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Ainda nesta edição

PEC 55 é inconstitucional, 
diz Assessoria do Senado 
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Temer desmonta o Estado 
do Bem-Estar Social
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Programa Mais Médicos 
ainda respira
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Com golpismo dentro do 
golpe, FHC quer ser presidente
Pág. 6

PAPA CRITICA
POLÍTICA DE TEMER

O Papa Francisco criticou a 
decisão do governo brasileiro de 
cortar gastos públicos. Segundo 
ele, o presidente Temer quer 
mesmo é proteger os poderosos 
enquanto os mais fracos, os 
assalariados, os socialmente 
excluídos, são prejudicados com 
os cortes nas despesas com saúde, 
educação, segurança, previdência 
social etc  Pág. 4

Estudantes se mobilizam  por um país melhor
Ana Júlia, de 16 anos, 
esteve no Senado 
representando o 
movimento estudantil e 
mostrou a legitimidade 
das ocupações das 
escolas contra as 
propostas de Temer que 
podem arruinar de vez a 
educação pública, como 
a PEC 55 e a MP 746. 
Pág. 3

ONU aceita denúncia 
contra juiz Sérgio Moro

O Tribunal Internacional 
da ONU intimou o 
Governo Temer a dar 
explicações sobre as 
perseguições ilegais 
contra Lula. É uma 
resposta à denúncia 
feita pelo ex-presidente 
contra o Juiz Sérgio 
Moro e procuradores 
do MP. Pág. 6

Junto com a falta d’água 
pode vir uma multa
Rollemberg põe culpa 
só na falta de chuva e 
pune moradores com 
multa que ele resolveu 
chamar de “tarifa de 
contingência” de até 
20% na conta de água 
de dezembro, para quem 
consumir mais de dez 
mil litros de água ao 
mês. Pág. 8
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O Brasil está viven-
do sob um regime 
de exceção, no 
qual o povo está 

sendo massacrado por ações 
repressoras e abusivas por 
parte do governo autoritário 
do golpista Michel Temer. É 
preciso entender, primeiro, 
o que o governo está apro-
vando em termos de retro-
cesso nos direitos dos traba-
lhadores e do povo em geral, 
para compreender a revolta 
dos estudantes.

Com a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) 55, 
Temer quer congelar por 20 
anos as despesas do governo 
com educação e saúde. Isso 
signi� ca destruir o sistema de 
educação e de saúde; a classe 
trabalhadora será a principal 
prejudicada. Tem mais: a Me-
dida Provisória 746, que mo-
di� ca o ensino médio, com 
reais prejuízos aos estudantes 
das escolas públicas. O gover-
no quer tirar dos estudantes 
o direito ao conhecimento 

pleno e quer calar suas vozes, 
com a tal “escola sem partido”.

Essas medidas geraram 
reação imediata dos estudan-
tes, que passaram a ocupar 
escolas com a intenção de 
barrar essa afronta ao Estado 
Democrático de Direito. Para 

os estudantes, ocupar as es-
colas é fazer delas um espaço 
de aparição e ecoar suas vozes 
na defesa do futuro do país. 
Já são mais de 1.200 escolas e 
institutos federais ocupados, 
além de 185 universidades 
em todo o país.

Ana Júlia, de apenas 16 
anos, foi a representante dessa 
voz, que não quer calar diante 
das arbitrariedades do gover-
no golpista. Por meio dela, o 
movimento estudantil falou 
e foi ouvido. O Brasil tomou 
conhecimento dos verdadei-
ros motivos das ocupações. 
Foi com indignação que ela 
disse ao povo brasileiro da 
necessidade do debate e do 
espírito crítico para combater 
as medidas, que, segundo ela, 
“levarão o Brasil ao fracasso”. 

Mas como o governo 
não quer diálogo, manda a 
polícia desocupar as esco-
las, com agressões e prisões, 
num grave desrespeito à de-
mocracia. Mas os estudantes 
seguem na resistência por 
justiça e liberdade. Portan-
to, é momento de dotar-se 
do espírito solidário e levar 
apoio a esse movimento que 
é grande porque é legítimo, 
digno, e que � cará para a his-
tória como exemplo de luta e 
de esperança no futuro. 

