
Vai reagir ou perder férias e 13º?

Lei Maria da Penha faz dez anos

“Fora Temer” 
marca Rio 2016  

Uma década a ser comemorada, mas a falta de 
acolhimento e de atenção às mulheres em situação de 
violência ainda difi culta o processo de denúncia. Pág. 6

Para tentar devolver a democracia ao Brasil, Dilma Rousseff publicou uma carta aos senadores 
e ao povo brasileiro solicitando a anulação do impeachment e, em último caso, a realização 
de um plebiscito para que o povo decida se quer novas eleições presidenciais. Pág. 3

Projetos em tramitação no Congresso Nacional, apoiados 
por Temer, ameaçam direitos que os trabalhadores nunca 
pensaram que poderiam perder. Pág. 8

O mundo se rendeu 
à beleza da abertura 
dos Jogos Olímpicos, 
mas assistiu atônito 
a truculência sobre 
quem protestou 
contra Michel Temer. 
Pág. 4 e 5

Ainda nesta edição

Reguffe, Cristovam e Hélio 
José estão com Temer. Pág. 3

Ministro da Saúde, Ricardo Barros: 
um interino trapalhão. Pág. 6

Indústria de defesa nacional 
está sob forte ameaça. Pág. 7

Petroleiros fazem greve para salvar 
Petrobras e o Brasil. Pág. 7
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O presidente interino Michel 
Temer recebeu recado ameaçador 
do ex-presidente da Câmara, de-
putado Eduardo Cunha, de que 
se for cassado leva com ele mais 
de 200 deputados que estão no 
seu bolso e até o próprio Temer. 
Vive-se o governo da chantagem.

O que se tenta fazer, pelo 
lado da presidência da Repú-
blica, é evitar o estrondo que 
seria a denúncia escandalosa 
de Cunha contra Temer, am-
bos aliados de conveniência no 
golpe do impeachment da pre-
sidente Dilma Rousse� .

Eles disseram que tudo ia 
melhorar, que a con� ança dos 
agentes econômicos voltaria e que 
a in� ação cairia. Tudo mentira. E 
o presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn – funcionário do 
Itaú – declarou que os juros não 

vão cair tão cedo, porque antes é 
preciso cortar mais os gastos pú-
blicos. Isso signi� ca piorar servi-
ços como saúde e educação.

Mas a in� ação só vai cair, 
como querem os banqueiros, 
se derrubar de vez a democra-
cia, aumentar a miséria, o de-
semprego, a fome, o arrocho 
salarial, a instabilidade geral. 
A sociedade está ameaçada 
pela avalanche da crise e os 

que deram o golpe estão divi-
didos entre si. 

Depois do provável impea-
chment golpista contra Dilma, 
as forças políticas dominantes 
lutarão encarniçadamente para 
que haja predominância de um 
grupo sobre o outro.

O PSDB, que iniciou o gol-
pe, inconformado pela derrota 
eleitoral de 2014, agora vai que-
rer derrubar, também, Temer, 

fazendo manobras para que 
o Tribunal Superior Eleitoral 
reprove as contas eleitorais da 
chapa presidencial. 

Nesse sentido, o PSDB ten-
tará levar Temer com a barriga 
até derrubá-lo, por meio do TSE, 
presidido por Gilmar Mendes, e, 
a partir de 2017, como determina 
a Constituição, produzir eleição 
indireta. Esse é o jogo dos golpis-
tas, dominados pela lógica do gol-

pe, em que um golpe vai puxando 
outro golpe e assim por diante.

Somente, assim poderão 
destruir as conquistas sociais e 
econômicas que produziram 
melhor distribuição da renda na-
cional, proporcionando, nos últi-
mos quinze anos, criação de 40 
milhões de novos consumidores.

Empobrecendo o povo e 
destruindo as forças democrá-
ticas, tudo � ca mais fácil para 
entregar o patrimônio nacional, 
como o pré-sal, e a privatizar os 
segmentos econômicos e sociais, 
como previdência, saúde, educa-
ção e até segurança. Fala-se até 
em acabar com as forças arma-
das, para instaurar um exército 
mercenário, pago pelas grandes 
corporações, para proteger os 
seus interesses.

