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Lula nova fase da Lava-Jato
Delação de Delcídio Amaral, que está por ser confirmada, a nova fase da
Lava Jato concentrada contra Lula e mais 43 pessoas ligadas a ele, entre
políticos, instituto Lula e familiares.
A 24° fase da operação Lava Jato, tem como alvo Lula, o Instituto Lula, políticos l igados
a ele e seus familiares, o objetivo é que nenhum deles seria para detenção, mas sim de
busca e apreensão e para depoimentos coercitivos nas dependências da Policia Federal
em São Paulo.
A operação prevista há alguns dias é parte de uma escalada de denúncias contra Dilma
e Lula, esta operação é o combustivo para inflamar os ânimos para a mobilização
convocada para o dia 13, quando a oposição e movimentos independentes sairão às
ruas em defesa do impeachment e contra Dilma e o PT.
A nova fase da Lava-Jato pode acelerar muito o processo do impeachment, está
concentrada em torno dos desvios bilionários da Petrobras e passa a estar focado em
acusações e delação contra Dilma e Lula, baseado fortemente nas delações do senador
Delcídio Amaral, senador do PT e ex-líder do governo, que está por ser confirmada,
com levantamento de provas na 24° fase da operação Lava Jato.
Estes conjuntos de fatos novos na Lava Jato abriram intenso debate em toda a classe
trabalhadora, não interessa acobertar nenhum roubo e corrupção, mas muito menos
interessa o impeachment com sintomas de golpe. Somos contra a politica de
conciliação de classe da Dilma que tem como objetivo promover um governo que
ataque a classe trabalhadora que está sendo apoiada e orquestrada por uma oposição
que passa longe de ser menos corrupta. Derrotar este projeto reacionário é necessário
para também lutar contra Dilma e o PT e seus ajustes fiscais, a reforma previdenciária
e entrega dos recursos do país, como o pre-sal, as multinacionais.
Carlo Borges Presidente
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