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Temer quer destruir 
direitos trabalhistas

Eduardo Cunha foi 
cassado. E agora?  

Está na hora de 
Rollemberg governar

A reforma trabalhista de 
Michel Temer pretende 
eliminar vários direitos 
previstos em lei, 
inclusive as 44 horas 
semanais. O governo 
golpista já está falando 
até em jornada de 12 
horas por dia. Pág. 3

A Câmara cassou o 
mandato de Eduardo 
Cunha por 450 votos a 
favor e dez contra, com 
nove abstenções. Foi 
um grande acordo, com 
apoia da Globo. Agora é 
a vez do judiciário agir. 
Será?  Pág. 4

Metade do mandato já se 
passou e o governador 
Rodrigo Rollemberg 
não cumpriu a maioria 
das promessas de 
campanha. Problemas 
na saúde e na educação 
castigam a população do 
DF.  Pág. 8

Ainda nesta edição

Mídia internacional fica chocada 
com violência da PM Pág. 5

Alexandre Frota continua 
zombando das mulheres Pág. 6

Trabalhadores rurais seguem 
firmes contra o golpe  Pág. 6

Filme Aquarius é perseguido 
pelo governo brasileiro   Pág. 7

A Petrobras vendeu sua participação de 66% no Campo de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos, por US$ 2,5 bilhões (cerca de 2 dólares 
por barril) à petroleira estatal norueguesa Statoil. Isso significa que o valor de 160 litros de petróleo foi o mesmo de apenas uma latinha 
de refrigerante. O governo golpidta de Temer quer entregar também a BR Distribuidora, a Liquigás, a Transpetro e as refinarias.  Pág. 3

Brasil entrega petróleo a gringos

Petroleiros são presos ao tentar entrar, no dia 9 de setembro, em audiência na Câmara para defender o petróleo nacional
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Com a cassação do Deputado Edu-
ardo Cunha, a agenda do golpe aos di-
reitos dos trabalhadores e as propostas 
de lei contra os interesses nacionais de-
verão ser aceleradas.

A própria Rede Globo apoiou edito-
rialmente a cassação de Cunha. Espera 
que este fato represente uma nova uni-
dade no Congresso em torno das teses 
centrais para as grandes empresas e con-
tra o povo.

As propostas de mudanças constitu-
cionais que estão na pauta do Congresso 
representam perigo para os trabalhadores 
e para os aposentados, estes os primeiros 
a serem atingidos, por terem menor po-
der de mobilização e de resistência.

Na nova fase do golpe, a CLT, a Refor-
ma da Previdência, enfraquecimento do 
SUS, com o congelamento, por 20 anos, 
dos investimentos em saúde e educação, 
dão a linha do que vem por aí, se as forças 
progressistas não se unirem para resistir 
e impedir tamanha destruição do Brasil. 

Nesta destruição está incluída a des-
nacionalização total do petróleo, do setor 
energético e até mesmo de terras. E o en-
fraquecimento da indústria de defesa, por 
exemplo, com ações contra o submarino 
nuclear e controle externo sobre a Base de 
Alcântara, no Maranhão.

Não está excluído que Temer também 
passe a ser alvo de ataques da Rede Glo-
bo, para não vacilar em destruir todos os 
direitos da CLT, na rapidez que exigem o 
PSDB, o DEM, o PPS, em nome das em-
presas transnacionais, que querem até 
mesmo fatiar o direito de férias e o déci-
mo-terceiro salário.

Diante da derrota sofrida com a de-
posição de Dilma, a Unidade Popular 
entre todos os patriotas, trabalhadores e 
estudantes, intelectuais e artistas, cientis-
tas e militares, em DEFESA DA NAÇÃO 
AMEAÇADA, é a exigência do momento, 
para travar o golpe e impedir que o go-
verno e o congresso transformem o Brasil 
numa colônia.
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Aceleração do golpe exige unidade popular 
Brasil

A Petrobras vendeu 
sua participação 
de 66% no Campo 
de Carcará, uma 

das “joias da coroa” do pré-
-sal da Bacia de Santos, por 
US$ 2,5 bilhões (cerca de 2 
dólares por barril) à petrolei-
ra estatal norueguesa Statoil. 
Isso signi� ca que o valor de 
160 litros de petróleo foi o 
mesmo de apenas uma lati-
nha de refrigerante.

