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O QUE VAI ACONTECER?

Estudantes ocupam escolas 
em defesa da educação 

Judiciário põe em xeque
o Direito do Trabalho

Atenção, o golpe do golpe 
pode estar chegando

(  ) Ele vai delatar Michel Temer e derrubar o 
governo golpista.

(  ) Ele está preso só para justificar uma futura 
prisão do Lula.

(  ) Ele foi descansar um pouco em Curitiba e 
logo estará livre.

(  ) Ele só vai delatar pessoas ligadas ao PT 
para livrar Temer.

(  ) Ele vai assumir a culpa sozinho e não vai 
delatar ninguém.

(  ) Nenhuma das alternativas. Vai haver uma 
grande surpresa. 

Depois de escolher uma das alternativas acima, leia 
mais sobre a prisão de Eduardo Cunha na Pág. 3

Estudantes de todo o Brasil mostram sua força e já 
ocupam mais de mil escolas. Eles lutam contra projetos 
do governo Temer que prejudicam a educação, como a 
PEC 241, a MP que reformula o Ensino Médio e o PL da 
Escola Sem Partido (Lei da Mordaça).  Pág. 5

O Direito do Trabalho está em xeque no Brasil depois 
do golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff, 
sem crime de responsabilidade. Com apoio do 
Judiciário, patrões impõem sua vontade contra 
trabalhadores com direitos sendo reduzidos. Pág. 7 Está cada vez mais viável 

o golpe do golpe, já 
denunciado pelo Jornal 
Brasil Popular. Michel Temer 
pode ser derrubado e, no 
início de 2017, Fernando 
Henrique Cardoso deve ser 
colocado na presidência 
da República por eleição 
indireta no Congresso.
Só assim mesmo, pois no 
voto do povo o PSDB não 
tem chance.

Ainda nesta edição

Temer segue receita de 
FHC contra Banco do 
Brasil Pág. 4

Até as terras podem 
ser entregues a 
estrangeiros  Pág. 4

Adeus, empregos 
gerados pela 
Petrobras  Pág. 5

Brasília vive crise sem 
perspectivas de final 
feliz  Pág. 8
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Pirotecnia, câmeras da 
Globo de prontidão 
para pegar as melho-
res imagens, um rosto 

tarimbado da política brasilei-
ra sendo conduzido por po-
liciais uniformizados e forte-
mente armados, com as mãos 
algemadas atrás das costas. 

A seletividade da Justiça 
que emana da “República de 
Curitiba” mostrou sua cara 
sem nenhum constrangi-

mento na prisão de Eduardo 
Cunha, mentor do golpe que  
sacou do Planalto a presiden-
te eleita nas urnas: o espetá-
culo policialesco e midiático 
simplesmente desapareceu.

O Brasil foi pego de sur-
presa com a prisão – para lá 
de tardia, pois ele é réu há 
sete meses no STF -, do � -
gurão, cassado pela Câmara, 
que responde a nada menos 
que três denúncias criminais 

e dois inquéritos. As primei-
ras imagens que chegaram a 
público mostravam Cunha 
serenamente caminhando ao 
lado de três homens à paisa-
na, em trajes civis, sem armas 
e nenhum sinal de coação.

Cunha é denunciado por 
receber propinas que totali-
zam US$ 5 milhões em con-
tratos da Petrobrás, manter 
contas não declaradas no 
exterior para esconder o di-

nheiro ilegal e por desviar 
dinheiro do Fundo de Inves-
timentos do FGTS.

No despacho que auto-
rizou a prisão, o juiz Sérgio 
Moro determinou que ele não 
fosse algemado em nenhuma 
hipótese, ou que o ato fosse 
� lmado ou fotografado, nem 
mesmo durante o desloca-
mento até Curitiba.

Tratamento muito dife-
rente tiveram os parlamen-

tares José Genoíno e Gim Ar-
gello, o publicitário e jornalista 
João Santana e sua mulher Mô-
nica Moura, somente para citar 
alguns: algemas e policiais far-
dados em escolta � zeram a de-
lícia da Rede Globo, numa exe-
cração pública que desconstrói 
a máxima de que “a Justiça é 
cega” – em alguns casos, ela 
apenas fecha os olhos.

Agora só falta a delação. Será?

