
Desemprego sobe e 
concursos somem

Urna eletrônica: a inexplicável 
vitória de João Doria

MP do Ensino Médio ataca a 
educação pública

Se já não bastasse o recorde de 
desemprego em torno de 12%, 
o governo de Michel Temer 
propôs um orçamento para 
2017 que não prevê autorização 
para novos concursos 
públicos. Uma má notícia para 
quem estudou muito tempo 
e gastou dinheiro em cursos 
preparatórios. Pág. 3

Assim como aconteceu na 
eleição presidencial em 2014, 
a urna eletrônica apresentou 
resultado muito diferente das 
pesquisas de boca de urna 
na eleição municipal deste 
ano em São Paulo. E o pior 
é que não tem como fazer 
recontagem para acabar com a 
desconfi ança.  Pág. 5

Conforme a Medida Provisória 
– MP 746 – publicada por 
Temer, disciplinas como artes, 
educação física, sociologia, 
fi losofi a e espanhol deixam de 
ser obrigatórias nos três anos 
do ensino médio. O objetivo 
é dividir cada vez mais uma 
escola para os pobres e outra 
para os ricos Pág. 8

Ainda nesta edição

Temer veta recursos para crianças 
com defi ciência  Pág. 5

A mídia vai conseguir derrotar o 
povo em 2018? Pág. 6

Americano é autor do método que 
depôs governo Dilma  Pág. 6

Crise do FIES difi culta entrada de alunos 
de baixa renda na Universidade   Pág. 8

O Brasil 
será mais 
desigual, 

com muito 
mais 

pobres e 
miseráveis

O SUS 
acabará 
e só será 
atendido 

quem tiver 
dinheiro 

para pagar

A educação 
pública de 
qualidade 

será sonho. 
Só rico com 

diploma

Haverá 
desemprego 
em massa, 
com muitos 
indigentes 
nas ruas

Os pobres 
e a classe 

média 
pagarão 
cada vez 

mais 
impostos

As 
empresas 
brasileiras 

estarão 
em sua 

totalidade 
privatizadas

O país 
estará cada 

vez mais 
endividado 

e 
dependente

Com tanta 
insatisfação, 

o risco de 
uma guerra 
civil será 
iminente

Está na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 241 – que determina o congelamento, por 20 
anos, dos investimentos em saúde, educação e áreas fundamentais para o desenvolvimento do país, além de acabar com 
o ganho real do salário mínimo. Pág. 4 
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

Cristovam Buarque
contra a educação

Banco do Brasil deve demitir 18 mil 

No dia 6 de julho, em sua conta no Twitter, 
o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) 
reclamou do pouco investimento na 
Educação Básica. Só que, no dia 10 de 
outubro, também no Twitter, Cristovam 
mostrou sua verdadeira face ao se 
manifestar a favor da PEC que congela 
os gastos com a Educação. Este senador 
defende o que mesmo?

Em mais uma iniciativa do governo Temer, o Banco do Brasil 
pretende demitir milhares de funcionários, sendo que a meta é se 
livrar de até 18 mil trabalhadores. O terror já está tomando conta 
do ambiente de trabalho e há rumores de que haverá, ainda em 
outubro, o início do processo de demissão voluntária. Duas diretorias 
do banco já foram extintas, entre elas a de Crédito Imobiliário, setor 
em que o banco ocupa o segundo lugar no mercado.

Uma suspeita “conversa entre amigos”
No dia 12 de outubro, o ministro Gilmar Mendes, que preside o 
Tribunal Superior Eleitoral, onde serão julgadas as ações que pedem a 
cassação da chapa Dilma-Temer, fez uma visitinha a Michel Temer, no 
Palácio do Jaburu. Mendes afi rmou que "foi uma conversa de velhos 
amigos”. Isso todo mundo sabe, só falta dizer o que aconteceu lá.

União nacional
entre civis e militares

A gravidade do 
momento, com o go-
verno golpista aprofun-
dando medidas para a 
desnacionalização do 
patrimônio público he-
rança da Era Vargas e 
desmontando políticas 
sociais da Era Lula, exi-
ge que as forças demo-
cráticas, progressistas 
e de esquerda tenham 
como prioridade a 
união nacional para ga-
rantir a soberania brasi-
leira, hoje ameaçada.

