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Beth Carvalho: “O samba é a verdade do povo” 

Economia: baixar juros e aumentar salários

Em entrevista ao Jornal Brasil Popular, a 
sambista carioca Beth Carvalho fala sobre seus 50 
anos de carreira artística e destaca a missão do 
samba, a luta do povo brasileiro e sua participação 
em várias lutas políticas no Brasil e no exterior. 
Beth Carvalho relata sua relação com sambistas 
talentosos e humildes do Rio de Janeiro, como o 
compositor Nelson Sargento, que era pintor de 
parede.  Sobre política, critica a fúria da direita 
contra os governos que dão prioridade à população 
mais necessitada, elogia as escolas de tempo 
integral e o Sambódromo feitos por Leonel Brizola, 
destaca o fato de o Brasil ter saído do mapa da fome 
da ONU no governo de Dilma Rousseff  e defende 
a manutenção da Petrobras como patrimônio do 
povo brasileiro.  Pág. 3

O ano de 2016 começou com 11,67% de aumento do salário mínimo, 
passando de R$ 788 para R$ 880, o que benefi cia mais de 48 milhões de 
trabalhadores.  O Banco Central não subiu os juros de 14,25%, mas ainda 
é preciso diminuir esse valor para favorecer a produção e o consumo. A 
novidade é que o governo reforça o caixa dos bancos públicos para aumentar 
os investimentos.  Outra importante fonte de movimentação da economia é 
a soma dos orçamentos dos programas sociais, como Bolsa-Família, Benefício 
de Prestação Continuada e aposentadoria rural, que chegou a R$ 163,2 
bilhões em 2015.  Pág. 4

Cresce tráfego nos aeroportos
Os brasileiros estão viajando mais de avião, contrariando as previsões 
catastróficas da mídia no ano passado, e com mais qualidade, segundo 
pesquisa da consultoria britânica OAG, que põe aeroportos e companhias 
aéreas brasileiras entre os mais pontuais do mundo.  Pág. 7

Dorival: do lixão ao doutorado
Depois de passar a infância e a juventude trabalhando no lixão do 
município de Piedade, interior paulista, Dorival Gonçalves dos Santos Filho 
entrou na faculdade, virou professor, fez mestrado e chegou ao doutorado. 
Isso só foi possível, segundo ele, “graças ao Bolsa Família”.  Pág. 5

Máfi a dos combustíveis no DF
O esquema milionário do cartel que combina preço de combustíveis no 
Distrito Federal foi denunciado, teve gente presa por alguns dias, mas 
os preços continuam aumentando. O litro da gasolina já custa R$ 3,97 e 
nem sinal de baixar.  Pág.8
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Ao completar 50 
anos de carreira, 
a carioca da gema 
Beth Carvalho, 

nascida na Gamboa, refl ete 
nesta entrevista exclusiva ao 
Jornal Brasil Popular so-
bre sua trajetória, a missão 
do samba, a luta do povo, 
sua participação em várias 
lutas políticas no Brasil e 
no exterior. Expressa sua fé 
no samba autêntico, no fu-
turo do Brasil, explica sua 
relação com compositores 
do proletariado e deixa um 
recado: “Precisamos defen-
der a Petrobrás, o petróleo, 
e para isto construir o nosso 
submarino nuclear”. 

Brasil Popular –  Nes-
se momento em que você faz 
shows comemorando os seus 
50 anos de carreira, também 
surge a comemoração na Ci-
dade do Rio de Janeiro dos 100 
anos do samba. Metade tem o 
seu dedo, meio século. E aí?

Beth – Meio século de 
samba não é brincadeira, não. 
É muito tempo. Eu acho que 
a minha carreira foi vitoriosa 
e está sendo ainda, graças ao 
Samba. Graças a toda verdade 
que eu canto, ao talento dos 
compositores do povo, que 
são muitos. Geralmente, os 
compositores de samba são 
oriundos do povo brasileiro. 
Raras exceções são de classe 
média urbana, mas a maioria 
vem do proletariado. E eu os 
representei até agora, nesses 
50 anos de samba que fala a 
verdade do povo brasileiro. 

Qual a relação do samba 
com a luta da esquerda?

Eu acho que o sambista 
em princípio é de esquerda. 
Ele é um narrador do que 
se passa no país e sua visão 
e inspiração é a visão popu-
lar. Por exemplo, quando eu 
gravei Virada, a música virou 
até hino na Campanha das 
Diretas. Era uma música que 
falava: “Vamos lá, rapaziada, 
tá na hora da Virada, vamos 

dar o troco”, do Noca da Por-
tela. Quando eu gravei Saco 
de Feijão era uma época que o 
feijão e os alimentos estavam 
com preços altíssimos, na di-
tadura. Agora não me cabe 
cantar Saco de Feijão, enten-
de?! O povo está comendo 
mais. E há algumas coisas que 
eu preciso eliminar no meu 
repertório de acordo com a 
época que estou vivendo. A 
música Corda no Pescoço foi 
no tempo do FHC. Agora não 
cabe mais.

Você cantou no show de 
solidariedade ao Primeiro de 
Maio quando teve a Bomba 
do Rio Centro?