É o fascismo em marcha.
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“CAÇADA JUDICIAL” A LULA É DENUNCIADA AO MUNDO
O PT lançou a cartilha "A Caçada Judicial ao Ex-presidente Lula", com versões em português, francês, inglês 
e espanhol. A publicação deve ser enviada a jornais do exterior para mostrar que, mesmo sem ação judicial 
aceita contra Lula, “seus acusadores, com a parceria da mídia, o tratam como previamente condenado".
O texto cita o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o juiz Sergio Moro e o ministro do STF, Gilmar 
Mendes, como agentes públicos que tentam impedir o retorno do ex-presidente ao poder em 2018

Com a mesma � rmeza 
com que tem enfren-
tado seu processo de 
afastamento, Dilma 

Rousse�  leu, na tarde da terça-
-feira (16/08), a “Mensagem ao 
Senado Federal e ao povo bra-
sileiro”, no Palácio da Alvorada.

A presidente Dilma decla-
rou seu compromisso com a 
democracia e com as medidas 
necessárias para superar o que 
chamou de impasse político. 
Admitiu ter se aproximado 
mais do povo durante o período 
de afastamento, o que fez com 
que conhecesse melhor as críti-
cas a seu governo.

Dilma pediu ao Senado que 
encerre o processo de impeach-
ment em curso e que reconheça 
que não houve crime de respon-
sabilidade, como tem restado 
provado ao longo dos últimos 

meses. “Sou inocente”, a� rma.
Na carta, a presidente a� r-

ma que apenas o povo poderia 
afastá-la e avisa que, caso volte 
ao Palácio do Planalto, defen-
derá a implementação de um 
plebiscito popular para decidir 
se o País deve convocar novas 
eleições presidenciais.

De acordo com Dilma, se o 
processo de impeachment for 
consumado, “teríamos um gol-
pe de Estado”, passando a deci-
são soberana de 110 milhões de 
eleitores para um colégio eleito-
ral de 81 senadores. Ou seja, um 
golpe com eleição indireta.

Ela defende, ainda, uma re-
forma política “ampla e profun-
da”, para superar a fragmentação 
de partidos, moralizar o � nancia-
mento de campanhas eleitorais, 
fortalecer a � delidade partidária e 
dar mais poder aos eleitores.

Dilma disse que é preciso 
construir um pacto nacional 
baseado no Desenvolvimento 
e na Justiça Social, para con-
solidar a paz no País. Reforçou 
que quer mudar de posiciona-
mento sobre o que talvez tenha 
sido uma das principais críticas 
à sua gestão: a falta de diálogo 
com os movimentos sociais. 
Ela comprometeu-se também 
com as políticas sociais, di-
versidade e riqueza cultural, 
com a geração de empregos, o 
crescimento econômico, saúde, 
educação e moradia. E denun-
ciou a tentativa de desgastar 
o governo desconsiderando o 
preço que a população tem pa-
gado, mas pediu a continuida-
de da luta contra a corrupção.

Ao � nal, a� rmou se sentir 
orgulhosa por ser a primeira 
mulher eleita presidenta do Bra-

sil. “A vida me ensinou o senti-
do mais profundo da esperan-
ça. Resisti ao cárcere e à tortura. 
Gostaria de não ter que resistir 
à fraude e à mais infame injus-

tiça(...). Quem deve decidir o 
futuro do pais é o nosso povo.”

A íntegra da carta está dis-
ponível na internet, no endere-
ço http://dilma.com.br

Juliana Medeiros

A 13 dias do prazo � nal para a votação do processo de impeachment, Dilma Rousse�  endereça carta aos senadores e ao povo brasileiro

Os três senadores do DF, Hélio José 
“Gambiarra” (PMDB), Regu� e (sem par-
tido) e Cristovam Buarque (PPS-DF) tra-
balham a favor de Temer. Mas o destaque 
� ca para Cristovam, ex-petista e ex-pede-
tista, que agora está com o futuro político 
carimbado como golpista, direitista e ne-
oliberal. Ex-colaboradores, ex-amigos e 
ex-aliados estão decepcionados e irados. 

Os novos amigos de Cristovam 
não lhe garantirão os votos que teve 
com o ajuda do PT em todas as suas 
eleições para governador e para o 
Senado, mas ele sonha com outros 
voos. Dizem, na rede social, que o 
preço de seu voto é alguma embaixa-
da ou um cargo em um órgão inter-
nacional. É esperar para conferir.