O balanço das limi-
tações que difi cultaram 
resistir e derrotar o golpe 
deve ser feito com ma-
turidade porque o arse-
nal de medidas golpistas 

não se esgotou. O gol-
pismo, em sintonia com 
interesses estrangeiros, 
ainda pretende neutrali-
zar a liderança de Lula e 
destruir completamente 
o PT e demais entidades 
dos trabalhadores e dos 
movimentos sociais.  O 
balanço, portanto, não 
pode ser fraticida, as crí-
ticas devem ser constru-
tivas e, mais do que isto, 
apontar para o fortale-
cimento da resistência 
democrática e popular.

As medidas de des-
monte de direitos, que 
são analisadas nesta 
edição, exigem para 
além da unidade de 
esquerda, uma união 

também de segmentos 
empresariais, religiosos, 
cientistas e militares na-
cionalistas e democrá-
ticos, porque o cenário 
mundial é de crescente 
intervenção dos países 
imperialistas contra 
países com grandes ri-
quezas e potencial de 
crescimento, como é o 
caso do Brasil. A mes-
ma união nacional en-
tre civis e militares que 
permitiu a criação da 
Petrobrás, enfrentando 
pressões estrangeiras, 
deve ser uma preciosa 
lição da história para a 
defesa dos interesses do 
povo brasileiro, agora 
ameaçados.

A crise de desemprego se ace-
lerou durante o governo de 
Michel Temer. A taxa de de-
semprego bateu um recorde 

histórico, fi cando em 11,8% no trimes-
tre encerrado em agosto último, atin-
gindo 12 milhões de desempregados no 
país, segundo dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios – PNAD 
Contínua, do IBGE.

Esta é a maior taxa da série históri-
ca, desde o primeiro trimestre de 2012, 
superando a taxa do trimestre anterior 
(11,2%) e a taxa do mesmo período 
do ano de 2015 (8,7%). São mais 583 
mil pessoas desocupadas, um cresci-
mento de 5,1% em relação ao 
trimestre encerrado em maio 
de 2016. Em relação a igual 
trimestre do ano passado 
(junho a agosto), houve um 
aumento de 3,2 milhões de 
pessoas desocupadas.

Nesse quadro explosivo 
de desemprego, o governo 
golpista de Temer anuncia o 
cancelamento de concursos 
públicos, o que reforçará a 
ampliação do desemprego, 
prejudicando 4,5 milhões de 
pessoas que se candidatariam 
a 40 mil vagas de trabalho no 
setor público.

Isso revela um contraste com os 
governos Lula e Dilma, que foram os 
que mais realizaram concursos públi-
cos no Brasil. No governo FHC, o nú-
mero de servidores públicos decresceu 
de 1.033.548 pessoas, em 1995, para 
912.192, em 2002. Com Lula, houve um 
crescimento de 232.491 servidores pú-
blicos, um aumento de 22%. Com Dil-
ma, houve um aumento de 40.477 servi-
dores públicos nos três primeiros anos.

Além de congelar concursos e salá-
rios dos servidores, outras consequên-
cias do golpe serão o esvaziamento do 
setor público e um retrocesso nos direi-
tos sociais e trabalhistas.

Michel Temer quer um sistema 
unifi cado de aposentadoria, com 
idade mínima de 65 anos para os 
trabalhadores, inclusive os servi-
dores públicos. A proposta será 
feita no texto da reforma Previden-
ciária, que começará a ser discuti-
do ainda na segunda quinzena de 
outubro.

Para os atuais trabalhadores, o 
governo ainda pensa em manter a 
fórmula 85/95, que permite a apo-
sentadoria pelo valor integral quan-
do a soma da idade com o tempo de 
contribuição previdenciária atinge 
o número 85 para as mulheres e 95 
para os homens. Mas ainda não há 
nada defi nido e tudo pode acontecer.