Carcará estava na lista de 
ativos que a Petrobras colo-
cou à venda ano passado, ain-
da na administração de Al-
demir Bendine, para reduzir 
seu endividamento e cumprir 
a meta de levantar com a ven-
da de bens US$ 15,1 bilhões 
no biênio 2015-2016. 

Carcará, que só iniciaria a 
produção entre 2020 e 2023, é 
uma das maiores descobertas 
do pré-sal e suas reservas po-
dem ser muito maiores do que 
o estimado. Acredita-se que 
produzirá 35 mil barris de pe-
tróleo/dia, por poço, de óleo de 
excelente qualidade. 

Na opinião de Fernando 
Brito, do “Tijolaço”, a venda de 
Carcará “é um desastre para 
o Brasil” porque acredita-se 
que tenha mais 2,5 bilhões de 
barris recuperáveis a um custo 
inferior a US$ 8,00 por barril.  
Segundo Brito, como “as rou-
balheiras” na Petrobras � ca-
ram na casa dos R$ 6,2 bilhões, 
segundo balanço da empresa, 
estima-se que com a venda de 
Carcará o prejuízo para o Bra-

sil seja equivalente “a duas ou 
mais operações Lava Jato”.  

A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), em nota o� -
cial, alertou à Nação que a Pe-
trobras está prestes a aprovar a 
venda de 90% da “sua maior e 
mais lucrativa malha de gás”, 
outro absurdo. Segundo a 
FUP, a “Nova Transportadora 
do Sudeste (NTS), subsidiária 
responsável pelo escoamento 
de 70% do gás natural do país, 
está na iminência de ser entre-
gue a um grupo estrangeiro li-
derado pela canadense Brook-
� eld Asset Management”.

Segundo a FUP, o Brasil 
corre o risco “do transporte 
desse produto estratégico ser 
monopolizado por uma multi-
nacional e não só a Petrobrás, 

como qualquer outra empresa 
que produzir petróleo no país, 
ser obrigada a pagar o preço 
que a Brook� eld e seus parcei-
ros exigirem, pois não existem 
outros gasodutos no Sudeste”. 

A nota denuncia ainda que a 
direção da Petrobras “caminha 
para vender a BR Distribuido-
ra, a Liquigás, a Transpetro e 
as re� narias” – todas empresas 
estratégicas para o Brasil.

Governo golpista vende petróleo a preço de banana

Já estão mais do que evi-
dentes as intenções do go-
verno golpista Michel Temer 
quanto à classe trabalhado-
ra. Com índice de reprova-
ção acima dos 40% em 16 
capitais, segundo o Ibope, 
o presidente sem voto e sua 
equipe seguem, sem qual-
quer pudor, anunciando me-
didas que, se implementadas, 
causarão superexploração e 
verdadeiro caos na vida do 
povo brasileiro. No rol do 
retrocesso, está a reforma 
trabalhista, que tem como 
principal eixo o aumento da 
jornada, a subcontratação 

sem limites e a precarização 
das relações e condições de 
trabalho, inclusive dos já ter-
ceirizados. En� m, um roubo 
dos direitos históricos con-
quistados com muita luta e 
sangue pelos trabalhadores.

 A tal reforma, que pode 
ser encaminhada pelo gover-
no ao Congresso neste mês 
de setembro, ainda é desco-
nhecida em detalhes. Mas as 
linhas gerais já anunciadas 
deixam claro uma reforma 
trabalhista ao gosto do em-
presariado. É, ao lado da 
privatização, do aumento do 
tempo para aposentadoria, 

da desvinculação do piso da 
aposentadoria do aumento 
do salário mínimo, da entre-
ga de estatais e do patrimô-
nio público ao setor privado 
e do desmonte do serviço 
público, uma das várias re-
tribuições que estão sendo 
dadas para aqueles que � -
nanciaram o golpe de Estado 
consumado no país.

 A matemática para os 
tempos de crise é fácil: o 
trabalhador trabalha mais 
e a mão de obra explorada 
gera um ganho brutal que 
vai para o lucro do empresá-
rio. A isso, eles dão o nome 

de � exibilização das regras 
trabalhistas, onde o patrão 
de� ne o que deve ou não ser 
feito. Há mais de 50 projetos 
de lei nesse sentido no Con-
gresso. A CUT Brasília pro-
duziu uma cartilha (O maior 
roubo de direitos dos traba-
lhadores) mostrando cada 
um desses projetos nefastos. 
Um deles quer colocar o que 
for negociado pelos patrões 
acima do que determina e 
garante a lei (PL 4193/2012).  
Assim, na reforma traba-
lhista do governo golpista, 
a legislação não garantiria 
mais a jornada de 44 horas 

semanais, � cando livre para 
as convenções de trabalho 
estenderem esse tempo e de-
terminarem até um teto de 
12 horas diárias.    