A ação violenta da polícia 
civil paulista invadindo, 
sem ordem judicial, a 
Escola Nacional Flores-

tan Fernandes, em Guararema, 
dias após uma ação da Polícia 
Federal no Senado, apreenden-
do computadores e prendendo 
policias legislativos, marcam um 
novo momento do governo gol-
pista. São sinais claros de que para 
continuar destruindo direitos so-
ciais e entregando patrimônio da 
Petrobrás às transnacionais, pre-
cisará usar de repressão.

Até mesmo o Papa Francisco 
mostrou-se horrorizado com as 
medidas que estão sendo adota-
das no Brasil, como a que preten-
de congelar por 20 anos os gastos 
sociais essenciais. A postura do 
Papa encorajou a CNBB e emitir 
uma dura condenação pública ao 
governo Temer, pelas medidas 
antissociais. 

Juntamente com a sadia re-
belião dos estudantes e as cres-
centes lutas dos trabalhadores 
sindicalizados, vão se formando 
as condições para que seja estru-
turada uma ampla unidade de 
Sindicatos, Universidades, Igre-
jas, Jovens, Artistas em defesa da 
democracia e da soberania na-
cional ameaçada.

Prioridade absoluta deve ser 
dada à defesa dos direitos polí-
ticos de Lula, cuja liderança em 
pesquisas e forte autoridade so-
cial, indicam um instrumento 
desta unidade popular. E é em 
torno da liderança de Lula que 
se podem organizar efetivamente 
ações para frear o endurecimen-
to do golpe e as nefastas ações de 
destruição de direitos e entrega 
da riqueza nacional ao capital es-
trangeiro. 

Essa unidade é a grande tare-
fa do momento.

Inês Ulhôa

A Rebelião dos estudantesUnidade pela democracia e soberania nacional
Ocupação das escolas é uma luta por direitos que o governo golpista

quer tirar do povo. A estudante Ana Júlia mostrou ao país a força da resistência do movimento estudantil.
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Estudante Ana Júlia, no dia 31 de outubro, durante debate sobre a PEC 55 no Senado

A conclusão é da consultoria legislativa do senado

Um estudo da área 
técnica do Senado Fede-
ral concluiu que a PEC 55 
(PEC 241 na Câmara dos 
Deputados) é inconstitu-
cional. Esta proposta do 
governo golpista, que já 
foi aprovada na Câmara 
dos Deputados e está em 
tramitação no Senado, 
impõe um teto dos gastos 
públicos pelos próximos 
20 anos, congelando gas-
tos com educação saúde e 
outros investimentos que 
poderiam melhorar a vida 
da população.

O artigo técnico foi 

produzido pelo Núcleo 
de Estudos e Pesquisas da 
Consultoria Legislativa, 
assinado por Ronaldo Jor-
ge Araujo Vieira Junior, 
consultor legislativo do 
Senado na área do direito 
constitucional, adminis-
trativo, eleitoral e parti-
dário.

O estudo concluiu 
que “a PEC nº 55, de 2016, 
tende a abolir as cláusu-
las pétreas previstas nos 
incisos II, III e IV do § 4º 
do art. 60 da Constituição 
Federal, que se referem, 
respectivamente, ao voto 

direto, secreto, universal 
e periódico; à separação 
de Poderes e aos direitos e 
garantias individuais, ra-
zão pela qual deve ter sua 
tramitação interrompida 
no âmbito das Casas do 
Congresso Nacional”. 

De acordo com o Nú-
cleo de Estudos, caso a 
PEC 55 seja aprovada, es-
tarão presentes os requi-
sitos constitucionais para 
que deputados federais 
e senadores proponham 
uma ação direta de incons-
titucionalidade no Supre-
mo Tribunal Federal.

PEC 55 é inconstitucional

Principais
Reivindicações
* Retirada imediata da MP 746 de 
reforma do Ensino Médio;

* Retomada da discussão do PL 
6840/13 sobre a Reformulação do 
Ensino Médio, em sua Comissão 
Especial no Congresso;

* Elaboração de calendário de au-
diências públicas para discutir e 
debater a Reformulação do Ensino 
Médio com a sociedade civil, inte-
lectuais e entidades educacionais;

* Não aprovação da PEC 55 (antiga 
PEC 241);

* Contra a Lei da mordaça (escola 
sem partido);

* Contra a criminalização do movi-
mento estudantil e suas entidades. 