Sim, quando eu cheguei,  
achei estranho o lugar. Eu ti-
nha tido a minha fi lha, estava 
amamentando a Luana, não 
estava fazendo show, não es-
tava fazendo nada. Quando 
me chamaram, eu disse: Aí, 
nesse eu vou. A enfermei-
ra fi cou com a minha fi lha 
em casa e quando eu voltei 
ela falou: “Ah, dona Beth, a 
senhora está viva?”. Eu per-
guntei: Por que? Ela falou: 
“Tinha uma bomba onde a 
senhora cantou”. Poderia ter 
morrido a maioria dos artis-
tas brasileiros e do público. 
Porque estava quase todo 
mundo lá. Era isso o que eles 
queriam, sem dó nem pieda-
de. Aí o feitiço virou contra o 
feiticeiro. A bomba estourou 
no colo do terrorista.

Você também cantou para 
a Revolução dos Cravos, em 
Portugal?

Cantei para 200 mil pes-
soas, dois Maracanãs cara! 
E quando eu cantei o hino 
dos cravos, Grândola, Vila 
Morena, todo mundo cho-
rou: o público, eu e quem 
estava no bastidor. Foi uma 
manifestação, onde pela 
primeira vez eu vi acende-
rem isqueiros e velas. Pare-
cia uma aldeia, aquelas mu-
lheres com panos na cabeça, 
bem portuguesas mesmo. 
Era a festa do Avante, um 
jornal comunista.

E em razão dessa experiên-
cia, você fez uma declaração, 
que é importante explicar, 
para não ser distorcida, de 
que CIA queria acabar com o 
samba. 

Na verdade, eu falei que a 
CIA quer acabar com a cultu-
ra de um povo, dominar esse 
povo. Isso ela faz no mundo 
inteiro. Como o samba é uma 
das músicas mais fortes no 
Brasil, assim como o forró e o 
sertanejo, é nesses três estilos 
que eles atacam mais. Então, 
hoje você tem um sertanejo 
que não é sertanejo. Um for-
ró que não é forró. E um sam-
ba que não é samba. E a gente 
lutando contra tudo isso. 

E as histórias de com os 
sambistas bem humildes?

Marquinho PQD, por 
exemplo, nunca tinha ido 
à dentista. Eu gravei Cora-
ção feliz e botei até o nome 
do disco. E ele me disse que 
agora poderia colocar os 
dentes. E o Argemiro, que 
tinha 60 ou 70 anos, nunca 
tinha sido gravado. Aí, ele fez 
uma música com o Casqui-
nha, chamada A chuva cai. E 
ela estourou comigo. E o Ar-
gemiro nessa época conserta-
va geladeira, mas ele próprio 
não tinha geladeira. Depois 
do sucesso, comprou geladei-
ra, passou a viver de música e 
deixou de consertar geladeira. 
Você vê que é a vida do prole-
tário mesmo. 

Nelson Sargento era pin-
tor de parede... 

Ele pintou a minha casa. 
E depois eu gravei o Sargen-
to, lancei uma música que é 
a mais importante da carrei-
ra dele que é a Agoniza mais 
não morre. Diz ele que até 
hoje recebe uns caraminguás 
por essa música, de direito 
autoral

Nós vivemos um momento 
político hoje em que até Chico 
Buarque é hostilizado na rua. 
E uma manifestação de direi-
ta usou a sua música, que tem 
um sentido contrário.

Usaram a canção Vou fes-
tejar, aí eu protestei. Disse que 
era um absurdo usar essa 
música numa manifestação 
de direita. Essa música sem-
pre foi para manifestações 
de esquerda. Houve críticas 
à minha pessoa; outros elo-
giaram. Mas, eu não fi quei 
calada, não! 

Mas é preocupante que no 
momento em que o Brasil sai 
do mapa da fome, distribui 
renda, alguns setores elitistas 
se revoltem e sentem saudades 
da ditadura. Como você vê es-
sas manifestações?

Acho uma falta de infor-
mação total. Eles estão se 
revelando fascistas. Não que-
rem o bem do povo brasileiro, 
querem o escravagismo mes-
mo. Querem o impeachment 
da Dilma, morrem de medo 
do Lula voltar. Se Deus quiser, 
ele volta em 2018!

Você foi muito ligada ao 
Brizola. E veja que destruíram 
o Cieps... 

Beth: A fi losofi a do Cieps 
era perfeita. E em geral, o es-
tudo nas escolas do mundo 
inteiro é integral. Por que o 
pobre não pode ter estudo 

integral? Só os ricos que po-
dem? Começa daí. Os alu-
nos tinham lanche, almoço, 
banho, o pai ou a mãe rece-
biam um café com pão. Tem 
coisa melhor? Brizola faz 
muita falta. 

Você é conhecida como 
Varguista e Brizolista, e os 
governos desses dois deram 
grande contribuição ao sam-
ba. O Vargas legalizou a ca-
poeira e abriu o Teatro Muni-
cipal aos negros.

Foi Getúlio quem insti-
tuiu os desfi les das escolas 
de samba, desde que con-
tassem a história do Brasil. 
E o Brizola fundou o Sam-
bódromo, a maior homena-
gem que o samba recebeu 
na vida. Um lugar fi xo para 
o samba. Dois gaúchos que 
amavam o povo. 