 Não se pode esperar nada 
menos que retrocesso de um 
governo que vingou por um 
golpe. Mas o “Fora Temer” 
e o combate a todas as suas 
medidas nefastas contra a 
classe trabalhadora e a so-
ciedade já estão na boca do 
povo, dentro e fora do Brasil. 
Aumentar a jornada de tra-
balho é jogo sujo com o tra-
balhador. E isso o povo não 
vai aceitar.

Rodrigo Britto

Osvaldo Maneschy

Temer faz jogo sujo contra direitos dos trabalhadores
Esperando Janot agir...
Na terça-feira (13/09), 13 parlamentares protocolaram, 
na procuradoria-geral da República, um pedido para que 
Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil do governo Temer, seja 
investigado por obstruir a Justiça. O motivo é a denúncia 
feita pelo ex-advogado-geral da União, Fábio Medina 
Osório, que o acusa de tentar conter investigações da 
Lava Jato. “Por muito menos, o procurador Rodrigo Janot 
denunciou o ex-presidente Lula por obstruir a Justiça”, disse 
o deputado Paulo Pimenta (PT-RS). E agora, Janot? Vai ter 
tratamento diferenciado para aliados de Temer? O país 
espera que não.

Juristas querem
impeachment de Gilmar Mendes
Na terça-feira (13/09), um grupo de juristas protocolou, 
no Senado Federal, dois pedidos de impeachment 
contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal. Assinam o documento, entre outros nomes, Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Fábio Konder Comparato 
e Roberto Amaral. Para eles, Gilmar “tem-se mostrado 
extremamente leniente com relação a casos de interesse 
do PSDB e de seus � liados, tanto quanto extremamente 
rigoroso no julgamento de casos de interesse do Partido 
dos Trabalhadores e de seus � liados, não escondendo sua 
simpatia por aqueles e sua ojeriza por estes”. 
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As vaias do público abafaram a voz de Temer quando ele declarava aberta a Paralimpíada

 Últimos momentos de Eduardo Cunha como deputado federal
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“Eu quero que ele aprenda sobre as eleições. O Temer é um professor de direito e sabe que o que estão fazendo é um golpe” Luiz Inácio Lula da Silva

16 de setembro de 2016

Eduardo Cunha foi cassado. E agora?  

Gritar FORA TEMER é defender o Brasil
Enfrentar o golpe nas eleições municipais: saúde Mídia estrangeira se choca com violência da PM

Temer é vaiado na Paralimpíada 

Na segunda-feira 
(12/09), Eduar-
do Cunha teve o 
mandato cassa-

do na Câmara dos Deputa-
dos. Foram 450 votos a fa-
vor da cassação e só dez em 
defesa de Cunha, com nove 
abstenções.

Com exceção da mino-
ria dos deputados que sem-
pre foi contra os métodos 
rasteiros de fazer política 
que são peculiares a Eduar-
do Cunha, a grande maioria 
deu sustentação para que 
ele fosse eleito presidente da 
Câmara e organizasse toda 
a trama para derrubar Dil-
ma Rousse� . Esse é o caso 
do PSDB, DEM, PMDB, 
PPS, PRB, entre outros, in-
cluindo o chamado centrão, 

composto por parlamenta-
res de vários partidos, todos 
comandados por Cunha.

Porém, depois de se 
aliar a Eduardo Cunha 
para tramar o golpe de Es-
tado parlamentar que cas-
sou o mandato de Dilma e 
entregou a presidência da 
República a Michel Temer, 
esses deputados abandona-
ram o ex-parceiro e resol-
veram cassá-lo, com apoio 
da grande mídia, capitane-
ada pela Rede Globo. Com 
o golpe sacramentado, eles 
não precisavam mais das 
manobras do ex-presidente 
da Câmara. Mas quem não 
se lembra daquelas faixas 
“Somos todos Cunha”, que 
a mídia mostrava nas mãos 
de golpistas que hoje larga-

ram Cunha para deixá-lo 
afundar na perda dos direi-
tos políticos?