Bia Gentil

Pesquisa MDA feita a pedido da Confe-
deração Nacional do Transporte mostra que 
73% desaprovam o governo de Michel Te-
mer. Os que acham o governo Temer ruim 
ou péssimo subiram de 28%, há três meses, 
para 36,7%. A avaliação regular foi para 
36,1% e apenas 14,6% consideram o gover-
no bom ou ótimo. 

O desempenho pessoal de Temer tam-
bém é rejeitado pela maioria da popula-
ção. Sua desaprovação subiu de 40,4% para 
51,4%, enquanto que a aprovação caiu de 
33,8% para 31,7%. Foram ouvidas 2.002 
pessoas em 137 municípios do país, entre os 
dias 13 e 16 de outubro.

De acordo com o Conselho Nacional 
de Justiça, a remuneração média dos juízes, 
em 2015, foi de R$ 46,1 mil por mês. En-
quanto isso, a renda per capita mensal do 
brasileiro foi de R$ 1,1 mil no mesmo ano, 
segundo o IBGE.

No ano passado, o Judiciário brasileiro 
consumiu R$ 79,2 bilhões dos cofres públi-
cos, o equivalente a 1,3% das riquezas ge-
radas no período (PIB).  O valor é cerca de 
13 vezes maior do que é gasto na Inglaterra.

Lula é o preferido para ser presidente do Brasil, segundo 
pesquisa Vox Populi, divulgada no dia 18 de outubro. Ele 
aparece com 34% quando seus principais adversários são 
Aécio Neves, (PSDB, 15%) e Marina Silva (Rede, 11%). Já 
com Geraldo Alckmin (PSDB, 12%) no lugar de Aécio, Lula 
vai a 35% e Marina, a 13%.

A pesquisa, realizada entre os dias 9 e 13 de outubro a pedido 
da Central Única dos Trabalhadores, mostra que Lula também 
lidera quando o entrevistado responde espontaneamente qual 
seria seu candidato preferido, sem que seja indicado nenhum 
nome. Nesse caso, ele é citado por 28% das pessoas. Aécio é o 
segundo com 6%, seguido de Alckmin e Marina com 3%.

População desaprova 
governo Temer Judiciário mais caro do mundo

Lula continua favorito para 2018

Prisão de Cunha sem espetáculo
prova seletividade da Justiça

Há razões para a greve geral
Marcada para o próximo dia 

11 de novembro, há razões de 
sobra para a convocação de uma 
Greve Geral pelas centrais sindi-
cais. As medidas adotadas pelo 
governo golpista de Temer são 
muito daninhas aos trabalhado-
res brasileiros, aos direitos sociais 
e também ao próprio futuro da 
economia brasileiro, comprome-
tendo o futuro do país.

Os esforços de todas as cen-
trais sindicais para uma UNI-
DADE em torno da greve geral, 
buscando impedir a aprovação 
de medidas como a Proposta 
de Emenda Constitucional 241, 
que chega ao cúmulo de cor-
tar recursos públicos até para o 
atendimento de crianças com 
necessidades especiais, devem 
ser muito valorizados. Sem uni-

dade de ação no campo popular, 
será impossível frear as políticas 
de privatização da Petrobras, da 
Eletrobrás e também a destrui-
ção dos direitos trabalhistas, da 
CLT e dos benefícios do sistema 
da Previdência Social.

Enquanto a crise se agrava, 
com a recessão econômica e o 
desemprego crescendo, regis-
tramos reações importantes no 
sentimento de luta, como a Ocu-
pação de Escolas e Universidades 
por estudantes e a própria reação 
de setores do parlamento à pre-
potência da Operação Lava Jato, 
que já paralisou obras decisivas 
para o país, demitindo milhares 
de trabalhadores. Não é aceitá-
vel usar a bandeira do combate 
corrupção para derrubar um 
governo eleito democraticamen-

te e colocar no lugar outro com 
membros acusados e processa-
dos por corrupção e vinculados 
aos grandes corruptos, os ban-
queiros e as transnacionais.

 A corrupção tem que ser 
combatida, mas o Supremo 
Tribunal Federal deve sair de 
sua omissão e covardia, para 
assegurar que não haja abusos 
por parte do poder judiciá-
rio, cujos membros, em boa 
medida, também violam leis, 
com salários muito acima das 
normas legais. Para começar, 
o Supremo deve julgar a ilega-
lidade dos falsos argumentos 
utilizados para derrubar o go-
verno Dilma Roussef. A greve 
geral criará novo cenário po-
lítico, favorável à recuperação 
da democracia.