Qual a sua mensagem para 
o futuro?

Eu vivo para isso, temos 
que defender a Petrobras, o 
petróleo, temos que ter sub-
marino nuclear. Eu tenho 
esperança, a gente já ga-
nhou quatro vezes as elei-
ções. Eu acho que vamos 
ganhar a quinta!
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Expediente

Editorial cultura

O Ligue 180 é um serviço gra-
tuito e confi dencial para re-
ceber denúncias de violência 
contra a mulher, com orien-
tação sobre seus direitos, so-
bretudo a Lei Maria da Penha. 
Toda mulher agredida ou ame-
açada deve telefonar para o 
número 180, que funciona 24 
horas por dia. 

Dos estudantes universitários que concluíram 
seus cursos em 2014, 35% são os primeiros da 
família a entrar na faculdade. A conclusão está 
no questionário socioeconômico do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade), divulgado em dezembro pelo MEC. O 
Programa Universidades para Todos (ProUni) 
e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
foram fundamentais para essa conquista das 
famílias brasileiras. Hoje o Brasil tem mais de 
sete milhões de universitários. Em 2003 eram 
menos de três milhões.

A CPMF, imposto sobre 
as transações fi nanceiras de 
todos os brasileiros, foi cria-
do para cobrir despesas com 
a Saúde por iniciativa do 
então ministro Adib Jatene, 
no governo FHC, e extin-
ta em 2007 como parte do 
jogo político para difi cultar 
a vida do governo Lula.

Apesar do estratégico pa-
pel desempenhado no mo-
nitoramento das atividades 
bancárias, a CPMF foi ex-
tinta por iniciativa do PSDB 
e do DEM. Era o único im-
posto que não dava para so-
negar e, por isto, tornou-se 
importante ferramenta para 
fi scalizar movimentações fi -
nanceiras - legais e ilegais.

Mesmo o dinheiro mo-
vimentado pela corrupção, 
pelo narcotráfi co e pela so-
negação era obrigado a pa-
gar CPMF e fi car registrado. 
Ao contrário do Imposto de 
Renda, que os ricos sonegam 
descaradamente enquanto 
trabalhadores são obrigados 
a descontá-lo nos contrache-
ques antes mesmo que o di-
nheiro lhes chegue as mãos.

Os ricos nunca concor-
daram em pagar CPMF, um 
valor bem pequeno que cres-
ce para quem tem muito di-
nheiro. Quando foi extinta, 
ela signifi cava 0,38% da mo-
vimentação fi nanceira. Ou 
seja, quem recebia R$ 1.000 
pagava R$ 3,80. Já quem mo-
vimentava R$ 1 milhão tinha 
que pagar R$ 3.800. 

A luta dos ricos contra ela 
chegou ao ponto de o Dr. Ja-
tene, certa vez, ter afi rmado 
na sede da Federação das In-
dústrias de São Paulo: “Vocês 
são contra a CPMF porque 
não dá para sonegar”.

A CPMF está novamen-
te na berlinda por conta da 
disposição do Governo Fe-
deral de recriá-la para sus-
tentar despesas crescentes 
da Previdência Social, com 
elevação da expectativa de 
vida e do trabalho com car-
teira assinada. 

Por isso é importante di-
zer que a CPMF é um dos 
impostos mais justos do 
país, praticamente impos-
sível de ser sonegado e bas-
tante simples.

Beto Almeida

Beth Carvalho: "Temos que defender a Petrobras"

Mulher vítima de 
violência, ligue 180

MEC mostra que povão 
entra na universidade

CPMF, imposto justo

Seja sócio(a) da AJBP. Entre no site www.brpopular.com.br e clique em “COMO APOIAR”.
Ou faça uma doação solidária e envie o comprovante para o e-mail fi nanceiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
Bradesco: Agência 241 / Conta Corrente 225-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Com o Jornal Brasil PopularCOLABORE!

A Universidade Federal de Pelotas 
(UfPel) formou, em dezembro do ano pas-
sado, a primeira turma especial de Medici-
na Veterinária para assentados de reforma 
agrária, em parceria com o Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (In-

cra), por meio do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera). 
Os 45 formandos saíram de assentamentos 
localizados no estados do Ceará, de Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais. Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 
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1ª turma de assentados se forma em Veterinária 
Os 45 formandos vieram de acampamentos da reforma agrária nos estados do Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste 

A carioca da gema, nascida na Gamboa, celebra 50 anos de palco e luta
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“Tal como a escravidão e o apartheid, a pobreza não é natural. É feita pelo homem e pode ser ultrapassada e erradicada pelas ações de seres humanos.” Nelson Mandela

Governo segura juro e aumenta salário em 2016

Mais Médicos zera mortalidade infantil em município do Piauí

Refinanciamento
do ProCaminhoneiro
A MP 707/15 prorrogou 
para 30 de junho deste 
ano o prazo para opera-
ções de refinanciamento 
do ProCaminhoneiro, 
que financia caminhões 
para autônomos. 

Minha casa, minha vida
A meta do governo 
Dilma é alcançar, 
até o fim de 2018, 
mais 6,7 milhões de 
moradias contratadas, 
beneficiando mais de 
25 milhões de pessoas. 
A população de renda 
mais baixa será a prin-
cipal beneficiada.