Os números da votação 
revelam um grande acor-
do na cúpula do golpismo, 
com apoia da Globo, para 
desfazer-se do Cunha, por 
não ser mais necessário. 
Assim, � ca o caminho livre 
para Temer dar continui-
dade ao golpe, a começar 
pela retirada de direitos dos 
trabalhadores. E agora a 
grande mídia já pode dizer 
que o país está moralizado. 
Mas, e agora? Vai � car tudo 
por isso mesmo ou Eduar-
do Cunha vai ter que pres-
tar contas à justiça por to-
das as acusações de crimes 
que ele responde? É esperar 
para ver.

Fora Temer é expres-
são da consciência social. 
As ruas estão falando cada 
vez mais alto que não su-
portam a receita neoliberal, 
antipopular, antinaciona-

lista, entreguista, que des-
trói as conquistas e direi-
tos sociais registrados na 
Constituição.

O povo sabe que a ma-
nutenção dos direitos ad-

quiridos é fundamental 
para a conquista de mais 
direitos, especialmente a 
democratização do poder, 
usurpado pela minoria 
golpista, que sequestrou os 
votos de 54 milhões de elei-
tores que elegeram Dilma 
Rousse� .

Eliminar os direitos 
trabalhistas, garantidos 
desde a Era Vargas, des-
truir a Previdência Social, 
também obra de Vargas, 
consolidada pela Consti-
tuição de 1998, desvincu-
lar do salário mínimo o 
reajuste dos aposentados. 
Tudo isso condena o povo 
ao empobrecimento.

Do ponto de vista eco-
nômico, isso reduz a renda 
disponível da população 
assalariada para o con-
sumo de bens e serviços, 
causando desemprego, me-
nos renda e menos arreca-
dação de impostos, sem a 
qual não tem recursos para 
novos investimentos na 
economia. E sem consumi-
dores, os empresários tam-
bém perdem. 

O governo não execu-
ta os planos de desenvol-
vimento, a infraestrutura 
nacional, mais e melhores 
estradas, ferrovias, aero-
portos, saneamento básico 
nas cidades, mobilização 
urbana, por meio de trans-
portes modernos, metrôs, 
etc.

O Fora Temer é, so-
bretudo, grito de guerra 
popular contra o absurdo 
de congelar gastos públicos 
por vinte anos, corrigindo-
-os, apenas, pela in� ação 
do ano anterior. O governo 
golpista quer decretar que, 
até o ano 2037, o governo 
estará proibido de aumen-
tar os investimentos em 
educação, saúde e seguran-
ça para atender a popula-
ção que estará bem maior. 

O Fora Temer, portan-
to, é reação nacionalista, 
patriótica, que visa barrar a 
entrega do patrimônio na-
cional, enquanto a miséria 
social será ampliada cons-
tantemente.

Gritar Fora Temer é 
defender o Brasil.

O golpe que afastou a presi-
dente eleita, Dilma Roussef, vem 
sendo combatido, por meio de 
luta permanente, nas redes so-
ciais e nas ruas, por trabalhado-
res e trabalhadoras, estudantes 
e pessoas de bem. Mas há outro 
espaço de luta importante: as 
eleições municipais. No dia 2 
de outubro, todos os municípios 
brasileiros terão eleições para 
prefeitos e vereadores, inclusive 
nas cidades do entorno do DF.

 O objetivo do golpe coman-
dado por Temer é reduzir os pro-
jetos sociais federais, o que vai 
prejudicar os municípios. Como 
é o caso da saúde pública que, 
em grande parte, é atribuição 
das prefeituras e dos governos 
estaduais, mas os recursos são, 
majoritariamente, federais.

 Os candidatos favoráveis ao 
golpe defendem a redução desse 
tipo de investimento, pois que-
rem o aumento dos atendimen-
tos na rede privada, via planos 

de saúde, para aumentar o lucro 
dos donos desses estabeleci-
mentos. Pelos mesmos motivos, 
querem acabar com o programa 
Mais Médicos, criado por Lula e 
Dilma. Votando em candidatos 
golpistas, você não terá o direi-
to de reclamar da qualidade do 
atendimento na rede pública de 
saúde. Bom lembrar que, se você 
gastar mais com saúde, pouco 
sobrará para as outras neces-
sidades, como comer, vestir, se 
divertir.