Desemprego sobe e concursos somem

Aposentadoria só aos 65 anos

Osvaldo Russo
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Conjuntura política e economica
e o futuro do Brasil

20
de outubro

às 19h
Local: sinpro (sig)
auditório Paulo freire

realização: apoio:

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Gilberto Carvalho
Alexandre Conceição

Antônio de Lisboa Amâncio Vale
Roberto Requião

ministro nos primeiros doze anos de governo Lula-Dilma

No dia 20, às 19 horas realizaremos um  debate sobre a conjuntura política e economica e o futuro do brasil com a presença de: 

PARTICIPE!

membro da coordenação nacional do MST
Secretário de Relações Internacionais - cut
senador pelo PMDB do Paraná

14 de outubro de 2016
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"Quem não tem dinheiro não faz universidade. Os meus filhos têm e vão fazer". (Deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, que apoia Temer)

brasil

Em breve, o Brasil vai 
congelar, por 20 anos, os 
investimentos em saú-
de, educação e diversas 

áreas fundamentais para o de-
senvolvimento do país, além de 
acabar com o ganho real do sa-
lário mínimo. O primeiro passo 
para essa desgraça anunciada foi 
dado no dia 10 de outubro, na 
Câmara dos Deputados, com a 
aprovação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 241.

Para se ter uma ideia, se a 
PEC 241 tivesse entrado em vigor 
há 20 anos, o atual salário míni-
mo estaria em apenas R$ 400,00, 

em vez dos R$ 880,00 estipulados 
atualmente. A afirmação é do 
economista Bráulio Borges, pes-
quisador do Departamento de 
Economia Aplicada do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas.

Ao contrário da propagan-
da enganosa do governo gol-
pista, endossada pela grande 
mídia, se aprovada, a PEC 241 
vai prejudicar principalmente 
quem depende dos serviços pú-
blicos. Segundo levantamento 
divulgado pelo Ipea, o Sistema 
Único de Saúde pode perder 
recursos que chegam a R$ 743 
bilhões nos próximos 20 anos 

com o congelamento das des-
pesas. Além disso, a medida vai 
causar aumento de juros, re-
cessão, desemprego e queda de 
renda, consumo e arrecadação 
de impostos, derrubando ainda 
mais os investimentos no país.

Preocupados com o caos 
que pode ser implantado no 
país, brasileiros de todas as par-
tes estão organizando manifes-
tações para tentar pressionar os 
deputados a mudar de opinião 
no segundo turno da votação. 
A votação em primeiro turno 
terminou com 366 votos favo-
ráveis, 111 contrários e duas 
abstenções.

De repente ninguém mais 
fala do deputado cassado Eduar-
do Cunha (PMDB/RJ). A grande 
imprensa se esqueceu dele. O juiz 
Sérgio Moro também parece que 
não lembra mais da existência do 
marido da famosa ex-apresen-
tadora da Rede Globo, Cláudia 
Cruz. A seletiva memória do 
implacável juiz de Curitiba não 
pode deixar de lado este casal 
que é alvo de tantas denúncias, 
inclusive com comprovação de 
contas na Suíça. 

Como afirma o jornalista 

Paulo Nogueira, editor do Diá-
rio do Centro do Mundo, "não 
adianta procurar na mídia. Você 
não vai encontrá-lo lá. Em ne-
nhum jornal, em nenhuma re-
vista. Em nada. Na imprensa ele 
foi onipresente enquanto útil 
para a deposição de Dilma (...). 
Feito o serviço – o golpe parla-
mentar – ele foi progressivamen-
te sumindo." 

"Apenas uma coisa é certa”, 
conclui o jornalista: “Eduardo 
Cunha não está onde deveria es-
tar: na cadeia”.

Na semana do seu aniversário 
de 63 anos, a Petrobrás foi vítima 
do maior ataque à soberania na-
cional desde a quebra do monopó-
lio, em 1995. No dia 5 de outubro, 
os aliados do governo Temer na 
Câmara dos Deputados aprova-
ram o PL 4567/16, tirando da es-
tatal brasileira a exclusividade da 
operação do pré-sal, que passará 
a ser explorado por estrangeiros. 
Além disso, o projeto acaba com a 
participação mínima de 30% que 
a Petrobrás tem em todos os cam-
pos do pré-sal.