Itaipu, a número 1
A Usina Hidrelétrica 
de Itaipu se tornou a 
número 1 em geração 
de energia elétrica, fi-
cando à frente da Usina 
de Três Gargantas, na 
China. Mais importan-
te que ser a número 1 é 
não poluir o planeta.

Petrobras, a número 1
A Petrobras se tornou a 
maior produtora de pe-
tróleo do mundo, entre 
as empresas de capital 
aberto; no terceiro tri-
mestre do ano passado, 
a empresa brasileira 
superou a Exxon, que 
era a líder até então.

Pré-sal supera
expectativas
A Petrobras fechou 
o ano de 2015 con-
firmando a meta 
de produção de 2,1 
milhões de barris/dia 
de petróleo no Brasil. 
Mais uma vez, o pré-sal 
supera expectativas.

Cesar Fonseca

Brasil

O Governo Dilma 
Rousseff começou 
2016 aumentando 
o salário mínimo 

(SM) em 11,67%, recuperan-
do perdas com a inflação de 
2015, e, ao mesmo tempo, 
manteve inalterados os ju-
ros em 14,25%. Desde o dia 
1º de janeiro o piso salarial 
brasileiro passou de R$ 788 
para R$ 880,00, beneficiando 
mais de 48 milhões de traba-
lhadores na ativa e aposenta-
dos.

Para voltar a diminuir os 
juros, de modo a melhorar o 
crédito à produção e ao con-
sumo, o governo jogará mais 
dinheiro nos bancos públi-
cos para tocar investimentos. 
Isso gera competição com 
bancos privados, obrigan-
do-os a diminuir o custo do 
dinheiro no crediário.

Eis a forma de aumentar 
produtividade: mais salários 
que obrigam empresários a 
investirem mais em máqui-
nas para serem mais compe-
titivos, elevando oferta em 
relação ao consumo, para 
diminuir inflação.

O novo SM de R$ 880 
representa injeção de R$ 57 
bilhões no mercado, bene-
ficia 48,3 milhões de traba-
lhadores e produz arrecada-
ção de R$ 30,7 bilhões. Ou 
seja, mais investimentos em 
educação, saúde, transporte, 
infraestrutura e programas 
sociais (Bolsa Família, Mi-

nha Casa Minha Vida, Luz 
para Todos, Farmácia Popu-
lar etc).

A valorização do SM, que 
começou em 2007 (Gover-
no Lula), cresceu, até hoje, 
77,35%, representando au-
mento real (acima da infla-
ção) de 11,68%. O novo SM 
compra 2,4 vezes o valor da 
cesta básica, calculada pelo 
Dieese. Em 1995, início do 
Governo FHC, valia, apenas, 
1,1 vez. 

Não é à toa que a ONU in-
dica que a valorização do SM 
no Brasil, a partir de 2003, foi 
o principal fator de queda da 
desigualdade social.

Trabalhadores e aposen-
tados têm SM como farol 
para negociações salariais, 
pisos salariais e remuneração 
do setor informal, bem como 
os programas sociais, contri-
buindo para melhor distri-
buição da renda nacional. 

Em 1995, o SM valia R$ 
100. Em 2002, R$ 200. Des-
contada a inflação, nos 8 
anos de FHC, registrou-se 
aumento real de 21,89%. 

No Governo Lula, o SM 
pulou dos R$ 200 para R$ 
510, aumento de 155%; des-
contada inflação, com au-
mento real de 53,6%. 

Durante os 8 anos de Go-
verno FHC, o SM teve cres-
cimento real pouco superior 
ao PIB (Produto Interno 
Bruto):  SM (21,89%) – PIB 
(18,4%) = 3,49%. 

Já em 8 anos de Gover-
no Lula: SM (53,60%) – PIB 
(32,5%) = 21,1%.

Idêntica proporção se vê 
relativamente ao Governo 
Dilma, que, com o novo SM 
de R$ 880, mantém o poder 
de compra dos mais pobres.

Juros precisam baixar
Este ano começou com 

mobilização forte dos tra-
balhadores, freando o au-
mento dos juros, que precisa 
diminuir para valorizar ain-
da mais os salários, sem os 
quais a economia não anda. 
Segundo o prêmio Nobel de 

Economia, Joseph Stiglitz, a 
política de juros altos para 
combater a inflação – ado-
tada por recomendação do 

mercado financeiro – está 
“desacreditada” no resto do 
mundo e vem estrangulando 
a economia brasileira.

O programa Mais 
Médicos zerou a morta-
lidade infantil em Barras, 
no Piauí. Segundo o go-
verno do Estado, há um 
ano não morre criança 
em maternidade e hospi-
tal nesse município de 45 

mil habitantes. Resultado 
da atuação dos médicos 
cubanos Omar Diaz e 
Olívia Rodriguez Gon-
zalez. 

No Piauí, o programa 
atende 140 municípios, 
com 370 equipes de saú-

de.  Em todo o Brasil são 
mais de 18 mil médicos 
em 4.058 municípios e 
nos 34 distritos de saúde 
indígenas, levando aten-
dimento a 63 milhões 
de brasileiros que não ti-
nham assistência médica.