 Por outro lado, se você ele-
ger um prefeito e vereadores 
comprometidos com a saúde pú-
blica e com a ampliação do Mais 
Médicos, encontrará neles um 
ponto de apoio importante para 
lutar contra o projeto golpista. 
Esse prefeito ou prefeita, junto 
com seus vereadores e verea-
doras, mostrará que é possível 
investir mais em saúde pública, 
e participará, junto com outros 
prefeitos e vereadores, de mo-

vimento contra a meta do atual 
governo golpista de redução des-
se tipo de recurso.

 Converse com seus colegas, 
amigos e parentes, que moram 
nas cidades do entorno, e expli-
que a importância de enfrentar 
o golpe, votando bem em candi-
datos que querem o progresso e 
não o retrocesso prometido pelo 
governo Temer.

Se a imagem do Brasil no 
exterior é, irremediavelmente, a 
de um país sob golpe político-
-jurídico-midiático, o aumento 
da repressão contra a população 
mobilizada por democracia só 
deixa nossa pintura ainda pior 
para o resto do planeta. As ma-
nifestações do dia 4 de setembro 
provocaram um coro uníssono 
na mídia estrangeira: o “Fora 
Temer” que tomou as ruas de 
São Paulo foi reprimido pela 
Polícia Militar tucana de forma 
não só violenta, mas principal-
mente traiçoeira, com os ma-
nifestantes sendo atacados no 
momento em que já se dispersa-
vam, ao � nal de quatro horas e 
meia e 5 km de ato pací� co.

 “Fui atacado por quatro 
policiais com golpes de cassete-
te no antebraço direito, na mão 
esquerda, no ombro, nas costas 
e na perna”, relatou o jornalis-
ta da BBC News Felipe Souza 
na matéria “Brazil: police use 

tear gas at anti-Temer protest”. 
“Apesar dos protestos terem 
sido pací� cos, a polícia usou 
gás lacrimogênio, granadas de 
efeito moral e canhões de água 
contra a população”, descreveu, 
chocado, o jornalista.

 Tudo correu de maneira 
tranquila e organizada, como 
atestou a reportagem do El País, 
da Espanha. “Mas, quando as 
pessoas começaram a ir embo-
ra, dirigindo-se ao metrô Faria 
Lima, uma confusão se instalou 
com a PM jogando bombas de 
gás lacrimogêneo para dispersar 
o � uxo dentro e fora da estação. 

Muitas pessoas começaram a 
passar mal e a tossir em rea-
ção ao gás, incluindo idosos. 
Mesmo sem reação, a Polícia 
passou jogando mais bombas”, 
relatou a jornalista Carla Jimé-
nez na matéria “Milhares vão 
às ruas contra Temer em São 
Paulo e PM reprime ato com 
justi� cativa controversa”. 

 O site do Washington Post, 
dos Estados Unidos, reprodu-
ziu o vídeo do Mídia Ninja no 
qual um manifestante aparece 
sendo violentamente arrastado 
pela PM depois que o ato já ha-
via terminado.

A cerimônia de 
abertura das Para-
limpíadas, realizada 
no dia 7 de setembro, 
no Rio de Janeiro, foi 
marcada por protes-
tos contra o presidente 
Michel Temer, que re-
cebeu muitas vaias no 
Maracanã ao declarar 
abertos os jogos, as-
sim como ocorreu nas 
Olimpíadas. Ele en-
trou discretamente, já 
com as luzes apagadas, 
e a organização tentou 
escondê-lo do telão, 
mas não adiantou. Em 
vários momentos, soa-

ram fortes os gritos de 
“Fora Temer”.

Antes, em Brasília, 
na mesma data, Temer 
já havia sido alvo de 
protestos durante o 
des� le alusivo à Inde-
pendência do Brasil. 
Nas arquibancadas 
houve um forte coro 
de “Fora Temer” e os 
gritos de “golpista” co-
meçaram logo que ele 
chegou em um carro 
fechado, acompanha-
do do governador do 
Distrito Federal, Ro-
drigo Rollemberg, e as 
respectivas esposas.

Cesar Fonseca

José Augusto Valente Bia Gentil

Repressão policial aos manifestantes repetiu-se no � nal do ato de domingo 4
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Distrito federal educação e cultura 16 de setembro de 2016

O � lme Aquarius, 
do pernambucano 
Kleber Mendonça 
Filho, é uma aula 

de resistência às maldades da 
sociedade contemporânea, 
que leva às últimas consequ-
ências a predatória especula-
ção imobiliária capitalista.