Os deputados Paulo Pimenta 
(PT-RS), Paulo Teixeira (PT-SP) e 
Wadih Damous (PT-RJ), e o senador 
Telmário Mota (PDT-RR), entra-
ram com uma representação na Co-
missão Interamericana de Direitos 
Humanos, (CIDH) da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). O 
objetivo é suspender o processo de 
impeachment da presidente afastada 
Dilma Rousse� . "Estamos vivencian-
do um golpe de Estado que conta 
com a participação do Parlamento 
brasileiro e com a omissão do Poder 
Judiciário", disse Damous.

No documento, protocolado no 
dia 9 de agosto, os parlamentares pe-
dem que a CIDH suspenda o proces-

so que agora tramita no Senado, que 
pode se tornar um dano irreparável 
para o país, e devolva o mandato à 
Dilma. Entre vários argumentos, a 
petição cita que o processo de impe-
achment foi instaurado de forma ile-
gal pelo deputado afastado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) na época em que 
ele exercia a presidência da Câmara, 
para cassar uma presidente eleita por 
mais de 54 milhões votos e que não 
cometeu nenhum crime. 

Em 2014, a CIDH deferiu pedido 
semelhante para devolver o mandato 
ao prefeito de Bogotá, na Colômbia, 
Gustavo Petro, que havia sido víti-
ma de um golpe parecido com o que 
Dilma está sofrendo. 

Senadores do DF estão com Temer Parlamentares recorrem à
OEA para barrar o golpe
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Dilma quer anulação do 
processo de impeachment
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“Tem um processo de intolerância como não visto antes no Brasil, a não ser em momentos passados quando se rompeu com a democracia” (Dilma Rousseff )

Rio 2016 19 de agosto de 2016

A judoca Rafaela Silva, 
mulher, negra, mi-
litar, homossexual, 
favelada, discrimina-

da, sagrou-se campeã olímpica 
e garantiu o primeiro ouro do 
Brasil na Rio 2016. A trajetória 
de Rafaela é de vitórias, mas 
também de muita luta, nos tata-
mes e na vida.

Em 2012, na Olimpíada de 
Londres – após a desclassi� -
cação para a húngara Hedvig 
Karakas – Rafaela foi alvo de 
ofensas racistas por parte de 
brasileiros na rede social Twit-
ter, além de comentários que 
colocavam em dúvida sua capa-
cidade como atleta. Foi xingada 
de macaca, entrou em depressão 
e pensou em desistir do judô.

Os ataques sofridos por Ra-
faela chegaram a inspirar uma 
reportagem do jornal nortea-
mericano Los Angeles Times, 
que cita Rafaela e Marta (da 
seleção feminina de futebol), 
a� rmando que o Brasil é misó-

gino e racista. Também destaca 
que Dilma Rousse� , a primeira 
mulher presidente, foi removida 
de seu cargo e Michel Temer, 

sucessor interino, substituiu a 
equipe por um grupo inteira-
mente composto por homens 
brancos. “Menos da metade dos 

brasileiros se identi� ca como 
branco. Rafaela e Marta cresce-
ram longe dos círculos da eli-
te que continua dominando o 

maior país da América Latina”. 
Marta é de Dois Riachos, em 
Alagoas, e Rafaela foi criada na 
Cidade de Deus, favela do Rio 
de Janeiro.

A conquista de Rafaela, é 
fruto do seu esforço. Mas tam-
bém do apoio dado pelo gover-
no brasileiro, que patrocina, so-
mente no judô, 13 dos 14 atletas 
convocados para essa Olimpía-
da. Criado em 2005, no governo 
Lula, o bolsa-atleta é o maior 
programa de patrocínio espor-
tivo individual do mundo e já 
� nanciou 17 mil atletas. 

Rafaela Silva é, portanto, 
a prova viva de que brasileiros 
negros, pobres e periféricos pre-
cisam de oportunidade. Daí a 
importância dos programas so-
ciais. “A gente tem o bolsa atleta 
e para mim e meus companhei-
ros ela fez muita diferença para 
a gente buscar nossos sonhos", 
disse Rafaela em apoio à re-
eleição da presidente Dilma, 
em 2014.