Desde muito pe-
queno, Dorival 
Gonçalves dos 
Santos Filho re-

virava o lixão do município 
de Piedade (SP) em busca de 
comida, calçado, roupa, ma-
terial escolar, garrafas pet, 
alumínio, cobre e tudo o que 
poderia ser reaproveitado. 

Dorival não desistia da 
escola, mesmo com os de-
dos feridos pelos vidros do 
lixão e com o apelido de 
“lixeiro” que recebeu de ou-
tros alunos. Ele conseguiu 
resistir até a 8ª série, quando 
teve que optar pela jornada 
integral no lixão para ajudar 
mais a família. 

Mas em 2003, após 14 
anos dedicados somente ao 
trabalho, Dorival viu bro-
tar uma esperança no Brasil 
com a implantação do Bolsa 

Família. As duas irmãs mais 
velhas tornaram-se benefici-
árias do programa e o valor 
inferior a R$ 100 por mês fo-
ram suficientes para começar 
a mudar a vida deles, juntan-
do com o que Dorival garim-
pava no lixo. Aos 21 anos, ele 

se matriculou no primeiro 
ano do ensino médio.

Apesar da meia jornada 
no lixão, Dorival concluiu 

com êxito os três anos de en-
sino médio, estudou para o 
Enem e fez vestibular na Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp), onde foi aprovado 
para o curso de Letras. Em 
2006, aos 24 anos, começou a 
cursar a graduação. O ensino 
era gratuito, mas ele precisa-
va pagar aluguel, alimentação 
e livros. Conseguiu uma bol-
sa de auxílio, mas era insufi-
ciente para cobrir os gastos. 
As irmãs ajudaram com uma 
parte do pouco que rece-
biam do Bolsa Família, mas 
a conta ainda não fechava. 
Dorival dividiu então o dia 

em três turnos: trabalhava 
em uma lavanderia, fazia fa-
culdade e cuidava de idosos.

 O ex-catador se formou 
em Letras (licenciatura em 
português e francês), come-
çou a lecionar em escolas 
públicas e logo foi aprovado 
para o mestrado em linguís-
tica na Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), 
concluído em 2013. Já no 
ano seguinte, conquistou 
uma vaga no doutorado da 
mesma UFSC. Agora, aos 
33 anos, ele pretende fazer 
um doutorado-sanduíche na 
França.

A importância
do Bolsa Família

Dorival chegou onde está 
graças ao Bolsa Família, que 
passou a dar oportunidade 
a gente talentosa que não 
tinha espaço para crescer e 
construir uma vida digna. 
Graças também à dona Cré-
lia, a mãe que lia para o filho 
os livros de contos de fadas 
garimpados no lixão. E ain-
da graças aos cerca de 3 mil 
livros catados por ele e pelos 
colegas de garimpo. 

José Augusto Valente

Salário Mínimo, de 2002 a 2016 (valores em R$)
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Dorival: “Saí do lixão e 
hoje sou quase doutor, 
graças ao Bolsa Família” José Augusto Valente 

O orçamento de 2015 do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), com 
obras importantes para o 
país, foi de R$ 65 bilhões.

A soma dos orçamentos 
dos programas sociais como 
Bolsa-Família, Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
e aposentadoria rural, de 
2015, foi de R$ 163,2 bilhões, 
com a seguinte distribuição:

- Aposentadoria rural:
R$ 94,6 bilhões

- BPC: R$ 41,5 bilhões
- Bolsa-Família: R$ 27,1 bilhões
Se os R$ 65 bilhões do PAC 

são considerados instrumento 
para promover o desenvolvi-
mento, o que dizer de R$ 163,2 
bilhões, que é quase o triplo? 

O mais importante é que, 
todo ano, cerca de R$ 163,2 
bilhões vão diretos para os 
bolsos dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais e dos 
mais pobres.

Assim como a chuva irri-
ga a terra, fazendo as plantas 
crescerem, esse dinheiro é 
gasto por essas famílias em co-
mida, roupa, material escolar, 
entre outras despesas, irrigan-
do o comércio e a indústria, 
gerando emprego e renda para 
milhões de pessoas.

Mas os ricos e parte da 
classe média não entendem, 
ou não querem entender, 
que esses gastos sociais são 
importantes para o país. Ao 
contrário, muitos acham que 
o governo Dilma está jogando 
dinheiro fora. Que seria me-
lhor esse dinheiro ir para os 
bancos e as grandes empresas. 

O que eles querem mesmo 
é se beneficiar com mais au-
mento de juros e menos pro-
gramas sociais.

Os programas sociais
dinamizam a economia

O que é o BPC
O BPC é um benefício social individual, não vitalício 

e intransferível, que garante a transferência mensal de 1 
(um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer 
idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem 
não possuir meios para prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família.

Com a colaboração de 
José Rezende Jr., do Portal Brasil

Os médicos cubanos Olívia Rodriguez Gonzalez e Omar Diaz

“Antes do Bolsa Família, comíamos 
do lixão. De uma hora para outra 

podíamos comprar e escolher nossa 
comida, boa, limpa, saudável! Meus 

sobrinhos não precisavam mais 
esperar ansiosos pelos doces que eu 

catava no lixo”
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Petrobras: o valor
estratégico do pré-sal

Eles não conseguiram destruir a Petrobrás quando ela era um
sonho. Agora, que é uma realidade, conseguirão?