 É verdade que as duas 
horas e meia da exibição po-
deriam muito bem ser redu-
zidas, mas isso não tira a qua-
lidade do � lme e da atuação 
da atriz Sonia Braga, presente 
do início ao � m.

 A personagem Clara (Sô-
nia Braga) conquista a plateia 
ao se apresentar como a mu-
lher que enfrenta um grupo 
de brasileiros endinheirados e 
sem escrúpulos, que aprende-
ram a lidar com o business nas 
escolas norte-americanas.

 Em Aquarius, Kleber 
Mendonça mantém a mão 
� rme em assuntos que lhe 
são caros: a crueldade nas 
relações entre homens e 

mulheres, pretos e brancos, 
pobres e ricos.

 Clara, a jornalista viúva, 
amputada de um seio para 
curar-se de câncer, com três 
� lhos criados, mora sozinha 
num apartamento de segun-
do andar do prédio Aquarius, 
que é objeto do desejo empre-
sarial para a construção de 
novo empreendimento imo-
biliário mais lucrativo.

 O jornalista Alexandre 
Ribondi viu nesse roteiro 
uma referência, coincidente, 
à história de Dilma Rousse� , 
“a mulher que criou a � lha, 
lutou contra um câncer, e que 
morou sozinha no Palácio 
da Alvorada até que homens 
engravatados e com a avidez 
gananciosa conseguiram co-
locá-la na rua”.

 Em outro momento, pa-
rece que a obra copiou a vida 
da ex-presidente quando Cla-
ra entra no grande prédio da 
construtora e, sem abaixar a 
cabeça, diz à sua advogada: 

“Não precisa falar por mim, 
eu mesma me defenderei”.

Talvez seja por tudo isso, 
mais a atitude do elenco que 
protestou contra o golpe par-
lamentar brasileiro durante 
a apresentação do � lme no 
Festival de Cannes, na Fran-

ça, que ele tenha sido proibi-
do, pelo governo Temer, para 
menores de 18 anos. O � lme 
não tem nada que justi� que 
essa censura.

 Talvez seja por tudo isso 
que o � lme é aplaudido a 
cada sessão. Por retratar a co-

ragem e a luta de uma mulher 
perante a arrogância dos en-
dinheirados.

 O � nal surpreendente 
deixa o espectador meditan-
do sobre como devemos rea-
gir a cada injustiça cometida 
neste país. 

Alexandre Frota, 
de forma sarcás-
tica, a� rmou em 
rede de televisão, 

há algum tempo atrás, que 
tinha estuprado uma mãe 
de santo desacordada. A 
declaração cínica provocou 
protestos por parte da so-
ciedade e das mulheres, em 
especial da ex-secretária de 
Políticas para as Mulheres 
da Presidência da Repúbli-
ca, Eleonora Menicucci. 

Nas críticas feitas à de-
claração de Frota, Eleonora 
a� rmou que ele fazia com 
seu discurso “apologia do 
estupro”. Com base nis-
so, ele moveu um processo 
contra a ministra, exigindo 
“pedido de desculpas” e a 
indenização de 35 mil reais.

A audiência, realizada 
no dia 6 de setembro, foi 
acompanhada por centenas 
de mulheres em sinal de so-

lidariedade à Eleonora. Os 
protestos contra o ator, com 
a cobertura da imprensa, fo-
ram recebidos por este como 
zombaria. Em nome de sua 
história, Eleonora disse que 
não pedirá desculpas. Uma 

nova audiência está marca-
da para 11 de outubro.  

Menicucci tem uma lon-
ga história ligada aos direitos 
humanos, saúde e sexuali-
dade das mulheres. Sua luta 
pela democracia e direitos 

está marcada por sua prisão 
junto com Dilma Rousse� , 
pela ditadura militar, nos 
anos 70. Foi indicada para 
Secretaria das Mulheres no 
primeiro governo Dilma e 
reconduzida em 2014.

Ao vangloriar-se, num 
canal de TV, de ter realiza-
do um estupro, Frota natu-
raliza a prática abominável 
desse crime, lamentavel-
mente ainda vigente em lar-
ga escala, em nossa socieda-
de. Por isso é de se lamentar 
que ele tenha sido recebido 
em audiência pelo atual mi-
nistro da Educação, Men-
donça Filho, antes mesmo 
de qualquer reitor de Uni-
versidade. 