Em meio a um golpe políti-
co e a um tsunami de retroces-
sos sociais, a sociedade apro-
veita os Jogos Olímpicos para 

mostrar seu inconformismo. 
Vaias ao presidente golpista, 
Michel Temer, na abertura da 
festa esportiva, mensagens de 

protesto pipocando em compe-
tições de todas as modalidades 
e um recado vindo do Poder 
Judiciário: ao menos uma par-

cela dele se recusa a compac-
tuar com as atitudes própria de 
um Estado autoritário. 

A primeira reação contra a 

repressão e a censura instaura-
das nos Jogos veio de um juiz 
federal do Rio, João Augusto 
Araújo, que proibiu a União, o 
Estado e o Comitê Olímpico de 
reprimirem as manifestações 
de cunho político nos locais 
o� ciais das Olimpíadas. Mais: 
estabeleceu multa de R$ 10 mil 
aos censores. O Comitê recor-
reu com um agravo de instru-
mento, e foi derrotado mais 
uma vez. Foi ao Tribunal Re-
gional Federal – mas, prevendo 
nova derrota, retirou o recurso. 

Pena que o Supremo Tribu-
nal Federal e grande parte do 
Judiciário não tenham atitudes 
semelhantes contra golpistas e 
a favor da democracia.

“Manifestantes brasileiros cen-
surados nos Jogos Olímpicos”, citou 
estarrecido o jornal Washington 
Post. “Expulsão de manifestantes 
nos Jogos Olímpicos são retrato da 
repressão que se instala”, escanda-
lizou-se o New York Times. “Um 
grupo de manifestantes portando 
cartazes e camisas “Fora Temer” foi 
retirado da Arena Olímpica no pri-
meiro dia de competições”, escreveu 
o Wall Street Journal na matéria 
“Brazilian protesters add a dash of 
politics to olympic events”.

Não só os veículos de Comuni-
cação mais in� uentes dos Estados 
Unidos escreveram linhas estarre-
cidas sobre a repressão que atingiu 
nos estádios os torcedores que ousa-
ram se manifestaram contra o golpe 
em curso no Brasil. 

“Prohibido criticar a Temer en las 
gradas de los Juegos Olímpicos”, tas-
cou o portal espanhol de notícias Pú-
blico. “El COI quiere cero tolerância 

com la libertad de expressión”, ironi-
zou o também espanhol La Vanguar-
dia. “Temer censura manifestaciones 
em su contra durante Rio 2016”, no-
ticiou o uruguaio El Observador.   

O portal Global Research, do 
Center for Research on Globaliza-
tion, do Canadá, veiculou o artigo 
“Censura está novamente em voga 
no Brasil” (Censorship is Back in 
Fashion in Brazil) no qual critica não 
só a repressão nos estádios dos Jogos 
Rio 2016 – que teve apreensão ilegal 
de pertences, repreensões e expul-
sões de torcedores -, mas também 
as recentes investidas reacionárias 
do famigerado projeto da “Escola 
Sem Partido” e o anunciado “moni-
toramento” a ser feito pelo governo 
golpista nos movimentos sociais. “A 
direita saiu do armário no Brasil”, re-
sume o artigo. “Para ser mais preci-
so: o autoritarismo, a direita fascista, 
tem mostrado bastante e publica-
mente do que é capaz”. 

A abertura dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 mostrou 
ao mundo a diversidade cul-
tural brasileira, mas também 
a criatividade e capacidade 
cientí� ca, como por exemplo o 
voo de uma réplica do 14 Bis, 
o avião de Santos Dumont que 
foi o primeiro a levantar voo 
no mundo.

A solenidade foi marcada 
pela organização e criatividade 
que colocou o ser humano aci-

ma da pirotecnia. Teve negro, 
índio, muito samba, grandeza, 
nobreza e emoção.  

Foi a demonstração da 
capacidade dos brasileiros, a 
partir da ousada iniciativa do 
Brasil para trazer a Olimpíada 
para o Rio de Janeiro, que con-
tou com a decisiva participa-
ção do então presidente Lula, 
respeitado e admirado mun-
dialmente por seu trabalho de 
inclusão social.

Juliana Medeiros

Bia Gentil

Rafaela Silva: ouro na Olimpíada e na vida

Protestos contra Temer marcam Rio 2016
Repressão a torcedores antigolpe choca mídia internacional

Abertura da Olimpíada enche o Brasil de orgulho

SEM EXPRESSÃO
NÃO HÁ EDUCAÇÃO!