MinC incentiva o uso do Vale-Cultura
Desde que a lei de criação 

do Vale Cultura foi regulamen-
tada, há cerca de dois anos, 
sua utilização atingiu mais de 
465 mil trabalhadores de 1.237 
empresas. Segundo o Ministé-
rio da Cultura, a rede de rece-

bedoras do vale atinge 39.965 
empresas, girando consumo 
superior a R$ 220 milhões.

 Para ampliar a utilização 
desse benefício, o MinC lançou 
uma campanha esclarecedora. 
O ministro Juca Ferreira colo-

cou o seu time em campo sob o 
comando de Léo Hernandes, di-
retor de Gestão de Mecanismos 
de Fomento da Sefic/MinC.

 As chamadas Rodadas do 
Vale-Cultura estrearam em 
novembro passado, em Belo 
Horizonte (MG), e passaram 
por Fortaleza (CE) e Curitiba 
(PR). Para 2016, estão previs-
tas 13 edições, sendo que a 
primeira será em Brasília, em 
data a ser defi nida.

 O público-alvo é for-
mado por gestores públi-
cos; potenciais benefi ciá-
rias (empresas que podem 
conceder o benefício a seus 
empregados), representadas 
pelo setor privado, estatais, 
contadores, profi ssionais de 
recursos humanos e sindi-
catos patronais; potenciais 
recebedoras (empresas que 
comercializam produtos e/
ou serviços culturais - livra-

rias, cinemas, teatros etc - e 
que, portanto, podem rece-
ber o Vale-Cultura como 
forma de pagamento); e sin-
dicatos de trabalhadores.

 Durante o dia da Roda-
da, empresas benefi ciárias e 
recebedoras podem nego-
ciar contratos com empresas 
operadoras, autorizadas pelo 
MinC para produzir, comer-
cializar e operacionalizar os 
cartões do Vale-Cultura.

A Petrobrás nasceu nos 
braços do povo, nas déca-
das de 40 e 50, na maior 
campanha cívica que esse 
país conheceu: “O petróleo 
é Nosso!”. O petróleo era 
um sonho. Naquela época 
não existia televisão nem 
internet, mas comitês em 
defesa do petróleo foram 
constituídos em todos o 
país reunindo militares, 
civis, comunistas e conser-
vadores, estudantes e a Liga 
Camponesa. 

Em 1953, o presidente Ge-
tulio Vargas criou a Petrobrás 
e institui o monopólio estatal 
do Petróleo. Passados 62 anos, 
a empresa não parou de au-
mentar sua produção.

Na década de 90, o go-
verno de Fernando Hen-
rique Cardoso e a mídia, 
principalmente a Globo, 
fi zeram campanha violen-
ta pela privatização da Pe-
trobrás, que foi comparada 
a um paquiderme e seus 
trabalhadores chamados 
de marajás. Os petrolei-
ros reagiram e, com apoio 
da sociedade, realizaram a 
maior greve de sua histó-

ria, de 32 dias. Espantaram 
o fantasma da privatização, 
mas FHC conseguiu que-
brar o monopólio. 

Em 2006, a Petrobrás de-
senvolveu tecnologia inédita 
no mundo que levou à des-
coberta do pré-sal. Com isso, 
as reservas de petróleo ultra-
passam 100 bilhões de barris, 
o sufi ciente para abastecer 
o Brasil, no mínimo, por 50 
anos. A Petrobrás está longe 
de ser uma empresa falida e 
tem um tesouro de US$ 5 tri-
lhões, com o preço do barril 
de petróleo a US$ 50. Isso é 
quase duas vezes as reservas 
cambiais da China, a maior 
do planeta. 

Operação Lava Jato
As forças reacionárias 

não desistem de atacar a Pe-
trobras e criaram a operação 
Lava Jato, em março de 2014. 
O chefe da Operação, juiz 
Sérgio Moro, ganhou prêmio 
de personalidade do ano da 
Globo e também foi premia-
do pelo governo dos EUA. E 
convocou os procuradores 
americanos a vir investigar 
a Petrobrás. Isto não seria a 

ofi cialização da espionagem? 
Mesmo durante a ope-

ração, a dedicação de seus 
empregados levou a Petro-
brás a ser líder mundial na 
produção de óleo, passando 
a Americana Exxon Mobil, 
e a vencer pela terceira vez 
o prêmio OTC, conhecido 
como o “Oscar” da indústria 
do petróleo. Mas nada disso 
foi destaque nos noticiários 
da grande mídia.

E o pré-sal, que diziam 
que estava adormecido no 
fundo do mar, já produz 
mais de um milhão de bar-
ris de petróleo por dia, o su-
fi ciente para abastecer todos 
os países do Mercosul. O in-
teresse espúrio da Globo fez 
com que ela, mesmo diante 
do sucesso da Petrobrás, 
publicasse em 20/12/15 o 
editorial “Pré-sal pode ser 
patrimônio inútil”.   

Através da Lava Jato e de 
vazamentos seletivos, a Pe-
trobrás é alvo diário de cam-
panhas para manchar sua 
imagem. Tudo isso com a 
intenção de vendê-la, e mais 
barato, como fi zeram com a 
Vale do Rio Doce.