EMPRESA EXEMPLAR 

JUDICIÁRIO SÉRIO

GOVERNO JUSTO

Empresa condenada paga evento de juízes
A Veracel Celulose – empresa condenada por crimes 
ambientais, trabalhistas e � scais – foi uma das 
patrocinadoras do VI Encontro Nacional de Juízes 
Estaduais (Enaje), realizado em um resort em Arraial 
d’Ajuda, distrito de Porto Seguro. O evento, que teve 
as presenças do juiz Sérgio Moro e dos ministros do 
STF, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, também 
foi apoiado pela Caixa Econômica Federal e pela 
estatal baiana Bahiagás. 

Com o pretexto de “encontrar irregularidades”, Michel 
Temer bloqueou os benefícios de mais de 667 mil 
usuários do programa Bolsa Família e cancelou o 
programa de outras 469 mil famílias. Isso é só o 
começo para acabar, pouco a pouco, com os programas 
sociais criados pelos governos Lula e Dilma para tirar o 
povo da miséria. 

A Justiça do Trabalho condenou a M5 Indústria e Comércio, dona da marca M. O�  cer, a pagar multa de R$ 6 milhões por submeter 
trabalhadores a condições análogas à escravidão. Por decisão da juíza do Trabalho Adriana Prado Lima, a empresa terá de pagar R$ 
4 milhões por danos morais coletivos e mais R$ 2 milhões por dumping social – quando uma empresa se bene� cia de baixos custos 
resultantes da precarização do trabalho com a intenção de praticar concorrência desleal. 



Brasil  Popular www.brpopular.com.br4 5

brasil

“Há duas coisas in� nitas: o Universo e a Estupidez Humana. Não estou muito seguro sobre o Universo”. (Albert Einstein)

11 de novembro de 2016

O Papa Francisco 
criticou a decisão 
do governo bra-
sileiro de cortar 

gastos públicos e congelá-
-los por vinte anos em nome 
do falso combate à in� ação. 
Segundo o líder da Igreja 
Católica, Temer quer mes-
mo é proteger os poderosos 
enquanto os mais fracos, os 
assalariados, os socialmente 
excluídos, são prejudicados 
com os cortes nas despesas 
com saúde, educação, segu-
rança, previdência social etc.

Os resultados do golpe 
já começam a aparecer com 
o aumento da população 
sem trabalho, que desistiu 
de procurar emprego por 
não encontrá-lo. Para os po-
derosos, para os banqueiros 
e os sanguessugas, como diz 
o Papa Francisco, não fal-
tam recursos. Mas para os 
trabalhadores, afetados pela 
recessão, falta tudo. 

Diante da crítica do 
Papa, o presidente Michel 
Temer saiu com a desculpa 
de que é necessário com-

bater a in� ação para as 
coisas melhorarem. Mas a 
verdade é outra: a paralisia 
econômica leva os empre-
sários a reduzir produção e 
a aumentar o preço, a � m 
de manter elevada sua taxa 
de lucro. Para piorar, o cre-
diário está morto e os tra-
balhadores chegam a pagar 
até 450% ao ano de juros 
aos bancos.

Com isso, o próximo 
Natal deverá ser um dos 
mais magros dos últimos 
tempos, pois os trabalha-

dores pensarão duas vezes 
antes de comprar porque 
sabem que a economia não 
deve melhorar tão cedo. 

O Papa, revoltado com 
o governo golpista brasilei-
ro, suspendeu sua agenda: 
não vem mais ao Brasil no 
ano que vem, como esta-
va programado, e mandou 
a Confederação Nacio-
nal dos Bispos Brasileiros 
(CNBB) distribuir nota 
criticando, fortemente, os 
responsáveis pelo avanço 
do atraso no Brasil.

O governo ilegítimo de Mi-
chel Temer já está na história 
como o que implantou, em tem-
po recorde, um processo bru-
tal de desmonte do Estado do 
Bem-Estar Social, para dar lugar 
ao modelo liberal. Temer está 
trocando um projeto em que o 
Estado se fazia presente na vida 
das pessoas, por outro em que o 
Estado se ausenta do cotidiano 
dos cidadãos e cidadãs e dá ao 
mercado a prerrogativa de orga-
nizar a economia.