NÃO À LEI DA MORDAÇA.
MORDAÇA É GOLPE!

sinprodfsinprodf.org.br

Repressão a torcedores antigolpe choca mídia internacional

Para não ser vaiado novamente e escapar 
das manifestações de “Fora Temer”, como 
aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos 
e durante as competições, Michel Temer 
foge da cerimônia de encerramento, neste 
domingo (21/09), no Maracanã. 

Temar não quer que o mundo veja, 
mais uma vez, a rejeição ao seu governo 
ilegítimo, sobretudo por se tratar de uma 
data próxima à concretização do golpe de 
Estado, com a votação no Senado da última 
fase do processo de impeachment da presi-
dente eleita Dilma Rousse� .

Para fugir das vaias, Temer não vai ao encerramento 

www.brpopular.com.br 5
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Rafaela Silva supera ataques racistas e conquista medalha de ouro para o Brasil 
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Brasil Brasil 19 de agosto de 2016

Reconhecida pela ONU 
(Organização das Na-
ções Unidas) como 
pioneira na defesa da 

mulher e como uma das três 

melhores legislações do mundo 
no enfrentamento à violência 
contra as mulheres, a Lei Maria 
da Penha completou 10 anos 
no dia 7 de agosto de 2016 e foi 

resultado do esforço coletivo de 
movimentos sociais, feministas 
e órgãos do Poder Público.

Nestes dez anos surgiram, 
ainda, outros avanços impor-
tantes que contribuem para a 
redução da violência contra a 
mulher, como as Delegacias da 
Mulher, núcleos especializados 
em delegacias comuns, casas-
-abrigo, juizados, varas, promo-
torias de Justiça, defensorias, 
além da Casa da Mulher Bra-
sileira, que integra no mesmo 
espaço serviços especializados, 
como acolhimento e triagem, 
apoio psicossocial, delegacia, 
alojamento de passagem, cen-
tral de transportes etc. Porém, 

ainda são muitos os desa� os 
enfrentados para o cumpri-
mento da Lei e a mudança con-
creta na vida das mulheres em 
situação de violência. 

Uma das maiores barreiras 
é o tratamento machista que 
recebem nas delegacias, visto 
que as polícias do país ainda são 
despreparadas para lidar com 
violência de gênero. A falta de 
acolhimento e de atenção às 
mulheres em situação de vio-
lência torna ainda mais difícil o 
processo de denúncia. 

Mesmo diante desta rea-
lidade, a Lei Maria da Penha 
representa uma importante 
conquista na luta pelo � m da 

violência contra as mulheres. 
Entretanto, uma lei por si só 
não muda comportamentos 
sociais tão enraizados. Punir 
o agressor de maneira isolada 
não é su� ciente para transfor-
mar uma realidade construí-
da e mantida pelos pilares do 
patriarcado. 

Neste sentido, a luta trava-
da pelo feminismo em diver-
sas frentes para conscientizar 
e transformar a mentalidade 
social pautada pelo machis-
mo, tendo a Lei Maria da Pe-
nha como instrumento, é o 
ponto chave para reduzir de 
maneira signi� cativa a vio-
lência contra a mulher.

O Brasil está sendo 
alvo de um proces-
so de desmonte de 
sua indústria de de-

fesa, uma verdadeira tragédia 
num mundo em que os paí-
ses da Otan (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte) 
intervêm cada vez mais, mes-
mo ilegalmente, nos países 
com riqueza mineral. A pri-
são do ex-presidente da Ele-
tronuclear, Almirante Othon 
Pinheiro, com base em acusa-
ções não comprovadas, é mais 
uma prova do risco que corre 
a soberania do país, que pos-
sui muito petróleo e minerais, 
é a sétima economia do mun-
do e faz parte do Brics (grupo 
de países composto também 

por Rússia, Índia, China e 
África do Sul). 

O Almirante Othon é um 
cientista nuclear renomado e 
respeitado em todo o mundo. 
Responsável por dirigir um 
projeto de avançadas tecno-
logias nucleares que sempre 
provocaram a cobiça dos EUA. 
Vinha sendo responsável pelo 
projeto do submarino nuclear, 
com capacidade de dar efetiva 
proteção ao petróleo do pré-
-sal. A Operação Lava Jato, 
favorecendo interesses estran-
geiros, já provocou a mudan-
ça do governo, um estrago na 
Petrobrás, a venda do campo 
petrolífero de Carcará, a 2 dó-
lares o barril, um verdadeiro 
escândalo. Agora o alvo pare-

ce ser a indústria de defesa. A 
Odebrecht, responsável pela 
fabricação de mísseis brasilei-
ros, está sob ataque.