Inara Claro

Transporte aéreo cresce
em qualidade e quantidade

Ao contrário do que 
é noticiado pela 
Globo e outros 
veículos, a avia-

ção comercial brasileira vai 
muito bem, obrigado. 

Pontualidade dos vôos
Aeroportos e companhias 

aéreas brasileiras estão entre 
os mais pontuais da aviação 
mundial. É o que afi rma a 
pesquisa da consultoria bri-
tânica OAG, especializada 
em inteligência de mercado 
de aviação, que tem a maior 
rede internacional de dados 
sobre viagens aéreas. 

O relatório Liga da Pontu-
alidade 2015, mostra que os 
principais aeroportos do Bra-
sil obtiveram alguns dos me-
lhores índices globais em di-
versas categorias da pesquisa, 
à frente, inclusive, de grandes 
terminais estrangeiros.

Passageiros transportados
O transporte aéreo in-

ternacional no Brasil regis-
trou, em novembro de 2015, 
a maior oferta de assentos e 

demanda de passageiros dos 
últimos 10 anos. O dado, re-
corde para o mês, representa 
alta de 8,5% (oferta) e 10,6% 
(demanda) sobre o resulta-
do de novembro de 2014.

O número de passageiros 
transportados no mercado 
internacional também re-
gistrou recorde em novem-
bro de 2015 e atingiu 573,1 
mil, com aumento de 8,6% 
em relação a novembro de 
2014. É a maior quantidade 
de passageiros transporta-
dos em voos internacionais 
por empresas brasileiras 
para um mês de novembro 
nos últimos 10 anos. Com 
este resultado, o indicador 
completa 20 meses seguidos 
de crescimento.

A oferta e demanda por 
voos domésticos também 
cresceu 1,5% e 1,7%, respec-
tivamente, quando conside-
rado o acumulado do ano.

Como se vê, os brasilei-
ros estão viajando mais de 
avião e a tão falada crise não 
atingiu a aviação comercial 
brasileira.

José Augusto Valente 

Emanuel Cancella

Romário Schettino

Brasil brasil

Circulando pelos ca-
minhos dos muitos 
espaços do Fórum 
Social Mundial Te-

mático de Porto Alegre, uma 
constatação é evidente: não há 
como reverter o instrumento 
de voz para todos, construído 
nestes 15 anos de sua existên-
cia. Talvez seja esta a principal 
síntese do Fórum que reuniu 
mais de 15 mil pessoas de 
todo o mundo. Afi rmação que 
vem dos diferentes sotaques 
presentes, como da Tunísia, 
Índia, Egito, Haiti, Argentina, 
Uruguai, Colômbia, Venezue-
la, Canadá, Brasil e outros. 

São vozes unidas em de-
fesa das mulheres, quando os 
índices apontam que a, cada 
dois minutos, cinco mulhe-
res são agredidas no mundo 
e, no Brasil, mais de 50% dos 
casos de violência doméstica 
são provocados pelos próprios 

parceiros. E contra atos de 
preconceito e racismo, como 
a nota negativa do FSMT, 
quando Paulo Sérgio Medei-
ros Barbosa, da Rede Mo-
cambos, de Pernambuco, foi 
abordado no Parque da Re-
denção, em Porto Alegre, por 
dois policiais, que argumen-
taram que Barbosa estaria em 
“atitude suspeita”.

Mulheres Sem Terra afi r-
maram suas vozes pelo direito 
de alimentar os “sem terri-
nhas” de forma saudável com 
produtos orgânica e chama-
ram os grandes produtores a 
compreender que o veneno 
nas plantações só traz prejuí-
zos à sociedade.

Em meio a caminhadas, 
pedidos de Fora Cunha e con-
tra o impeachment da presi-
dente Dilma, shows e a alegria 
característica dos Fóruns So-
ciais, muitos aplausos para as 

iniciativas que deram certo, 
como a Economia Solidária. 
Os participantes fi zeram ma-
nifestação pela manutenção 
da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, em risco 
de extinção. 

A educação pública tam-
bém foi destaque com apoio 
a uma escola que respeite o 
meio ambiente, seja inclusiva, 
acessível e promova os direi-
tos humanos. 

Uma nova mídia é possível
Atenção especial foi dirigi-

da à defesa do fortalecimento 
da comunicação pública e de 
alternativas no enfrentamento 
da mídia tradicional. É preciso 
contradizer os grandes meios 
de comunicação que noticiam 
só o que interessa aos maiores 
grupos econômicos, escon-
dendo ou distorcendo infor-
mações que dizem respeito 
aos cidadãos. 

Um caminho alternativo 
tem que falar para todos, mos-
trando a realidade e a cara de 
quem realmente constrói a 
sociedade, que são os traba-
lhadores. O povo precisa se 
enxergar na mídia, ouvir, pen-
sar e se posicionar, como está 
fazendo o Jornal Brasil Popu-
lar, distribuído gratuitamente 
no DF e que foi apresentado 
ao Fórum Social Mundial com 
uma edição especial.

Fórum Social Mundial
uma voz para todos 
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Se não fosse o impacto da operação Lava Jato, a recessão brasileira seria bem menor, segundo Alessandra Ribeiro, economista da Consultoria Tendências.