 O Estado do Bem-Estar So-
cial, que garante proteção social 
aos indivíduos e atende suas de-
mandas básicas de saúde, educa-
ção, habitação, seguridade social 
e renda, foi adotado pelo governo 
do ex-presidente Lula e continua-
do na gestão da presidente Dilma 
Rousse� , afastada por um golpe. 

 Ancorado no tripé cresci-
mento econômico-inclusão so-
cial-distribuição de renda, Lula 
e Dilma adotaram programas e 
políticas de inclusão e proteção 
sociais que mudaram a vida de 
milhões de pessoas.  

 Sob este projeto, o Brasil 
viveu um dos melhores mo-
mentos de sua história con-

temporânea, com milhões de 
empregos, aumento do salário 
mínimo, ampliação de serviços 
públicos básicos e garantia de 
oportunidades. Neste cenário, 
milhões de pessoas passaram a 
ter acesso ao consumo e o país 
foi elevado à condição de 7ª 
economia do mundo.

 Mas depois de dar um 
golpe na democracia, Temer 
vem desmontando o modelo 
de Estado que assegurava di-
reitos sociais básicos, estabe-
lecidos na Constituição. Em 
seu lugar, está implementando 
outro projeto, representado na 
Medida Provisória do Ensino 
Médio, na Proposta de Emen-
da à Constituição nº 55 (an-
tiga PEC 241), nas reformas 
trabalhista e previdenciária e 
no retrocesso em programas 
sociais fundamentais. 

 Milhões de brasileiros 
ainda não sabem ao certo o 
que irá acontecer em suas vi-
das com o desmonte do Es-
tado do Bem-Estar Social, 
promovido por Temer e seu 
grupo. Mas, certamente, já co-
meçam a perceber que há algo 
de péssimo no horizonte.  

Além de ser a rede de comunicação que 
mais recebe verba publicitária do governo, a 
Globo agora também passa a dominar a TV 
Brasil, que deveria ser pública. Isso porque 
Michel Temer decidiu que a Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC) deve comprar con-
teúdo da TV Globo, retomando as práticas 
do governo Fernando Henrique Cardoso.

A iniciativa ocorre após o novo presi-
dente da EBC, Laerte Rimoli – que é aliado 
de Eduardo Cunha – revogar contratos de 
troca de conteúdo com emissoras de caráter 
educativo, como a TVT. Agora está eviden-
te que comprar conteúdo da Globo com os 
recursos públicos da EBC é apenas mais um 
passo para desmontar a TV Pública, aten-
dendo aos interesses dos que ajudaram a 
aplicar o golpe de Estado que derrubou a 
presidente Dilma Rousse� .

Cesar Fonseca

 Papa critica arrocho salarial e desemprego no Brasil Globo agora domina também a TV Brasil

Temer desmonta Estado do Bem-Estar Social 
Edneide Arruda

O Censo Agropecuário de 2006, 
do IBGE, identi� cou 4.366.267 esta-
belecimentos da agricultura familiar, 
o que representa 84,4% dos estabele-
cimentos agropecuários brasileiros. 
Este numeroso contingente de agri-
cultores familiares ocupava uma área 
de 80,1 milhões de hectares, ou seja, 
24% da área ocupada pelos estabele-
cimentos agropecuários, o que revela 
uma estrutura agrária altamente con-
centrada no país.

Apesar de cultivar uma área me-
nor, a agricultura familiar é responsá-
vel por 74,4% das pessoas ocupadas 
no campo e por boa parte da produ-
ção de alimentos no país, ao garan-
tir 83% da produção de mandioca, 
69,6% do feijão, 45,5% do milho, 38% 
do café, 33% do arroz, 58% do leite de 
vaca, 59% dos suínos, 51% das aves e 
30% dos bovinos.

Nos governos Lula e Dilma, por 

meio do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), a agricultura 
familiar foi incentivada com vários 
programas. O crédito distribuído 
aos agricultores familiares, pelo Pro-
grama Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), 
saltou de R$ 3 bilhões, na safra 
2002/2003, para R$ 28,9 bilhões, na 
safra de 2015/2016, um aumento de 
863,3% em 13 anos.