Os retrocessos que essa 
conduta representa convo-
cam os movimentos sociais 
para organização, mobili-
zação e luta, no contexto de 
uma democracia frágil, que 
apenas ensaiou os primei-
ros passos. É uma luta coti-
diana de homens e mulhe-
res, em todas as instâncias, 
lugares e momentos para al-
cançar uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Entre os dias 5 e 7 de se-
tembro, após o golpe parla-
mentar que rasgou a Consti-
tuição e afastou a presidente 
da República, Dilma Rous-
se� , os movimentos sociais 

e sindicais das trabalhadoras 
e dos trabalhadores rurais, 
reunidos na Jornada de Lu-
tas Unitária, organizaram 
manifestações em Brasília e 
em várias cidades.

Além de protestar contra 
o governo Temer e levantar a 
bandeira de eleições diretas 
já, a Jornada apresentou uma 
pauta de reivindicações dos 
movimentos do campo, das 
águas e das � orestas. Eles 
querem o assentamento ime-
diato das 120 mil famílias 
sem terra acampadas no país 
e a retomada das desapro-
priações para � ns de refor-
ma agrária dos latifúndios 
que não cumprem a função 
social da propriedade.

Em contraposição à ban-
cada parlamentar ruralista, 
a Jornada defende a demar-
cação das terras indígenas 
e a regularização das áreas 
quilombolas, a aprovação do 
programa nacional que re-
duz o uso de agrotóxicos e o 
apoio à produção de alimen-
tos saudáveis, com incentivo 
à agroecologia e à agricultu-

ra e agroindústria familiar e 
camponesa.

Uma medida, entre ou-
tras, que ilustra o desmonte 
administrativo e o caráter 
socialmente regressivo do 
governo Temer refere-se à 
extinção do Ministério da 
Previdência Social e do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA). A Jorna-
da reivindica o retorno do 
MDA, o � m da reforma da 
previdência social e a não 
redução dos direitos das 
mulheres.

Outra reivindicação é o 
desbloqueio pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
das ações do programa de 
reforma agrária e assenta-
mento de trabalhadores ru-
rais e as providências admi-
nistrativas pelo Incra para 
regularizar a continuidade 
dessas ações.

A Jornada Unitária con-
sidera atentado à soberania 
nacional a exploração do 
pré-sal por empresas estran-
geiras e a legislação que au-
toriza a compra de terras por 
estrangeiros. Nesse sentido, 
propõe mobilizar a socieda-
de e as instituições nacionais 
para exigir a revogação des-
ses atos que comprometem a 
independência e o desenvol-
vimento do país.

Os trabalhadores rurais, 
à frente MST, Contag, Fetraf, 
MPA e outras organizações, 
ao ocuparem o Ministério 
do Planejamento, em Bra-
sília, deixaram claro que 
estão atentos e mobilizados 
na defesa da democracia e 
não aceitarão retrocesso nas 
políticas públicas, nenhum 
direito a menos e nem re-
pressão e criminalização dos 
movimentos sociais.

Romário SchettinoRicardina Almeida

Osvaldo Russo

Aquarius: � lme mostra luta contra a arrogânciaAlexandre Frota continua zombando das mulheres

Trabalhadores rurais seguem � rmes contra o golpe
O 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro vai 

apresentar 41 � lmes entre os dias 20 e 27 de setembro. 
São 9 longas e 12 curtas e médias na mostra competitiva 
e outras 20 produções em mostras paralelas. O evento 
tem ainda sessões especiais, encontros, debates, seminá-
rios, palestras, lançamentos e o Festivalzinho. 

Os � lmes da mostra competitiva são exibidos pri-
meiramente no Cine Brasília. Depois são reproduzidas 
também no Cine Cultura Liberty Mall, no Museu Na-
cional da República e no Kubitschek Plaza Hotel. Con-
� ra a programação na internet http://www.festbrasilia.
com.br/programacao

Festival de Cinema de Brasília começa no dia 20

Pela primeira vez, a UnB (Universidade de Brasília) ele-
geu uma mulher para ser a reitora da instituição. Márcia 
Abrahão, atual diretora do Instituto de Geologia, recebeu 
53,34% dos votos, juntamente com seu vice, Enrique Huelva, 
diretor do Instituto de Letras. Eles venceram Ivan Camargo 
e Sônia Báo (35,19% dos votos) e Denise Bomtempo e José 
Manoel Sánchez (11,46%).