Conjuntura nacional e o futuro do Brasil

Carlos Alberto Torres, eterno capitão de 70

No dia 20 de outubro, na sede do Sinpro-DF, 
em Brasília, a conjuntura política e econômica 
e o futuro do Brasil foram debatidos com a 
participação de Gilberto Carvalho (ministro nos 
primeiros doze anos de governo Lula-Dilma), 
Alexandre Conceição (membro da coordenação 
nacional do MST) e Antônio Lisboa (secretário 
de Relações Institucionais – CUT), mediados 
por Rosilene Corrêa. 
O evento fez um balanço do governo golpista 
e avaliou com preocupação as perspectivas 
para a classe trabalhadora, que precisará lutar 
muito para evitar a destruição total dos direitos 
trabalhistas e sociais.
O debate foi realizado pelo Jornal Brasil 
Popular, em parceria com a TV Comunitária e a 
Agência Abraço, com apoio do Sinpro-DF e do 
Sindicato dos Bancários.

O Jornal Brasil Popular deixa aqui sua homenagem a Carlos 
Alberto Torres, capitão da seleção brasileira de futebol que 
venceu a Copa do Mundo de 1970, no México. Ele morreu 
no dia 25 de outubro, aos 72 anos, após sofrer um infarto 
em sua casa, no Rio de Janeiro. 
Foi jogador do Fluminense, Santos, Botafogo e New York 

Cosmos. Também trabalhou como treinador no Botafogo, 
Flamengo, Fluminense e equipes de fora do Rio de Janeiro. 
Ao falecer, ainda trabalhava como comentarista na TV. 
Carlos Alberto era filiado ao PDT (Partido Democrático 
Trabalhista) e foi vereador no Rio de Janeiro de 1989 a 1993.
Valeu, “Capita”!

Expediente

Há razões para a greve geral
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Voto espontâneo para presidente em 2018
Lula

Aécio Neves

Geraldo Alckmin

Marina

Fernando Henrique

Joaquim Barbosa

Ciro Gomes

Luciana Genro

Eduardo Jorge

Outros

Ninguém/Branco/Nulo

NS/NR

28%

6%

3%

3%

2%

2%

1%

0%

0%

7%

12%

35%

Gasto do Poder Judiciário em relação ao PIB
Brasil

Venezuela

Alemanha

Portugal

Chile

Colômbia

Itália

Estados Unidos

Inglaterra

Argentina

Espanha
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“A chance de o Brasil voltar ao Mapa da Fome é enorme. A PEC 241 parte do princípio de que o eventual desequilíbrio nas contas é fruto de gastos na área social. É mentira! No caso do Bolsa Família, a cada real investido, retorna 1,75 para a economia.” Tereza Campello

28 de outubro de 2016

Assim que foi noti-
ciada a intenção do 
Banco do Brasil de 
demitir cerca de 18 

mil funcionários, no início de 
outubro, Michel Temer dis-
se que pretende “cortar uma 
porção de cargos e funções 
que lá existem e que são ab-
solutamente desnecessários”. 
Mas se Temer não sabe, se 
está mal intencionado ou mal 
assessorado, é bom que ele 
conheça alguns dados sobre o 
Banco do Brasil.

O BB tinha, no � nal de 
2015, 63 milhões de clien-
tes, 20% de participação no 
mercado, 61% de todas as 
operações de crédito para o 
agronegócio no Brasil, 21% 
das operações de crédito do 
sistema � nanceiro nacional e 
R$ 1,4 trilhão de ativos totais. 
É disparado o maior banco do Brasil.

O BB tinha 120 mil funcionários 
em 1995. FHC demitiu e cortou 41 
mil, reduzindo a 79 mil em 2002. Em 
2015, o BB chegou a 110 mil funcio-

nários. Neste período os clientes au-
mentaram de 15,4 milhões em 2002 
para 63 milhões em 2015. Com o tra-
balho dos “desnecessários”, o BB qua-
druplicou sua base de clientes.