A aprovação desse projeto 
coloca em risco a soberania do 
país e prepara o desmonte da 
política de conteúdo nacional, 
que fez crescer a indústria naval 
e gerou empregos com o fortale-
cimento da cadeia produtiva na-
cional de petróleo e gás. E para 
piorar, os golpistas prometem 
acabar com o regime de partilha 
do pré-sal, aprovada no governo 
Lula para investir os recursos do 
petróleo em favor da saúde, edu-
cação, tecnologia, emprego, ren-
da e desenvolvimento.

Contrariando pesquisas de boca 
de urna que são mais confiáveis do 
que as pré-eleitorais, já que a mar-
gem de erro delas é de apenas 1%, o 
candidato do PSDB a prefeito de São 
Paulo, João Doria Júnior, ganhou a 
eleição em 1° turno - embora o Ibo-
pe desse a ele 48% dos votos e, para o 
prefeito José Haddad (PT), 20% - ou 
seja, garantia a realização do 2° turno. 
Só que o resultado oficial consagrou 
Dória com 53,3% dos votos.

Gustavo Castañon, professor 
da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, lembra que “pela nona vez 
seguida resultados da boca de urna 
foram desconfirmados pela urna 
eletrônica, além da margem de erro. 
Mais uma vez quem perdeu votos 
foi a esquerda (...) que se cala como 
se não soubesse estatística nem ma-
temática”. Segundo ele, não houve 
acaso na vitória de Dória: “Haddad 
teve 3,3% a menos do que os votos 
previstos, 1,3% além da margem de 
erro; enquanto os outros candidatos 
tiveram seus índices cravados pela 
boca de urna do Ibope”. O que é to-
talmente estranho. 

Na reta final da eleição, de for-
ma estranha, os índices de Marta e 
Russomano caíram nas pesquisas 
em favor de Dória. Repetiu-se a his-

tória da eleição presidencial de 2014, 
quando os votos de Eduardo Cam-
pos, após o acidente aéreo que o vi-
timou “migraram” todos para Aécio 
Neves, tirando os votos de Marina, 
que estava em 2° lugar. Para surpresa 
de todos, Aécio, 3° lugar na véspera 
do pleito, passou Marina e disputou 
o 2° turno com Dilma.

Esses “pulos” inexplicáveis em 
pesquisas e esses desajustes entre 
boca de urna e resultados oficiais 
só terminarão no dia em que as ur-
nas eletrônicas imprimirem o voto 

permitindo a recontagem. O voto 
impresso conferível pelo eleitor está 
previsto para as eleições de 2018 gra-
ças a Lei 13.165/2015. Esta é a quar-
ta lei no país prevendo isto, mas as 
três anteriores foram revogadas pela 
Justiça Eleitoral. O professor Pedro 
Antônio Dourado de Rezende, do 
Departamento da Ciência da Com-
putação da Universidade de Brasília, 
costuma dizer que “a Informática, 
como toda tecnologia, é uma arma 
que atira para onde estiver aponta-
da”. Tem toda razão. 

O Brasil pode entrar na Era do Gelo. O povo vai 
ficar congelado por vintes anos. 

Somente serão aquecidos e livres do congelamento os 
privilegiados banqueiros, protegidos, na Constituição, 
por cláusula pétrea, no art. 166, § 3º, II, b. 

Tudo pode ser contingenciado, menos os serviços 
da dívida. 

Terão, sem fazer força, 45% do total do Orçamento 
Geral da União, que, no ano passado, foi de R$ 2,8 
trilhões. 

Ou seja, R$ 1,26 trilhão foram limpinhos, 
limpinhos para o bolso dos especuladores, em 
pagamento de juros e amortizações.

Como já dizia Lauro Campos, na Era FHC, o Brasil 
vive reinado da Bancocracia. 

Para combatê-la, a única alternativa é eleger os 
juros inimigos do povo. 

Auditoria Cidadã da Dívida é frente 
internacional de luta dos trabalhadores.

Na era da financeirização econômica global, 
todos viraram escravos dos banqueiros agiotas. 

A escravização da dívida tem o condão de unir a 
classe trabalhadora em escala mundial. Essa é a 
grande luta.

Brasil pode sofrer maior desgraça econômica do século 

Temer quer inaugurar Era Glacial

O presidente Michel Temer fez um luxuo-
so banquete para deputados e familiares – tudo 
pago com dinheiro público – para convencer os 
parlamentares da necessidade de aprovar a PEC 
241, Proposta de Emenda à Constituição que li-
mita os gastos públicos, atingindo em cheio a po-
pulação que mais necessita dos serviços públicos. 