Em vez de continuar fortale-
cendo o setor, o governo golpista de 
Michel Temer, ao extinguir o MDA, 
desfechou um duro golpe nos agricul-
tores familiares, gerando um descré-
dito crescente junto aos movimentos 
sociais e sindicais dos trabalhadores 
rurais e agricultores familiares que, 
agora, temem pela destruição da agri-
cultura familiar e, por consequência, 
pela soberania e a segurança alimen-
tar do povo brasileiro.

Osvaldo Russo

Agricultura familiar pode ser extinta

Como todos os programas que 
compõem o SUS, o Programa Mais 
Médicos sofre ataques do atual governo 
e da imprensa em geral. Se dependesse 
do atual ministério da Saúde, Ricardo 
Barros, o Programa seria totalmente de-
formado, com a dispensa dos médicos 
cubanos, que atuam em lugares distan-
tes, áridos, isolados ou em periferias de 
grandes metrópoles – todos desprovi-
dos de estruturas de políticas sociais. 

Entretanto, as pessoas que são aten-
didas pelo Mais Médicos estão muito 
satisfeitas. É o que apontam várias pes-
quisas que foram e estão sendo feitas. 
E os prefeitos também estão muito 

satisfeitos com a atuação dos médicos 
do Programa, em especial os cubanos.  
Foram esses indicadores que pressiona-
ram o atual governo a não desmantelar 
o Programa, como está fazendo com 
outros. 

Antes de sofrer o golpe, Dilma Rou-
sse�  fez uma Medida Provisória prorro-
gando o Programa por mais três anos.  
A Medida foi transformada em lei, que 
manteve a dispensa de revalidação do 
diploma para médicos estrangeiros e 
brasileiros formados no exterior. O vis-
to temporário dos médicos estrangei-
ros também foi prorrogado até 2019. 
A aprovação da lei evitou que cerca de 
7 mil pro� ssionais fossem obrigados a 
deixar o programa, uma vez que sua va-
lidade acabaria em outubro.

No dia 14 de outubro, mais 200 mé-
dicos cubanos chegaram ao Brasil; e vi-
rão mais 2 mil em novembro para subs-
tituir os que estarão deixando o país, em 
um rodízio que já era planejado e que 
atende ao contrato que constitui a coo-
peração entre Brasil e Cuba.

Apesar de todos os resultados po-
sitivos na atenção à saúde de mais de 
63 milhões de brasileiros, realizada por 
cerca de 18 mil médicos, em 4.058 mu-
nicípios e 34 distritos indígenas, o Pro-
grama ainda é atacado por entidades 
médicas, como por exemplo o Conse-
lho Federal de Medicina.

Geraldo Lucchese
Mais Médicos ainda respira
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Médico cubano realiza atendimento
na Ilha de Marajó, no Pará.
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O Governo Temer 
foi intimado pela 
ONU (Organiza-
ção das Nações 

Unidas) para oferecer ex-
plicações sobre as perse-
guições ilegais contra Lula, 
sua família, colaboradores 
e advogados. A intimação 
foi determinada no proces-
so em que Lula denunciou 
ao mundo, através da ONU, 
as perseguições que tem so-
frido de parte do Juiz Moro 
na operação Lava Jato e dos 
procuradores do Ministério 
Público que ali atuam. 

A denúncia, apresenta-
da por Lula em julho, teve 
participação do advogado 
inglês especialista em Di-
reitos Humanos, Geo� rey 
Robertson. Ela demonstra 
como as arbitrariedades de 
Moro violam a Constituição 
Brasileira e afrontam o Pac-
to Internacional de Direitos 
Civis e Políticos (direitos 
humanos) da ONU, que tem 

aplicação no Brasil. Ao acei-
tar a denúncia, o Tribunal 
Internacional da ONU (Alto 
Comissariado para os Di-
reitos Humanos) intimou o 
Governo Golpista do Brasil 
para se explicar. Após isto o 
processo será julgado. 

A denúncia aponta três 

artigos do Pacto Internacio-
nal, 9º, 14º e 17º como sendo 
violados pelas ilegalidades. 
Estes artigos proíbem prisão 
arbitrária (detenção coerciti-
va), divulgação ilegal de da-
dos con� denciais e escutas 
telefônicas realizadas contra 
a lei, impedem que se consi-

dere culpado uma pessoa sem 
que ela seja condenada (pre-
sunção de inocência) e não 
admitem que uma pessoa seja 
julgada por um juiz suspeito, 
comprometido, sem o equilí-
brio da imparcialidade.