Em 1995 o BB tinha 14,7% das 
operações de crédito brasileiras. 
Após 8 anos de ataques do governo 
de Fernando Henrique Cardoso, o 
banco terminou 2002 com 15,1% do 

mercado. De 2003 a 2015 
o banco voltou a crescer e 
chegou a 20,6% das ope-
rações em 2015, nos anos 
Lula e Dilma. De 1995 a 
2002 o BB acumulou um 
prejuízo de R$ 5,4 bilhões, 
fruto da política de desva-
lorização da empresa e de 
seus trabalhadores feita 
por FHC. 

De 2003 a 2015, o 
banco e seus funcionários 
foram valorizados e o lu-
cro acumulado foi de R$ 
117 bilhões, resultado em 
dividendos e retorno para 
o Governo e a sociedade 
brasileira.

Estes números com-
provam que o banco 
cresce e se fortalece 
quando seu controlador, 
o Governo, trabalha a 

favor dele. Mas Temer quer reduzir 
a participação do BB no mercado e 
abrir espaço para os bancos priva-
dos ou, então, preparar o BB para a 
privatização.

Estudantes de todo o 
Brasil mostram sua força e 
já ocupam mais de mil esco-
las. Segundo dados da União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES), são 
1154 espaços ocupados, en-
tre escolas, institutos federais 
e universidades.

A pauta das reivindica-
ções se concentra no repúdio 
à PEC 241, à MP que refor-
mula o Ensino Médio e ao 
PL da Escola Sem Partido 
(Lei da Mordaça). Tais leis 
constituem ataques contra 
a educação pública, gratuita 
e de qualidade. Além disso 
são uma afronta à autonomia 
e podem, em pouco tempo, 
destruir os avanços conquis-
tados nos últimos 13 anos.

O Instituto Federal de 
Brasília, por exemplo, pos-

sui cinco campi ocupados, 
além da reitoria. O Campus 
São Sebastião é um deles. 
Desde o dia 17 de outubro, 
seus estudantes se revezam 
na cozinha, limpeza, segu-
rança e outras atividades de 
apoio, além de realizarem 
ao longo do dia, uma série 
de atividades formativas, 
lúdicas e culturais, que agre-
gam estudantes e pessoas 
da comunidade e aprofun-
dam as discussões que que 
estão na pauta de reivin-
dicações. A programação 
é divulgada diariamente 
pelas redes sociais. Os orga-
nizadores entendem que a 
ocupação do IF é uma ma-
neira legítima de pressionar 
o Governo Federal a recuar 
em suas propostas e serve 
como espelho para que ou-

tras escolas da cidade e do 
país se mobilizem contra os 
retrocessos em curso.

Além da ocupação dos 
estudantes, os servidores do 
IFB declararam greve contra 
a MP 241, que congela os 
gastos federais por 20 anos. 
Segundo representantes do 
Sinasefe, sindicato de do-
centes e técnicos dos Institu-
tos Federais, a MP 241 pode 
signi� car o maior retrocesso 
da história da educação e da 
saúde pública desde a Cons-
tituição de 1988.

As ocupações e as gre-
ves têm se alastrado pelo 
país e constituem um im-
portante ato de resistência 
contra os recentes ataques 
aos direitos sociais ardua-
mente conquistados pela 
população brasileira.

Entre as contrarreformas do governo 
golpista de Michel Temer está o Projeto 
de Lei 4059/2012, cuja votação encon-
tra-se em regime de urgência na Câmara 
dos Deputados, que facilita a venda das 
terras rurais brasileiras a pessoas físicas 
e jurídicas estrangeiras, implicando na 
desnacionalização do solo e comprome-
timento dos recursos naturais.

Outro aspecto preocupante diz res-
peito à regularização dos imóveis rurais 
que foram adquiridos por estrangei-
ros no período após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, decor-
rente de parecer da Advocacia-Geral da 
União (AGU) que invalidou a Lei 5.709, 
ocasionando vendas de terras a estran-
geiros sem registro o� cial.

Gerson Teixeira, presidente da As-
sociação Brasileira de Reforma Agrária 
(ABRA) e assessor técnico da Liderança 

do PT na Câmara, ao subsidiar parecer 
contrário ao projeto de lei, a� rma que 
“a� nal, estamos tratando do controle de 
um recurso absolutamente estratégico 
para o presente e o futuro do nosso país: 
a terra e, derivadamente, as � orestas, os 
recursos naturais em geral e, do subsolo, 
em particular”.

