto.

No primeiro trimestre do ano, 
a indústria avançaou 0,6% e o 
segmento de informática e eletrô-
nico, 18,3%.
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03/05/2017 - CUT

Greve Geral ficará para história, 
mas reformas ainda ameaçam

CUT mantém mobilização, prevê outra Greve Geral mais forte e uma grande marcha à Brasília

Depois de 100 anos 
da primeira Greve Geral 
no Brasil que determinou 
conquistas fundamentais 
para a classe trabalha-
dora, como a jornada de 
8 horas e a proibição do 
trabalho infantil, a Greve 
Geral de abril de 2017, 
que aconteceu na última 
sexta (28), apesar de ter 
sido considerada históri-
ca pelos dirigentes CUT 
nacional, não foi suficiente 
para barrar as Reformas 
Trabalhista e Previden-
ciária que tramitam no 
Congresso Nacional.

Segundo o DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Par-
lamentar) a Reforma da Previdência pode ser votada em primeiro 
turno em 16 de maio na Câmara e a Reforma Trabalhista, que já foi 
aprovada pelos deputados e agora tramita no Senado Federal pode 
ser votada até o final de maio. O DIAP alerta que para ambas as re-
formas o governo pode utilizar instrumentos para acelerar a votação, 
como o regime de urgência no caso da Trabalhista e de Previdência 
quebrar o prazo regimental de votação.

A direção executiva da CUT, que esteve reunida na sede da en-
tidade em São Paulo nesta quarta (3), fez uma análise de balanço 
da Greve Geral e das manifestações no 1º de Maio e debateram os 
próximos passos para impedir esse governo ilegítimo de Michel Te-
mer, seus aliados e a mídia de continuar governando contra a classe 
trabalhadora. Uma nova Greve Geral e a realização de uma grande 
manifestação em Brasília estão no radar dos sindicalistas CUTistas.

A pauta da CUT, das centrais sindicais, dos movimentos sociais e 
populares que pararam o Brasil no dia 28 de abril foi clara: a favor 
da aposentadoria, da Consolidação das Leis Trabalhos (CLT) e con-
sequentemente contra a Reforma da Previdência, que acaba com o 
direito a aposentadoria, e contra a Reforma Trabalhista, que acabam 
com a carteira do trabalho.

“Não foi uma greve sindical, foi uma greve da classe trabalhadora. 
Os ônibus não saíram das rodoviárias em vários municípios desse 
país, mas os trabalhadores e as trabalhadoras não estavam lá nos 

terminais esperando o ôni-
bus. Ficaram em casa! Ruas, 
rodovias, estações estavam 
vazias”, disse a vice-presi-
denta da CUT, Carmen Foro.

Segundo a Secretária de 
Políticas Sociais e Direitos 
Humanos, Jandyra Ueha-
ra, a repercussão da mídia 
tradicional brasileira foi pífia. 
“A cobertura internacional 
foi ótima. Um grande jornal 
Frances deu na manchete 
principal “o grande salto 
para trás no Brasil” se refe-
rindo ao governo ilegítimo 
de Michel Temer”, completou 

Jandyra.
Foi debatida também a questão do aumento da repressão nas 

manifestações das trabalhadoras e dos trabalhadores que lutam por 
seus direitos. O Secretário Adjunto de Meio Ambiente da CUT, Milton 
Rezende frisou que a violência é uma opção de enfrentamento da 
policia e não da classe trabalhadora. “A tentativa de assassinato que 
aconteceu em Goiânia com o caso do jovem Matheus não é uma luta 
que nós vamos fazer. Nós escolhemos lutar com o povo. Escolhemos 
parar o Brasil, fazer a Greve Geral  e mostrar nossa força nas ruas”, 
completou.

Outras repressões foram citadas, como o caso do ataque policial 
aos indígenas e a violência no campo, que tem aumentado no último 
período.

Dirigentes também lembraram que os deputados que votaram ou 
vão votar contra a classe trabalhadora terão seus rostos e nomes 
estampados nas ruas e nas redes para não se elegerem na próxima 
eleição.

O diretor executivo Júlio Turra comentou sobre a pesquisa Data-
folha que diz que 78% dos brasileiros são contrários à Reforma da 
Previdência, 58% acham que terão menos direitos com a Reforma 
Trabalhista e 85% defendem Diretas Já, portanto Fora Temer. “Nós 
ganhamos o debate da opinião pública e agora é manter a mobiliza-
ção e não aceitar nenhum acordo com essas propostas. Nossa luta é 
e sempre será por nenhum direito a menos”, completou.