Ele diz que não tem mais dinheiro para in-
vestir em educação e saúde, nem para reajustar o 
salário mínimo, mas tem grana para dar aumento 
de 41% para o Judiciário e para esbanjar em ban-
quete e outras extravagâncias. 

O Banquete do Mal

Cadê o Eduardo Cunha?

Entrega do pré-sal empobrece o Brasil

A inexplicável vitória de João Doria em São Paulo

14 de outubro de 2016

Cesar Fonseca Osvaldo Maneschy 

Enquanto a televisão e os grandes jor-
nais mostravam a primeira dama, Marcela Te-
mer, vestida de princesa com um modelito de 
R$1.600,00, lançando o programa Criança Feliz, 
seu marido dava uma demonstração de cruelda-
de contra as crianças com deficiência. Ele vetou 
um artigo da MP 729 que, por emenda do Con-
gresso, destinava recursos adicionais às prefeitu-
ras que acolhem, nas creches municipais, crian-
ças com deficiência beneficiadas pelo programa 
BPC – Benefício de Prestação Continuada. Ele 
alegou que o custo de R$ 9 bilhões seria muito 
alto para o governo.

Temer veta recursos para 
crianças com deficiência
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comunicação cultura

É claro que a comunica-
ção não é a única culpa-
da pela derrota eleitoral 
do PT e das esquerdas 

em geral nas eleições munici-
pais. Porém, no caso de Fernan-
do Haddad, na prefeitura de São 
Paulo, a falta de uma comunica-
ção foi decisiva. 

Logo no início da campa-
nha eleitoral, o prefeito Haddad 
declarou que o povo paulistano 
"não estava informado sobre as 
inúmeras boas realizações da 
prefeitura". E o horário eleitoral 
de rádio e TV não foi sufi ciente 
para esclarecer os eleitores.

Ao ser eleito, em 2012, Ha-
ddad – assim como outros pre-
feitos progressistas de grandes 
cidades – foi alertado para a lei 
12485 (lei da TV por assinatu-
ra), que lhe possibilitava montar 

uma emissora de TV por cabo, 
numa cidade com cerca de 1 
milhão de domicílios com sinal 
de TV a cabo. E a programação 
poderia chegar também a pos-
tos de saúde, repartições públi-
cas e escolas.

A TV Paulistana teria capa-
cidade de levar informação ade-
quada, justa e confi ável, a um 
número de habitantes muito 
superior àquele atingido pelos 
grandes jornalões paulistas, cuja 
tiragem e, sobretudo, credibili-
dade, encontram-se em deca-
dência.

No entanto, para que esta 
TV – que teria baixo custo – 
fosse montada e fi zesse uma 
comunicação humanista, de-
mocrática, permitindo a parti-
cipação criativa dos moradores, 
de seus técnicos, sua juventude 

e seus artistas, respondendo de 
maneira qualifi cada a toda pro-
paganda distorcida feita pela 
grande mídia, seria necessário 
assumir a visão transformadora 
da comunicação pública. Mas 
o PT e seus prefeitos ainda se 
veem dependentes da relação 
com a mídia privada, que, há 
muito tempo, transformou-se 
em braço político da direita. 

Que seja tirada a lição da 
derrota em São Paulo, onde a 
administração Haddad imple-
mentou ótimas iniciativas, mas 
sem conseguir informar ade-
quadamente os moradores. Por 
isso, como disse Haddad, "os 
moradores não estão informa-
dos". Se houvesse uma tv mu-
nicipal, a comunicação com a 
população poderia ter sido mais 
efetiva.

Estamos a muitos 
passos dados 
pelo governo 
golpista, mas 

não é tarde para enten-
der mais dessa trama 
imposta ao Brasil. Uma 
curiosa explicação está 
no documentário Como 
iniciar uma revolução 
(procure pelo Google 
e veja no computador 
mesmo). O protagonis-
ta é Gene Sharp, autor 
do método de “ação 
não violenta” explicada 
no fi lme, e não parece 
ser mera coincidência 
o que ocorreu no Brasil 
de fevereiro até Michel 
Temer destronar Dilma 
Rousseff  da presidência 
da República.