Organismos como a FAO e o Banco 
Mundial têm alertado para os desdobra-
mentos da aquisição de terras na África 
e América Latina pelo capital externo. O 
Movimento dos Trabalhadores Sem Ter-
ra (MST) e outras organizações do cam-
po já se manifestaram contra a venda 
de terras e a entrega do pré-sal a estran-
geiros. Isso fere a soberania nacional, o 
meio ambiente e a diversidade de produ-
ção de alimentos e, em verdade, serviu 
como moeda de troca para o golpe con-
tra a presidenta Dilma Rousse� .

Temer segue receita de FHC contra Banco do Brasil

Enquanto isso, na grande mídia...

Cargos comissionados 

Até as terras podem ser entregues a estrangeiros
Osvaldo Russo

Pedro Henrique Isaac Silva

O consórcio responsável pelo Campo de Libra – um dos 
maiores do pré-sal na Bacia de Santos e liderado pela Petro-
bras com participação da Shell, Total e duas empresas chinesas 
– pediu autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 
para quebrar o contrato que exige pelo menos 55% do traba-
lho feito pela indústria nacional. 

O grupo quer destruir os empregos gerados no Brasil e 
construir o navio-plataforma totalmente no Japão, com a em-
presa Modec. Mas o pedido é tão exagerado que nem mesmo 
a ANP, que também não morre de amores pelo Brasil, quer li-
berar geral. O mais provável é que a “cota” nacional seja “min-
guada” aí para coisa de 30 ou 35%.

 Considerando uma obra de US$ 1 bilhão (R$ 3,13 bi-
lhões), isso representaria uma perda entre 200 e 250 milhões 
de dólares para o país. E perda que ainda é mais expressiva 
porque o que será “liberado” para o estrangeiro é aquilo que 
tiver maior valor de conhecimento tecnológico agregado.

Este é mais um exemplo de que Pedro Parente, ex-minis-
tro do apagão do governo FHC, foi colocado por Michel Te-
mer para presidir a Petrobras sob encomenda das empresas 
estrangeiras para desmanchar a política nacional de petróleo. 

Você acreditou em Michel Temer 
quando ele prometeu reduzir a 
quantidade de cargos de con� ança? 
Pois saiba que o governo dele
já tem 1.393 pessoas a mais nos 
cargos de con� ança em relação
ao governo Dilma.

Adeus, empregos
gerados pela Petrobras

Estudantes ocupam escolas
para defender a educação
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Nos últimos dias, 
um assunto ocu-
pou muito espaço 
na imprensa, a tal 

da PEC 241 – uma Proposta 
de Emenda que modi� ca a 
Constituição se for aprovada 
por 3/5 dos votos, em dois 
turnos, na Câmara e no Se-
nado.

É verdade que modi� car 
a Constituição, através des-
sa PEC, é fundamental para 
limitar os gastos do governo 
por vinte anos e, com isso, 
salvar o país da ruína? Para 
mostrar que não, a professora 
Laura Carvalho, do Departa-
mento de Economia da USP, 
elaborou dez perguntas e res-
postas, das quais o Jornal Bra-
sil Popular destaca quatro.

A PEC é necessária no 
combate à in� ação?

Não. De acordo com o 
Banco Central, mais de 40% 
da in� ação do ano passa-
do foi causada pelo reajuste 
brusco dos preços adminis-
trados que estavam represa-

dos (combustíveis, energia 
elétrica…). Hoje, a in� ação 
já está em queda e converge 
para a meta, principalmente 
com o desemprego aumen-
tando e a indústria com cada 
vez mais capacidade ociosa.

A PEC garante a reto-
mada da con� ança e do cres-
cimento?

O corte de despesas de 
2015 não gerou retomada. As 
empresas estão endividadas e 
não conseguem vender nem 
o que são capazes de pro-
duzir. Os últimos dados de 
produção industrial apontam 
queda em mais de 20 setores. 
A massa de desempregados 
não contribui em nada para 
uma retomada do consumo. 
Que empresa irá investir nes-
se cenário? Assim, a PEC, que 
levará a uma estagnação ou 
queda dos investimentos pú-
blicos em infraestrutura física 
e social, durante 20 anos, em 
nada contribuirá para rever-
ter esse quadro, podendo até 
agravá-lo.

A PEC, pelo menos, pre-
serva gastos com saúde e 
educação?