Os analistas políticos 
consideram que por trás des-

ta perseguição está o interesse 
dos adversários do Ex-Presi-
dente em afastá-lo das pró-
ximas eleições de 2018. Se a 
Lava Jato, comandada pelo 
Juiz Moro, tiver sucesso na 
perseguição ilegal, Lula pode-
rá ser impedido de disputar 
as eleições.

Que sanções poderão ser 
aplicadas ao governo brasi-
leiro? Neste caso, o Governo 
Temer, o Congresso Nacio-
nal e o Poder Judiciário es-
tarão obrigados a adotar as 
medidas necessárias para 
suspender a perseguição, os 
seja aquilo que, fora da lei, 
a operação Lava Jato estiver 
praticando. O Juiz Moro, por 
exemplo, pode ser considera-
do suspeito e ser afastado do 
comando das investigações e 
substituído por um juiz cor-
reto, sem preconceitos ou 
partidarismos. Mesma pro-
vidência poderá ser tomada 
contra os Procuradores do 
Ministério Público. 

Foi uma surpresa e 
tanto Bob Dylan ga-
nhar o prêmio No-
bel de Literatura de 

2016, e sabe por que? Dylan 
tornou-se um ícone, quan-
do surgiu na cena musical 
com sua gaita, a guitarra 
e uma forte e bela poesia 
de protesto contra a políti-
ca praticada pelos Estados 
Unidos no Vietnam e em 
vários países do mundo, 
inclusive o Brasil. Eram os 
anos 1960, e a música norte-
-americana ganhava assim 
uma voz revolucionária que 
in� uenciaria todas as gera-
ções a partir de então.

Concedido desde 1901, 
o prêmio Nobel de Literatu-
ra foi criado junto com o de 
Paz, Física, Química e Medi-
cina (e desde 1986, o de Eco-
nomia), pelo sueco Alfred 
Nobel, químico inventor 
da dinamite, para assinalar 
avanços culturais e cientí� -
cos. Seu peso político é ine-
gável, por isso foi tão signi� -

cativa para este ano a escolha 
de um ídolo pop tido como 
um “outsider” (termo usado 
para intelectuais e artistas 
que não se enquadram na 
sociedade e se tornam críti-
cos de suas práticas).

Nascido numa família 
judia de classe média ame-
ricana, hoje com 75 anos, 
Dylan além de poeta e mú-
sico é também ator, roteirista 
e pintor. Em 2010 ele reuniu 
pinturas e desenhos de fave-
las e paisagens brasileiras na 
exposição Bob Dylan: � e 
Brazil’s Series e declarou: 
“Escolhi o Brasil como tema 
porque estive lá diversas ve-
zes e gosto da atmosfera”. 
Espera-se agora que o mul-
tiartista bote a boca no trom-
bone, ao discursar na ceri-
mônia de entrega do Nobel, 

em 10 de dezembro, na Aca-
demia Sueca, denunciando 
o estado de guerras e golpes 
que seus compatriotas não 
param de agenciar em países 
do Terceiro Mundo.

A atriz Sônia Braga 
denunciou ao mundo 
a situação do país: “Há 
um golpe no Brasil. 
Não é um golpe militar. 
É muito difícil para as 
pessoas fora do Brasil 
saberem exatamente o 
que está acontecendo 
e a dimensão do peri-
go pelo qual estamos 
passando”, disse ela nos 
Estados Unidos, no dia 
4 de novembro, ao par-
ticipar de um debate 
sobre o � lme brasileiro 
Aquarius. No � lme, ela 
interpreta Clara, uma 
jornalista aposentada 
que se nega a abando-
nar seu apartamento em 
frente à praia em Recife, 
apesar das pressões de 
uma construtora, que 
quer substituir o edifí-
cio por um complexo 
imobiliário de luxo.

O ator Lázaro Ramos recusou a Comenda Abdias 
do Nascimento, conferida anualmente pelo Senado a 
personalidades que se destacam na proteção e pro-
moção da cultura afro-brasileira. “Não me sinto con-
fortável e nem desejo nenhuma homenagem, pois 
acho que o momento do país é de conscientização, 
de organização para compreender em que momento 
histórico estamos e quais passos precisamos dar pra 
fazer com que a tão sonhada igualdade aconteça um 
dia, de verdade”, a� rmou o ator em nota.