Gene Sharp fundou 
em 1983 o Albert Eins-

tein Instituto (AEI), que 
serve de vitrine ideoló-
gica para “promover a 
defesa da democracia” 
e investir contra gover-
nos de países que não se 
sujeitam aos interesses 
dos Estados Unidos e 
seus aliados. Estudioso 
de teorias e estratégias 
conspiratórias usadas 
para desestabilizar go-
vernos eleitos, é autor 
do livro Da ditadura à 
democracia, publicado 
em todos os continen-
tes sobre a tal “ação não 
violenta”, com a qual 
coopta e depois trei-
na líderes de países em 
confl itos para saberem 
“como conquistar o po-
der e negá-lo aos ou-
tros”. Um de seus cola-
boradores é Bob Helvey, 

veterano da guerra do 
Vietnã, que viaja como 
instrutor das táticas aos 
países que terão os seus 
governos desestabiliza-
dos.

Dirigido em 2011 
pelo jornalista britânico 
Ruaridh Arrow, o fi l-
me expõe algumas das 
198 táticas concebidas 
para serem praticadas 
por parcela da popu-
lação local (no Brasil, 
batizada pelos antigolpe 
de “inocentes úteis”, ou 
coxinhas): bater panelas 
durante o jornal notur-
no da TV de maior au-
diência que noticia fatos 
sobre o governo a ser 
destronado; distribuir 
fl ores e sorrisos para os 
PM que policiam suas 
manifestações de rua; 

usar a tecnologia virtual 
para reuniões secretas e 
disseminar planos, en-
tre outros. 

As tais “revoluções 
não violentas” ocor-
reram em Síria, Egito, 
Sérvia, Ucrânia, Irã, Ira-
que, Líbia e uma longa 
lista de países, entre eles 
a Venezuela de Hugo 
Chávez, que represen-
tava uma "ameaça so-
cialista” aos interesses 
de Washington  ̶  o pe-
tróleo do país, óbvio. 
Ao ver o fi lme, pode-se 
comparar com os fatos 
ocorridos no Brasil e, 
no mínimo, desconfi ar 
da perseguição diária 
na TV e jornais a mem-
bros do PT e à Petrobras  
̶   bem como do “líder” 
que foi treinado aqui.

Certa tarde, um famoso 
banqueiro ia para casa em 
sua limusine quando viu dois 
homens à beira da estrada, 
comendo grama. Ordenou ao 
seu motorista que parasse e, 
saindo, perguntou a um deles:

- Por que vocês estão comendo grama?
- Não temos dinheiro para comi-
da - disse o pobre homem. Por 
isso temos que comer grama.
- Bem, então venham à minha casa e eu 
lhes darei de comer - disse o banqueiro.
- Obrigado, mas tenho mulher 
e dois filhos comigo. Estão ali, 

debaixo daquela árvore.
- Que venham também - disse nova-
mente o banqueiro. E, voltando-se 
para o outro homem, disse-lhe: você 
também pode vir.

O homem, com uma voz muito 
sumida disse: 
- Mas, senhor, eu também tenho 
esposa e seis filhos comigo.
- Pois que venham também - respon-
deu o banqueiro.

E entraram todos no enorme 
e luxuoso carro. Uma vez a ca-
minho, um dos homens olhou 

timidamente o banqueiro e 
disse: 
- O senhor é muito bom... Obri-
gado por nos levar a todos!
- Meu caro, não tenha vergonha - 
respondeu o banqueiro. Fico muito 
feliz por fazê-lo! Vocês vão ficar 
encantados com a minha casa... A 
grama está com mais de 20 centíme-
tros de altura!

Quando você achar que um 
banqueiro (ou banco) está lhe 
ajudando, não se iluda, pense 
mais um pouco antes de aceitar 
qualquer acordo..."

O PT já admitiu o massa-
cre eleitoral. O Lula também, 
mas avisou que não vai fi car 
aí chorando. Não importa que 
o aparato midiático aplicado 
nas eleições municipais vai re-
dobrar na presidencial (e par-
lamentar) de 2018: pesquisas, 
delações, manchetes, prisões, 
cassações etc.