Não. Estas áreas tinham 
um mínimo de despesas dado 
como um percentual da arre-
cadação de impostos. Quan-
do a arrecadação crescia, o 
mínimo crescia. Esse mínimo 
passa a ser reajustado apenas 
pela in� ação do ano anterior. 
O teto é para o total de des-
pesas, mas há despesas, como 
benefícios previdenciários, 
que continuarão a crescer aci-
ma da in� ação. A consequên-
cia é que as outras despesas, 
como saúde e educação, � ca-
rão cada vez mais apertadas.

Essa regra obteve suces-
so em outros países?

Nenhum país aplica uma 
regra assim. Não por 20 anos, 
nem como regra na Consti-
tuição. Alguns países regulam 
o crescimento de despesas. 
Em geral, são estipuladas 
para alguns anos e a partir do 
crescimento do PIB, e combi-
nadas a outros indicadores. 

PEC 241: que troço é esse?

Pesquisadora perde cargo no Ipea por 
mostrar que PEC 241 prejudica a saúde 

José Augusto Valente Cesar Fonseca

Ubiramar Lopes de Sousa

Mário Augusto Jakobskind

Quem ainda tem dúvida 
que o Brasil enfrenta hoje um 
projeto autoritário de governo 
deve ser informado sobre o 
que acabou de acontecer no 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA) com a 

pesquisadora Fabiola Sulpino 
Vieira.

Como coordenadora de 
estudos de saúde do IPEA, 
Fabiola, depois de divulgar 
estudo que projeta cortes bi-
lionários na saúde a partir da             
PEC 241 do teto de gastos 
públicos, foi chamada por 
Ernesto Lozardo, presidente 
da entidade vinculado ao go-
verno, sendo advertida que o 
documento por ela elabora-
do criou constrangimento ao 
Palácio do Planalto. A econo-
mista alertou que a PEC 241 
deve acarretar perdas de cerca 
de R$ 743 bilhões somente na 
área da Saúde.

Fabiola Vieira, doutora 
Universidade Federal de São 
Paulo, não pensou duas vezes 

e decidiu entregar o posto de 
che� a que exercia no IPEA. 
Ernesto Lozardo, que não 
passa de um preposto do go-
verno golpista, avisou a ela 
que o IPEA divulgaria uma 
nota contestando o estudo do 
próprio órgão para endossar a 
versão do Palácio do Planalto 
sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição 241.Para se man-
ter no posto, Lozardo é capaz 
de tudo e muito mais.

Assim caminha o governo 
de Michel Temer, que não quer 
ser contestado e tem dado pro-
vas concretas de abominar o 
debate, sobretudo relacionado 
a temas que comprovam o seu 
verdadeiro projeto de fazer o 
Brasil retroceder à condição 
de uma colônia.

O Direito do Traba-
lho está em xeque 
no Brasil depois 
do golpe que der-

rubou a presidente Dilma 
Rousse� , sem crime de res-
ponsabilidade. Abre-se um 
tempo de horror nas relações 
entre trabalhadores e empre-
sários. Os homens do capital 
pressionam o Judiciário e a le-
gislação perde força diante do 
negociado entre capital e tra-
balho, quase sempre imposto 
ao trabalhador em tempos de 
recessão em que o desempre-
go se amplia com consequen-
te redução dos salários e per-
da de direitos.

O ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal), Te-
ori Zavaski, em decisão con-
servadora, recente, revogou 
jurisprudência do STF (Tribu-
nal Superior do Trabalho), que 
concedia hora extra a traba-
lhador obrigado a se deslocar 
grande distância para executar 
seus serviços. O exemplo está 
servindo de modelo para ou-
tras reclamações de empresá-

rios, que se negam a pagar o 
justo benefício ao trabalhador.

Outro ministro do STF, 
Gilmar Mendes, também ul-
traconservador, acaba de co-
meter barbaridades que estão 
assustando juízes trabalhistas 
em todo o país. Ele descon-
siderou acordo coletivo de 
trabalho, que resulta, sempre, 

em exemplo para nortear de-
cisões presentes e futuras nas 
relações trabalhistas, tendo 
em vista decisões do passado. 
O que valeu ontem deixa de 
valer hoje.

Desconsidera-se prática 
tradicional do Direito do Tra-
balho no Brasil, inaugurada 
na Era Getúlio Vargas, para 

� xar regras novas segundo as 
quais, todas as disputas entre 
capital e trabalho se iniciem 
do zero, a cada data base. Um 
adeus a conquistas históricas 
de muitas categorias. 