A cada dia � cam mais 
evidentes as movimenta-
ções políticas de Fernando 
Henrique Cardoso insinu-
ando-se como uma possí-
vel alternativa para a even-
tualidade de Michel Temer 
também ser afastado pelo 
processo golpista, a partir 
de decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral, que pode 
resultar na anulação da 
chapa Dilma-Temer, eleita 
em 2014. Esta decisão está 
formalmente nas mãos do 
Ministro Gilmar Mendes, 
presidente do TSE.

Há desesperada ten-
tativa de Michel Temer 
em cumprir, acelerada-
mente, todas as pautas 
que mais interessam ao 
capital externo. Com esta 

postura obediente, visa 
credenciar-se para ser 
aceito pelo partido que 
representa interesses das 
transnacionais, o PSDB, 
principal inspirador do 
golpe, mas não seu prin-
cipal operador hoje.

Nesta acelerada obe-
diência, setores do PMDB 
ainda guardam a expecta-
tiva de serem preservados 
pela Operação Lava Jato. 
Entregam tudo para não 
serem punidos. Mas todos 
os sinais indicam que o 
império pretende um go-
verno ainda mais à direita, 
indo do estado mínimo ao 
estado nulo, sem qualquer 
conexão com os interesses 
de uma burguesia regional 
que o PMDB representa.

Neste sentido, um 
afastamento de Temer 
pode ser tramado, segui-
do de eleição indireta, 
na qual FHC pode ser 
candidato a presidente 
biônico. Ele tem estofo e 
experiência no cumpri-
mento dos mais vergo-
nhosos papéis em favor 
da desnacionalização 
completa do Brasil.

Tal cenário exige a 
formação de uma ampla 
união de trabalhadores e 
empresários, intelectu-
ais, estudantes, artistas 
e religiosos, nacionalis-
tas de dentro e fora das 
forças armadas, para 
impedir que o Brasil seja 
reduzido à condição de 
colônia moderna.

Marcello Lavenère

Angélica Torres

Beto Almeida

FHC e o golpismo dentro do golpe

ONU aceita denúncia contra Sérgio Moro Bob Dylan leva
o Nobel de Literatura

Sônia Braga:
“Há um golpe no Brasil” 

Lázaro Ramos recusa homenagem do Senado

Governo Temer é intimado a dar explicações sobre perseguição a Lula

Ídolo do pop rock ganha o mais importante prêmio para escritores

Sempre é
bom lembrar...
A grande mídia 
esconde, mas a gente 
lembra: há mais 
de três semanas 
foi divulgado que 
José Serra (PSDB) 
recebeu R$ 23 
milhões da Odebrecht 
em conta na Suíça. 
Mas, é claro, nada 
aconteceu e ele 
continua ministro do 
governo Temer. 

Trecho de Blowing in the Wind
“Soprando ao Vento” - Bob Dylan

Quantas estradas um homem 
precisará andar antes que possam 
chamá-lo de homem?

Quantos mares uma pomba branca 
precisará sobrevoar antes que ela 
possa dormir na areia?

Sim, e quantas balas de canhão 
precisarão voar até serem para 
sempre banidas?

A resposta, meu amigo, está 
soprando ao vento

A resposta está soprando ao vento.

Pintura da exposição “Bob Dylan: � e Brazil’s Series”, de 2010
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Nos moldes do Outubro Rosa, está sendo 
realizada, mundialmente, a campanha 
Novembro Azul, que tem como objetivo 
destacar a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. 

Em apoio à campanha, o Sindicato 
permanecerá com a fachada do seu edifício 

iluminada na cor azul por todo o mês, a 
exemplo do que acontece em prédios e 
monumentos no mundo inteiro.

A intenção da iniciativa é alertar sobre os 
riscos dessa doença e conscientizar a 
população sobre a importância de se 
adotar ações preventivas. Nesse sentido, 

Sindicato apoia a campanha de combate ao câncer de próstata
como a doença pode demorar a se manifestar, 
o Ministério da Saúde recomenda a realização 
de exames preventivos e PSA anualmente.