Lula entende que a realida-
de, difi cilmente, será a mesma 
até lá. Sabe que a crise social e 
econômica aumentará por cau-
sa das privatizações generaliza-
das e de vinte anos do teto para 
gastos, com o congelamento de 
salários e pensões, demissões 
em massa e retração de inves-
timentos. 

É fato que a eleição nacio-
nal é diferente da municipal, 
onde prevalece o fator local, 
com seus candidatos peculiares 
e máquinas políticas e econô-
micas, como agora se verifi cou, 
em São Paulo, por exemplo. 
Numa eleição para presidente, 
o cenário é mais marcado pela 
conjuntura e a capacidade das 
lideranças em refl etir o senti-
mento do eleitorado.

Que mágica midiática – 
mesmo com pesquisas fajutas, 
notícias e boatos fabricados, 
delações e prisões encomenda-
das - será capaz de conter um 
índice de desemprego de 15% 
ou 20%, redução de salários, 
corte de conquistas históricas, 
da saúde e da educação, como 
deixam antever as medidas do 
atual governo? 

Nesse caso tende a fun-
cionar o poder de mobiliza-

ção e não apenas o quesito 
de simpatia ou da mística do 
candidato. Por esta razão, Lula 
e as forças sociais derrotadas 
em 2016 priorizam as ruas e 
a ação na internet. Do alto da 
experiência de quem perdeu 
três eleições antes de chegar ao 
Planalto, o ex-presidente pare-
ce considerar que, este, sim, é o 
aparato a prevalecer diante da 
ilegitimidade e usurpação do 
atual governo.

Beto Almeida

Angélica Torres

F.C. Leite Filho

A fatal falta de comunicação na derrota de Haddad Americano é autor do método que depôs governo Dilma

A mídia vai derrotar o povo também em 2018?

O Banqueiro

O Sindicato dos Bancários de Brasília vê com extrema preocupação 
e se posiciona contrariamente à aprovação, pela Câmara dos Deputa-
dos, do projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da 
Petrobras como sócia e operadora única do pré-sal, por considerar 
que esta medida ampliará a participação privada na exploração dos 
campos, o que representa um grande retrocesso para o país.

Para os dirigentes sindicais, a proposta é extremamente prejudicial 

aos interesses do Brasil e só serve aos grandes conglomerados inter-
nacionais do petróleo. Além disso, lamentam que todos os investi-
mentos com a pesquisa na área de petróleo e gás nos últimos anos 
foram em vão,e vai prejudicar sobremaneira a área de educação.

Sindicato considera retrocesso entrega do pré-sal a multinacionais

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA

Filme sobre Gene Sharp revela estratégia e táticas da “ação não violenta”
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O ministro da Educação, 
Mendonça Filho (DEM/PE), 
impôs à sociedade brasileira, 
sem nenhum debate público, a 
Medida Provisória (MP) 746 - 
que trata de várias mudanças no 
ensino médio. A partir da ava-
liação negativa dos resultados 
do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (IDEB) 
de 2015, o governo usurpador 
de Temer quer realizar uma 
profunda “flexibilização” para 
adequar-se ao Plano Nacional 
de Educação (PNE) e à Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNC).

No entanto, inúmeras en-
tidades e associações de pro-
fissionais de educação, CNTE 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação), 
Contee (Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino), 
renomados intelectuais e es-
pecialistas em assuntos educa-
cionais, além de professores e 
estudantes por todo o país, têm 
manifestado suas preocupações 
e críticas com o conteúdo dessa 

MP. Cerca de cem escolas em 
todo o Brasil já se encontram 
ocupadas por estudantes contra 
as arbitrariedades dessa medida.

Entre as preocupações está 
o fim da obrigatoriedade das 
disciplinas de artes, educação 
física, sociologia, filosofia e es-
panhol durante os três anos do 
ensino médio, ficando como 

obrigatórias apenas matemática, 
português e inglês. A MP prevê 
até contratação de professores 
por “notório saber”, sem neces-
sidade da devida formação uni-
versitária. No fundo, o objetivo 
dessa MP é formar mão de obra 
barata para atender os lucros do 
grande capital em detrimento 
de uma capacitação intelectual 

e profissional para a cidadania. 
A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) já permite 
o planejamento flexível e cria-
tivo do ensino e o próprio PNE 
aponta para metas e caminhos 
em direção ao avanço e conso-
lidação do tempo integral nas 
instituições escolares. Portanto, 
o que está por trás dessa MP é 

dividir cada vez mais uma esco-
la para os pobres e outra para os 
ricos. Criar uma escola privada 
que pense estratégias e outra es-
cola pública que forme exércitos 
de trabalhadores para serem ex-
plorados pelo sistema em curso.