E para tornar tudo ainda 
mais assustador, o TST é presi-
dido por mais um conservador, 
o juiz Ives Gandra Martins Fi-

lho, antigo assessor de Gilmar 
Mendes no governo Fernando 
Henrique Cardoso, quando o 
Brasil suprimiu regras traba-
lhistas � xadas pelo OIT (Or-
ganização Internacional do 
Trabalho), como demitir tra-
balhadores sem justa causa.

Essa tendência se amplia 
no contexto da crise do ca-
pitalismo internacional, que 
está levando grandes em-
presas e bancos, nos Estados 
Unidos e Europa, a � rmarem 
tratados de livre comércio e 
de serviços, cuja essência é 
substituir direitos � xados nas 
constituições dos países por 
legislações comandadas por 
orientação dos setores priva-
dos em escala global.

O governo Temer, que to-
mou o poder para seguir essa 
orientação externa, trabalha 
para aprofundar a exploração 
dos trabalhadores, com vistas 
a suprimir contratações com 
carteira de trabalho, férias 
remuneradas, acordos coleti-
vos, 13º salário, horas extras, 
descanso semanal etc.

Afrontados por conjun-
turas duríssimas na transi-
ção dos anos 1990 para os 
anos 2000, os trabalhado-
res alteraram as pautas, a 
abrangência e a duração das 
greves, devido a questões 
sensíveis que dizem respei-
to, diretamente, à inobser-
vância e desrespeito ao di-
reito do trabalho. Em 1998 
e 1999, parcela considerável 
dos movimentos tinha em 
suas pautas a luta para impe-
dir o descumprimento dos 
direitos trabalhistas histori-
camente consolidados.

O governo Lula, a par-
tir de 2003 – com o cresci-
mento da economia e ações 
e políticas voltadas para a 
inclusão de relevantes seg-
mentos da sociedade que se 

encontravam numa posição 
de marginalização e exclu-
são social – também foi con-
temporâneo de eventos gre-
vistas. Exemplo disso foram 
as 411 greves acontecidas 
em 2008.

Com o golpe contra o 
governo da presidente Dil-
ma Roussef, o Brasil passou a 
experimentar um novo front 
de agressões aos direitos tra-
balhistas, conquistados com 
o sacrifício e o sangue de ge-
rações de trabalhadores. 

Antes mesmo das ações 
do governo golpista de Mi-
chel Temer, o Judiciário tra-
tou de atacar os trabalhado-
res por meio dos ministros 
Gilmar Mendes e Teori Za-
vascki (STF) e Ives Gandra 
Martins Filho (presidente 

do TST), que adotaram pos-
turas favoráveis à malfadada 
“� exibilização” das relações 
trabalhistas, sob as determi-
nações implacáveis do pro-
cesso de globalização ultra-
neoliberal. 

Para resistir a essa tra-
gédia, a classe trabalhadora 
precisa dar continuidade ao 
seu espírito combativo e de 
lutas, como aconteceu em 
todos os momentos de crise 
em que seus direitos foram 
retirados ou ameaçados de 
extinção. 

O único autêntico direi-
to histórico que o trabalha-
dor e as massas populares 
não podem abandonar é o 
direito à indignação, ao pro-
testo, à revolta e à recusa de 
qualquer circunstância que 

se mostre inaceitável para 
a sua subsistência minima-
mente digna.

Nesse contexto, a gre-
ve geral é a única saída. É a 
arma política e de massas a 
ser empunhada no dia a dia 
para desmascarar e derrubar 
o governo ilegítimo e golpis-
ta de Temer. Este é o único 

caminho para que esse vice-
-presidente sem voto não ex-
tinga o 13º salário, as férias 
de 30 dias, o repouso sema-
nal remunerado, a licença-
-maternidade com estabili-
dade no emprego, a licença 
paternidade, o terço sobre as 
férias, a garantia contra de-
missões arbitrárias etc.