Segundo dados divulgados pelo Inca, este é o 
sexto tipo mais comum de câncer no Brasil e o 
segundo mais freqüente em homens, após os 
tumores de pele.

O governador Ro-
drigo Rollemberg 
(PSB) informou 
que cobrará uma 

“tarifa de contingência” de 
até 20% na conta de água de 
dezembro deste ano, para 
quem consumir mais de dez 
mil litros de água ao mês. 
Segundo ele, o DF passa por 
uma “crise hídrica” devido à 
falta de chuvas e consequente 
redução do nível dos rios que 
abastecem o Distrito Federal, 
em especial da barragem do 
Rio Descoberto, em Brazlân-
dia, que atende a 60% do DF. 

Assim como o governa-
dor de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB), de� niu 
a chuva como causa para a 
falta d’água naquele estado, 
nos anos passados, Rollem-
berg repete a mesma ladai-
nha no DF. 

Ora, culpar o regime de 
chuvas pela escassez de água 
nas torneiras é querer escon-
der a responsabilidade dos 
governantes de garantir o 
abastecimento de água potá-
vel para todos, independen-
temente das chuvas. Ainda 
mais considerando que o 
consumo de água nas cidades 
só faz aumentar a cada ano, 
não só devido ao consumo 
pessoal e familiar, como ao 
consumo das indústrias, do 
comércio e da agricultura. Es-
perar que São Pedro resolva 
esse tipo de problema é muita 
irresponsabilidade.

Uma das ações prioritá-
rias do governo do DF é atuar, 
de forma permanente, para 
impedir as ações dos proprie-
tários e ocupantes de terras, 
que destroem áreas vitais de 
preservação ambiental, como 

a vegetação dos topos de mor-
ros, das nascentes e das mar-
gens dos rios. O governo do 
DF, junto com o governo de 
Goiás, tem o dever de impedir 
o desmatamento da vegetação 
do cerrado e outras ações que 
acarretam a incapacidade de 
armazenamento e retenção 
de águas subterrâneas, condi-
ção necessária para garantir o 
abastecimento, mesmo com a 
redução das chuvas.

Em vez de agir pensando 
no futuro, Rollemberg pre-
feriu o caminho mais fácil e 
imediato de tentar reduzir 
o consumo – e, ao mesmo 
tempo, levantar um dinhei-
rinho – com essa tal “tarifa 
de contingência”. Na verda-
de, uma cortina de fumaça 
para esconder a ine� ciência 
do governo em resolver esse 
grave problema.

Falta d’água no DF, de quem é a culpa?
José Augusto Valente

O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) encaminhou à 
Câmara Legislativa um projeto de lei para aumentar o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano). O aumento para 2017 
deve � car em 9,15%, mas depende de aprovação dos deputa-
dos distritais. Além disso, o governador quer passar a cobrar 
o imposto de imóveis que ainda não estavam formalmente ca-
dastrados, como os do Setor Noroeste.

Apesar do desgaste, Rodrigo Rollemberg (PSB) continua 
com maioria na Câmara Legislativa. Con� ra os 14 deputa-
dos distritais que apoiam o governador: Agaciel Maia (PR), 
Chico Leite e Cláudio Abrantes (Rede), Juarezão ((PSB), Jú-
lio César (PRB), Joe Valle e Reginaldo Veras (PDT), Robério 
Negreiros (PMDB), Rodrigo Delmasso (PTN), Sandra Faraj 
(SD), Lira (PHS), Israel Batista (PV), Luzia de Paula (PPS) e 
Telma Ru� no (sem partido).

O desligamento do sinal de TV analógica no Distrito Fe-
deral e Entorno está con� rmado para o dia 26 de novembro. 
O DF será a primeira unidade da federação a ter 100% de sinal 
digital. O desligamento do sinal analógico em todo o Brasil 
está previsto para março de 2017. Quem não tiver um apare-
lho de TV digital compatível com a nova tecnologia, terá que 
instalar um conversor, além da antena UHF. Cadastrados no 
Bolsa Família recebem um kit de graça.

IPTU mais caro Os distritais que apoiam Rollemberg

No DF e Entorno, só TV digital
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Reservatório Santa Maria com nível de água próximo aos 41% (07/11)