Este quadro dramático obri-
ga as forças patrióticas a estabe-
lecer um diálogo profundo, res-
peitoso e construtivo com todos 

os nacionalistas, de fora ou de 
dentro das Forças Armadas. A 
história indica que construções 
importantes da nacionalidade, 
como a Revolução de 1930 e a 
Petrobras, contaram decidida-
mente com a participação dos 
militares. É hora de construir 
uma Unidade Cívico-Mili-
tar em favor das ferramentas 
indispensável, entre elas a in-
dústria de defesa brasileira, a 
Petrobrás, a Eletronuclear, a 
Embrapa e o BNDES. Para isto 
é preciso que as forças progres-
sistas estejam unidas: trabalha-
dores, intelectuais, militares, 
cientistas, artistas, estudantes 
etc. É preciso impedir que o 
governo Temer faça o Brasil 
voltar ao estágio de colônia.

Os trabalhadores da BR-Distri-
buidora iniciaram uma greve de cinco 
dias na segunda-feira (15). Esse é ape-
nas o começo de um movimento que 
promete ser longo. Nos próximos dias 
outras empresas que integram o Sis-
tema Petrobras continuarão a realizar 
atos, paralisações, greves.

 A greve dos petroleiros é política. 
Não se trata de defender salário e di-
reitos. É um movimento em defesa do 
Brasil, da Petrobras e do pré-sal, maior 
província de petróleo descoberta nos 
últimos 50 anos, no mundo. 

Em 1994, Fernando Henrique 
(FHC) tentou privatizar a Petrobras. 
A resposta foi uma greve de 32 dias.  
A resistência dos petroleiros permi-
tiu, já com Lula, um novo ciclo de 
crescimento que viabilizou o pré-sal. 
FHC “quebrou” o monopólio, mas 
não conseguiu privatizar a maior em-
presa do país.

 Com o golpe em curso no país, 
Temer nomeou Pedro Parente, o ve-
lho “ministro do apagão” de FHC, 
para presidir a Petrobras. E para en-
ganar o povo de novo, ele recorre às 

velhas falcatruas e mentiras. Diz que 
vai salvar a empresa entregando o 
pré-sal e vendendo ativos como a BR 
e de outras empresas lucrativas do 
Sistema Petrobras.

 Para cumprir essa tarefa, Pedro 
Parente conta com a ajuda da Globo, 
braço do PSDB, que antes taxava os 
petroleiros de “marajás” e agora tenta 
passar à opinião pública a imagem de 
que todos são “corruptos”. 

 Com Lula-Dilma, o país superou 
o risco de apagão, graças aos investi-
mentos nas termoelétricas da Petro-
bras. Mas as privatizações podem 
trazer esse pesadelo de volta.

 A Petrobras jamais deixou fal-
tar combustível. O pré-sal já produz 
mais de um milhão de barris/dia. O 
Brasil tornou-se autossu� ciente e 
uma potência na área de petróleo. 
É a cobiça sobre essa imensa rique-
za que está no cerne do golpe em 
curso no país.

 Só uma nova greve nacional dos 
petroleiros, que sensibilize a socie-
dade, poderá reverter a entrega do 
nosso petróleo. Essa é a lição que a 
história recente nos ensinou. 

O Ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, fez nova 
fala polêmica, que se 
soma a uma série de fra-
ses e atos de efeito negati-
vo da equipe do governo 
interino. Na última se-
mana, ele a� rmou que os 
homens trabalham mais 
que as mulheres e, por 
isso, têm menos tempo 
para procurar os serviços 
públicos de saúde. 

Durante o lança-
mento de uma pesqui-
sa do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o ministro 

foi questionado sobre os 
possíveis motivos que le-
varam 31% dos homens a 
dizerem que não tinham 
o hábito de ir às unida-
des de saúde. Barros res-
pondeu: é "uma questão 
de hábito, de cultura, 
até porque os homens 
trabalham mais, são os 
provedores da maioria 
das famílias e não acham 
tempo para se dedicar à 
saúde preventiva".