Judiciário põe em xeque o Direito do Trabalho

Classe trabalhadora deve construir greve geral ou será massacrada
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CONVOCAÇÃO
10 DE NOVEMBRO

ASSEMBLEIA GERAL 
às 9h30 - COM PARALISAÇÃO

Na Praça do Buriti

GREVE GERAL
11 DE NOVEMBRO

#NENHUMDIREITOAMENOS
#SINPRONALUTA
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Brasília, cidade in-
governável. É assim 
que os politólogos 
mais honestos tra-

tam a capital da República 
diante dos descalabros do 
funcionamento da Câmara 
Legislativa e do GDF. A nova 
política não passou de uma 
promessa.

 Os deputados distritais 
estão com sua presidente Ce-
lina Leão (PPS) afastada de 
suas funções por decisão ju-
dicial e sob suspeita de mal-
feitos incontornáveis. Liliane 
Roriz (PTB), ex-vice de Ce-
lina, está envolvida em pro-
cessos por irregularidades. 

O Tribunal de Justiça 
do DF resolveu inocentar 
a família Roriz, mas o Mi-
nistério Público recorreu ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Enquanto isso, a cabe-
ça de Liliane balança.

 O governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) tenta se 
desvencilhar de uma greve 
geral, mas os distritais revo-
garam o decreto que buscava 
impedir greve no serviço pú-
blico com corte nos salários. 
Sua base é frágil e há muita 
inabilidade de sua equipe de 
assessores e secretários para 
negociar em tantas frentes. 
A CLDF e o movimento sin-
dical são os pontos fracos                   
do governador.

 Entra em cena o deputado 
federal Laerte Bessa (PR) com 
a baixaria usual desse tipo de 
parlamentar. Ele irritou-se 
porque Rollemberg não quis 
recebê-lo para falar em nome 
dos policiais civis do DF que 
reivindicam paridade salarial 
com a Polícia Federal. 

Da tribuna da Câmara, 
Bessa xingou o governador 
de “safado, bandido, maco-

nheiro, cagão e frouxo”. Rol-
lemberg não só pediu ao PSB 
para enquadrar Bessa por 
falta de decoro parlamentar, 
como solicitou a seus advo-
gados para processá-lo por 
calúnia e difamação.

 É de se registrar que o 
PR tem dois distritais, Agaciel 
Maia e Bispo Renato, que até 
agora estão próximos de Rol-

lemberg. Agaciel pode se tor-
nar presidente da Câmara Le-
gislativa em 2017, com apoio 
do governador.

 Para piorar a situação de 
Rollemberg, a PEC 241 e a 
reforma no ensino médio agi-
tam os brasilienses; O descon-
tentamento é geral, com várias 

escolas ocupadas em protes-
to e os professores em pé de 
guerra.

 Sem querer ser alarmis-
ta, Brasília caminha para uma 
calamidade sem precedentes, 
inclusive com racionamento 
do consumo de água. E o mais 
grave, não se vê, nem de longe, 
uma saída viável para a popu-
lação que sofre.

Brasília e a crise que não acaba

Água: multa e racionamento

Energia mais cara no DF

Quem ultrapassar o consumo 
de 10 mil litros de água por mês vai 
pagar multa a partir das faturas en-
tregues em dezembro. Comércio, 
indústria e residências serão mul-
tados em 20% e casas populares 
em 10%. Rollemberg queria multa 
de até 40%, mas a Justiça cortou o 
abuso pela metade.

A multa será aplicada devido 
ao baixo nível dos reservatórios 
de água. Por exemplo, a barragem 
do Descoberto atingiu 25% do seu 
volume útil. E caso não haja econo-
mia e os reservatórios não subam, 
a Caesb prevê racionamento em 
novembro, com cortes de 24 horas 
a cada 3 dias. 

Desde o dia 22 de outubro, a conta de luz está mais cara no Distrito 
Federal. Enquanto que para as indústrias o reajuste foi de 1,04%, para as 
residências houve aumento de 4,61%. 

Governo baixa preço da gasolina?
No dia 14 de outubro, 

a Petrobras anunciou 
com euforia que o preço 
da gasolina cairia 3,2% 
nas re� narias. Isso repre-
sentaria uma economia 
de cerca de 4 centavos 
por litro para os consu-
midores. Michel Temer 
disse que a Petrobras vai 
se basear nos preços in-
ternacionais para de� nir 
o valor do combustível. 
Tirando alguns postos 
que fazem promoções, 
alguém viu gasolina mais 
barata por aí?

Maia e Bispo Renato, que até 
agora estão próximos de Rol-

uma saída viável para a popu-
lação que sofre.

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