Márcia é doutora em Geologia pela UnB e tem pós-dou-
torado pela Queen’s University, no Canadá, na mesma área. 
Ela também possui experiência como pesquisadora do CNPq 
e membro do Programa de Pós-Graduação em Geologia

UnB elege primeira mulher como reitora

Mulheres prestam solidariedade a Eleonora antes da audiência com Frota
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Rodrigo Rollemberg 
elegeu-se governa-
dor do Distrito Fe-
deral fazendo pro-

messas em um programa 
registrado no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), em entre-
vistas e debates. Ele caminha 
para o terceiro ano de gover-
no e a maior parte dessas pro-
messas não saiu do papel.

Sob o argumento de 
ter encontrado um suposto 
rombo de R$ 6,5 bilhões no 
início da gestão e de ter atin-
gido o limite máximo per-
mitido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal com gastos 
de pessoal, o governador 
continua com este discurso 
para limitar suas ações e res-
tringir direitos aos trabalha-
dores, à sociedade.

Na prática, Rollemberg 
tenta esconder um proble-
ma sério de gestão. O que 
era para ser governo, vem 

se con� rmando como des-
governo - atingindo a po-
pulação do DF, os serviços e 
os servidores públicos. A si-
tuação de caos atinge várias 
áreas, especialmente as que 
mais necessitam de atenção, 
como educação e saúde. 

Na educação, a situação 
� ca evidenciada quando o 
GDF opta por não construir 
creches públicas, mas com-
pra vagas para a educação 
infantil em escolas particu-
lares. Outro ponto de preo-
cupação é a possível entrada 
das Organizações Sociais 
(OS) na gestão das escolas 
públicas – uma prática que 
não funciona, além de gastar 
ainda mais dinheiro. 

Na saúde a situação não 
é diferente e re� ete o caos 
gerado pelo próprio gover-
no. Faltam medicamentos 
– desde os mais básicos até 
aqueles que deveriam ser 

fornecidos pela farmácia de 
Alto Custo. Faltam também 
médicos de diversas especia-
lidades na rede.

Estes são apenas alguns 
exemplos da negligência que 
o GDF tem em honrar com-
promissos, buscar recursos e 
reerguer os serviços públicos. 
O resultado desse desgoverno 
é um quadro grave e desfavo-
rável para a população.

Mas, que lógica há por 
trás dessa precarização? A 
quem interessa o desmonte 
da coisa pública? 

A solução quase sempre 
apresentada pelo governo 
é privatizar/terceirizar, ou 
seja, entregar para empresá-
rios o controle de hospitais 
e de escolas públicas. Edu-
cação e saúde não estão aí 
para gerar lucros. Mas para 
atender, com e� ciência, a po-
pulação como um todo – so-
bretudo a mais carente.

No fundo, a política do 
governo Rollemberg parece 
estar alinhada com o mo-
mento que vivemos no país: 
um movimento nacional de 
retirada de direitos do traba-
lhador e de entrega do bem 
público - do bem de toda a 
população - para a explora-
ção comercial nas mãos do 
empresariado.

É preciso que a socieda-
de se mobilize para dar uma 
forte resposta a este � agrante 
desrespeito com que o GDF 
trata os serviços públicos.

Rosilene Corrêa

Desgoverno do DF
leva caos à população

Desde o dia 4 de setembro estão em tramitação na Câ-
mara Legislativa os pedidos de cassação, por quebra de deco-
ro parlamentar, dos deputados distritais Celina Leão (PPS), 
Raimundo Ribeiro (PPS), Bispo Renato Andrade (PR), Julio 
Cesar (PRB) e Cristiano Araújo (PTB). A Procuradoria da 
Câmara já aceitou os pedidos, baseados em denúncias de 
envolvidos no escândalo das UTIs.  Agora só falta o presi-
dente, Juarezão (PSB), dar andamento ao processo.

O corregedor da Câ-
mara Legislativa, Rafael 
Prudente (PMDB), já disse 
que vai entregar, até o dia 
3 de outubro, o relatório 
� nal sobre os pedidos 
de cassação da distrital 
Liliane Roriz (PTB). Ela 
responde a três proces-
sos por quebra de decoro 
parlamentar, com base na 
condenação em primeira instância da família Roriz pelo 
recebimento de apartamentos em Águas Claras, em troca 
de facilidades concedidas em empréstimos feitos pelo Ban-
co de Brasília (BRB) à construtora WRJ.

Deputados distritais
podem ser cassados

Liliane Roriz também pode perder mandato
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