A opinião do Minis-
tro contraria os dados 
da própria pesquisa, que 

indica que o horário de 
funcionamento dos equi-
pamentos de saúde foi a 
justi� cativa dada por ape-
nas 2,8% dos homens.

A declaração do mi-
nistro, levou também a 
própria � lha, a deputada 
estadual Maria Victoria 
Barros (PP-PR), a criticar 
o pai em vídeo no Face-
book. “O IBGE a� rma 
que as mulheres traba-
lham em média 5 horas 
a mais na semana do que 
os homens”, reagiu, acres-
centando ainda que as 

mulheres fazem “jorna-
da dupla de trabalho” ao 
chegar em casa.

Desde que assumiu, 
o Ministro da Saúde cole-
ciona uma série de decla-
rações polêmicas. Em sua 
primeira entrevista, em 
17 de maio, ele chegou a 
dizer que o tamanho do 
SUS precisava ser revisto. 
Ele também a� rmou que 
“quanto mais gente tiver 
plano de saúde, melhor”, 
e, mais recentemente, dis-
se que os pacientes imagi-
nam doenças.

Andreza Xavier e Renata Minora

Beto Almeida

Emanuel Cancella
Juliana Medeiros

Lei Maria da Penha completa dez anos Só Unidade Cívico-Militar pode salvar 
indústria de defesa nacional

“Homens trabalham mais que mulheres” - mais 
uma gafe do Ministro da Saúde Petroleiros fazem greve em defesa da Petrobras

Os bancários estão em campanha salarial. E essa luta tem a ver 
com você. Isso porque os trabalhadores querem que os bancos 
ponham �m às demissões e contratem mais, para diminuir as 
�las e melhorar o atendimento.

Os bancários também querem a redução dos juros e das tarifas, 
os mais altos cobrados em todo o mundo.

Os bancos podem atender essas reivindicações. A crise não 
atingiu as instituições �nanceiras e elas não param de lucrar.   

Bancários vão à luta por melhores condições de trabalho e atendimento

Faça parte dessa mobilização por mais conquistas para todos!  

O chanceler do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa, 
denunciou que o ministro das Relações Exterio-
res do Brasil, José Serra (PSDB), tentou comprar 
o apoio do seu país para impedir a presidência 
rotativa da Venezuela no Mercosul, como prevê 
o acordo entre os países. 

Novoa disse que, em troca, Serra ofereceu 
acordos comerciais com o Brasil, que seriam 
favoráveis ao Uruguai. “A mim isso incomo-
dou bastante e também incomodou muito ao 
presidente Tabaré Vázquez”, a� rmou o chan-
celer uruguaio.

A notícia, publicada no jornal Ladiaria do 
Uruguai, é mais um escândalo que desmoraliza 
o Brasil no mundo.

Serra tenta comprar voto
do Uruguai contra Venezuela
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Que a composição do 
atual Congresso Na-
cional é a mais rea-
cionária desde a volta 

da democracia, disso não se tem 
dúvidas. Mas uma olhada mais 
de perto deixa claro que os ata-
ques têm uma posição de classe e 
um alvo certo: são movidos pela 
velha elite política e econômica 
contra a classe trabalhadora.

O Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar 
(Diap) identi� cou ao menos 55 
projetos que tramitam na Câ-
mara dos Deputados e no Sena-
do, que caso sejam aprovados, 
têm o poder de virar ao avesso 
as leis trabalhistas, os direitos 
das crianças e dos adolescentes 
e os avanços nos direitos das 
mulheres.  O fato é que estão 
ameaçadas as garantias que vi-

raram lei, desde a promulgação 
da Constituição de 1988, por 
meio da luta e da pressão sobre 
os parlamentares.

Para se ter uma ideia dos 
riscos, apenas o PLP 257 e a 
PEC 241, juntos, desmontam 
o serviço público por inteiro, 
detonam os servidores e con-
templam uma concepção de 

Estado neoliberal, privatista e 
entreguista. O PLP 257 prevê a 
renegociação da dívida dos es-
tados e do Distrito Federal com 
a União, condicionada a limita-
ções orçamentárias que prejudi-
cam gravemente os servidores e 
o serviço público. Já a PEC 241 
estabelece novo regime � scal 
no país, congelando gastos pú-

blicos por 20 anos e acabando 
com as vinculações constitucio-
nais de investimento em saúde e 
educação, que deixarão de ter a 
cobertura � nanceira assegurada 
pela Constituição. 