O aumento da precarização 
do trabalho dos professores, a 
submissão cada vez maior do 
ensino médio a testes e avalia-
ções externas, o empobreci-
mento da formação dos jovens e 
a intensificação da mercantiliza-
ção da educação técnica e pro-
fissionalizante serão algumas 
das consequências desastrosas 
caso essa Medida Provisória seja 
aprovada. 

Sendo assim, é fundamen-
tal a unidade dos setores demo-
cráticos e populares – educa-
dores(as), jovens, intelectuais, 
artistas, líderes religiosos pro-
gressistas etc – para organizar 
um amplo movimento em defe-
sa da educação pública, gratuita, 
de qualidade e com forte com-
ponente democrático para en-
frentar essas propostas golpistas 
contra o povo brasileiro.

Rosilene Corrêa 
MP do Ensino Médio ataca a educação pública

O Fundo de Finan-
ciamento Estu-
dantil (Fies), pro-
grama criado no 

governo Lula, em 2001, pro-
moveu a inclusão de milhões 
de jovens de baixa renda em 
universidades particulares. 
São pessoas que jamais so-
nharam um dia poder fre-
quentar um curso de nível 
superior, em razão da sua 
situação econômica.

O princípio do Fies é 
simples: o governo financia 
entre 50% e 100% do valor 
das mensalidades e existe 
um prazo de 18 meses após 
a conclusão do curso para o 
estudante começar a quitar 
as maiores parcelas deste fi-
nanciamento. A ideia é que 
nesse tempo o estudante já 

terá condição financeira para 
pagar as parcelas com mais 
tranquilidade. E o prazo des-
te parcelamento varia con-
forme a duração da faculda-
de. Um curso de quatro anos, 
por exemplo, terá um prazo 
de 13 anos.

Para se ter uma ideia do 
alcance do programa, em 
2002 havia em torno de 3,52 
milhões d e matrículas. Em 
2014, o Censo da Educação 
Superior registrou 7,82 mi-
lhões de matrículas, um cres-
cimento de 122% no período. 

Retrocesso – Mas todo esse 
avanço pode ficar no pas-
sado devido a atrasos nos 
repasses e à redução dos re-
cursos do financiamento es-
tudantil. Milhares de alunos 

não conseguem renovar a 
matrícula porque o governo 
Temer não paga desde julho 
as taxas de administração aos 
bancos públicos, que fazem 
os contratos do Fies. Fora 
isso, as instituições de ensino 
estão ameaçando cobrar a 
mensalidade integral. Dessa 
forma, os estudantes não po-
derão se matricular em 2017 
porque estudaram o segundo 
semestre de 2016 de forma 
irregular. 

Descaso – Temer viu pas-
sivamente sua própria base 
no Congresso Nacional dar 
as costas a um projeto que 
liberava crédito para o Fies. 
Isso mesmo: no início de ou-
tubro, o projeto - que conce-
dia recursos de R$ 1,1 bilhão 

para o Ministério da Edu-
cação, sendo R$ 702,5 mi-
lhões para o Fies - não obteve 
quórum para ser votado. Os 
deputados governistas estão 
pouco se lixando para quem 
depende desse programa. 
Nem o líder do governo na 
Câmara, André Moura (PS-
C-SE), apareceu em plenário 
para votar.

Se esta situação persis-
tir, milhares de alunos fica-
rão sem estudar por não ter 
condição financeira de pagar 
a mensalidade, prejudican-
do principalmente negros 
e pobres beneficiados pelo 
Programa Universidade Para 
Todos (Prouni) e pelas cotas 
raciais. O golpe de Temer e 
de seus aliados chegou tam-
bém ao Fies.

Rosilene Corrêa 

Crise do FIES expõe descaso com a Educação Superior