Jornal Brasil Popular publicou uma edição especial que foi distribuída no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre

Números do Vale-Cultura
1. Empresas Bene�ciárias
2. Trabalhadores Bene�ciados
3. Rede de Recebedoras
4. Consumo (R$)

1.237
465.145

39.965
220.053.185,49

 O público-alvo é for-

uma edição especial.
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CADE enfrenta a máfia dos combustíveis do DF

Beneficiários do Entorno
recebem kit  de TV digital gratuitamente

O superintendente-
-geral do Conselho 
Administrativo de 
Defesa Econômica 

(Cade), órgão do governo fe-
deral, Eduardo Frade, deter-
minou intervenção em postos 
da rede Cascol.

 Será nomeado um ad-
ministrador provisório, que 
administrará de forma in-
dependente os postos com 
bandeira BR de propriedade 
da Cascol. Essa medida pre-
ventiva faz parte do inqué-
rito que investiga o cartel de 
combustíveis no DF. Frade 
disse que o novo adminis-
trador terá que levar em 
conta o equilíbrio econômi-
co da empresa, mas também 
observar o interesse do con-
sumidor.

 O superintendente dis-
se que a medida foi adotada 
com base nos indícios de 
cartelização complementa-
dos por interceptações te-
lefônicas e por evidências 
obtidas nas buscas e apre-
ensões da Operação Dubai, 
deflagrada pela PF.

 “A Gasol (Cascol) não 
precisa mais conversar com 
ninguém para que isso 
(combinação de preços) 
ocorra”, reforçou Frade, que 
ainda lembrou que o reajus-
te de preços nos postos do 
DF foi superior ao reajuste 
do ICMS, cuja alíquota pas-
sou de 25% para 28%.
Luta contra o cartel

Com o objetivo de trazer 
mais concorrência e a redu-
ção dos preços, há mais de 

dez anos, o deputado dis-
trital Chico Vigilante (PT) 
combate a prática criminosa 
de combinação de preços 
por parte de distribuidores e 
de donos de postos de com-
bustível. É dele o Projeto de 
Lei que permite a instalação 
de postos em supermerca-
dos e centros comerciais, 
mas os supermercadistas 
temem que a burocracia do 
governo local atrase muito a 
autorização para instalação 
desses postos. 

Segundo Chico Vigi-
lante, relator da CPI dos 
Combustíveis, em 2004, que 
investigou e comprovou a 
existência do cartel, o preço 
do litro da gasolina no DF 
deveria custar R$ 3,03 e não 
os R$ 3,97 cobrados atual-

mente. Com base no relató-
rio final da CPI, o defensor 
público, Kleber Vinicius 
Melo, quer ajuizar uma ação 
popular com vistas à redu-
ção dos valores abusivos do 

combustível. Mas é preciso 
que também a população se 
engaje nessa luta para fazer 
valer o real preço e impedir 
que a máfia dos combustí-
veis continue agindo.

Moradores de Águas 
Lindas de Goiás, Formo-
sa, Luziânia, Novo Gama, 
Planaltina de Goiás, Santo 
Antônio do Descoberto, 
Valparaíso de Goiás e Ci-
dade Ocidental já podem 

agendar a retirada do kit.
Os beneficiários do 

programa Bolsa Família 
dessas oito cidades goia-
nas do Entorno de Brasília 
já podem agendar o rece-
bimento do kit contendo 
conversor com entrada 
para internet, antenas e 
controle remoto. Com 
isso, poderão receber o 
sinal aberto de TV Digi-
tal. Na sequência, a dis-
tribuição do kit alcançará 
os cerca de 14 milhões de 
cadastrados no Bolsa Fa-

mília em todo o Brasil.
Os agendamentos de-

vem ser feitos pelo site 
www.vocenatvdigital.
com.br ou por ligação 
gratuita para o núme-
ro 147. No momento de 
agendar a data e o horário, 
o beneficiário será infor-
mado sobre o nome e o 
endereço da loja para fa-
zer a retirada do kit. Para 
ter direito, é preciso ter 
recebido o auxílio no mês 
de setembro de 2015 e in-
formar o número do NIS.

Até o dia 3 de fevereiro, 
quem estiver na capital do país 
pode ver o filme O Menino e o 
Mundo, indicado para disputar 
o Oscar de melhor filme de ani-
mação. As sessões são todos os 
dias da semana, às 11 horas, no 
Cine Brasília. A entrada custa 
R$12 a inteira.

Com 1 hora e 20 minutos 

de duração, o filme conta a his-
tória de Cuca, que abandona 
a aldeia em que vive para pro-
curar o pai. Durante a busca, o 
menino descobre um mundo 
fantástico dominado por seres 
estranhos e máquinas-bichos. 
A animação tem traços sim-
ples, que lembram pinturas in-
fantis e rabiscos de giz de cera.

Romário Schettino e Inês Ulhôa

distrito federal

To
ny

 W
in

sto
n/

Ag
ên

cia
 B

ra
sil

íli
a

Animação brasileira indicada
ao Oscar está em cartaz no Cine Brasília

cinema bolsa família

Donos de postos e distribuidores de gasolina prejudicam o consumidor