E esses projetos ganham 
força no atual cenário, em que 
o discurso reacionário chega até 
a difundir que “a solução” para 

o país é o retorno dos militares 
ao poder e que nomes como 
Jair Bolsonaro – e suas posições 
contrárias à participação social 
e homofóbicas – se elevam.

Some-se a esta agenda re-
trógrada o golpe contra a pre-
sidente Dilma Rousse� , que 
atinge em cheio a classe traba-
lhadora e a democracia. Temos, 
então, um quadro perfeito para 
que direitos sejam retirados e 
que avanços sejam impedidos.

Compete aos trabalhadores 
fazer o que sempre � zeram em 
momentos como este: resistir, 
lutar nas ruas e nos diferentes 
espaços de diálogo e de mobi-
lização. É preciso fortalecer a 
bancada dos trabalhadores no 
Congresso e reivindicar a vee-
mente tomada de posição con-
trária a tantos retrocessos.

No conjunto das propos-
tas de mudanças nos direitos 
trabalhistas, quem sai per-
dendo?

Sempre os trabalhadores. 
Nós temos desde a Terceiriza-
ção, até um Projeto de Lei que 
dize o seguinte: “o trabalha-
dor pode ser dispensado sem 
passar pelo Sindicato”.

E existe também a possibi-
lidade de � exibilização do 13º, 
férias...

Sim, existe, de 13º, férias e 
de jornada de trabalho. Todos 
em prejuízo da classe trabalha-
dora. O que mais preocupa é 
que o sindicalismo está enfra-
quecido, os trabalhadores estão 
em pânico contra o desem-

prego, e conduzidos pela mí-
dia: “olha, a crise está grande”. 
Como se nunca tivesse havido 
crise antes. Muitas vezes os 
trabalhadores acabam � cando 
furiosos com o sindicato, que 
quer garantir seus direitos.

Então está prejudicado tam-
bém o diálogo dos trabalhado-
res com as suas representações?

Eu acho que sim, está mui-
to difícil e do outro lado os 
empresários estão bem por-
que sabem dessas di� culdades. 
Para eles é um momento pro-
pício porque imaginam que 
não vai haver resistência. Se os 

trabalhadores não forem para 
a rua, a CLT vai ser rasgada. 
Uma coisa que eu não aguento 
é ouvir o ministro do Trabalho 
[o interino Ronaldo Nogueira] 
dizer: “a CLT é velha”. Na ver-
dade, a CLT é moderníssima, 
tinha poucos artigos em 1943, 
mas já sofreu cerca de 500 al-
terações. É uma das legislações 
mais atuais.

Alguns argumentam que 
o governo anterior já vinha 
propondo mudanças que eram 
prejudiciais aos trabalhado-
res. Existe diferença entre a 
maneira como Dilma tratou a 

questão e o que está sendo pro-
posto agora?

Em relação à terceirização, 
Dilma disse que se passasse ela 
vetaria. Quanto ao negociado 
sobre o legislado, eu conversei 
com o então ministro do Tra-
balho, Miguel Rossetto, em fe-
vereiro e ele me disse: “nossa 
ideia é fazer uma ampla dis-
cussão”. No Governo Dilma a 
sociedade e os sindicatos eram 
ouvidos, não era como agora 
em que a Câmara não faz audi-
ência pública. Nesse Governo 
[interino] tudo é feito e nego-
ciado por baixo dos panos. Fal-
ta transparência.

Rosilene Corrêa

Juliana Medeiros

Projetos em tramitação no Congresso ameaçam classe trabalhadora

“Se os trabalhadores 
não forem para a rua, 
a CLT vai ser rasgada”

Durante o II Encontro de Direito Sindical 
do DF, ocorrido nos dias 11 e 12 de agosto, 
a advogada Sílvia Lopes Burmeister, presi-
dente da Associação Brasileira de Advoga-
dos Trabalhistas (ABRAT) – maior entidade 
associativa de advogados depois da OAB – 
detalhou, em entrevista exclusiva, o impacto 
sobre os direitos dos trabalhadores, caso as 
propostas que tramitam no Congresso Na-
cional sejam aprovadas.
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Mobilização das Centrais Sindicais por Emprego e Garantia de Direitos, em São Paulo, dia 16 de agosto.


