
Ainda nesta edição

Quando a greve é a 
única saída. Pág. 4

Estudantes intensifi cam 
ocupações. Pág. 5

Daniel Ortega vence eleição 
na Nicarágua. Pág. 6

Trump não fará a política 
neoliberal de Temer. Pág. 6

Jornal Brasil Popular
completa um ano
Dia 4 de dezembro o Jornal Brasil Popular 
completa seu primeiro aniversário. Nasceu 
em 2015 denunciando que haveria um 
golpe para derrubar a presidente Dilma 
com o objetivo de demolir todos os direitos 
e conquistas do governo Lula, bem como 
aqueles herdados da Era Vargas, como a 
CLT, a Previdência, a Petrobras. O golpe se 
concretizou e o jornal continua seu papel de 
denunciar os ataques que ferem os interes-
ses populares. Pág. 2, Editorial

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 
desconfiança.  Pág. 5

Conforme a Medida Provisória 
– MP 746 – publicada por 
Temer, disciplinas como artes, 
educação física, sociologia, 
filosofia 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 deficiência  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 dificulta 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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Menos programas sociais,
mais desemprego 

Mais verba publicitária
para mídia que apoiou o golpe

O governo Temer acelera o desemprego à 
medida que prega a destruição das políticas e 
programas sociais e o arrocho fi scal, como a 
PEC 55 em tramitação no Senado. Pág. 3

Grupos de comunicação 
que apoiaram o golpe 
contra Dilma foram 
benefi ciados com mais 
verba publicitária no 
governo Temer. Só a 
Globo recebeu R$ 15,8 
milhões, de maio a
agosto deste ano. Pág. 8

POVO BANCA MORDOMIAS DA JUSTIÇA
SUPERSALÁRIOS

Há servidores no Judiciário com salários 
superiores a R$ 100 mil. Juízes e 
desembargadores recebem, em média, 
mais que R$ 40 mil, mas se se for
presidente de tribunal, passa de R$ 
60 mil. Já a média de procuradores e 
chefes dos MPs chega a R$ 54 mil. O 
juiz Sérgio Moro, por exemplo, recebeu          
R$ 77.423,66 em abril e, de janeiro a
julho, mais de R$ 63 mil por quatro vezes. 
Tudo isso está bem acima do teto consti-
tucional, que é de R$ 33,7 mil. Pág. 3
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O Jornal Brasil Po-
pular está com-
pletando 1 ano 
neste 4 de de-

zembro. Ele nasceu com o 
compromisso de denunciar 
o golpe que estava sendo 
articulado contra o gover-
no Dilma, e que visava a 
demolir todos os direitos 
e conquistas dos governos 
de Lula, bem como aque-
les herdados da Era Vargas, 
como a CLT, a Previdência, 
a Petrobras.

Consumado o golpe, 
iniciada a demolição do Es-
tado de Direito e a Proteção 
Social no Brasil, desnacio-
nalizado o patrimônio da 
Petrobras, como o Pré-Sal e 

os Gasodutos do Sudeste, a 
necessidade de uma mídia 
que defenda os interesses 
populares e seja porta-voz 
da mensagem da União do 
Povo do Brasil contra os ex-
ploradores externos e seus 
aliados internos, continua 
sendo prioritária, impres-
cindível, urgente!

Nossas páginas sempre 
trazem a idéia do direito do 
povo a ter uma mídia pú-
blica, capaz de elevar a edu-
cação político-cultural dos 
brasileiros, alertando-os 
para as “tenebrosas tran-
sações” que, planejadas do 
exterior, querem nos redu-
zir à condição de colônia. 
Assim, nascemos alertando 

que a Lava Jato paralisaria 
o núcleo da economia do 
Brasil.

E também trazemos a 
mensagem, na prática, de 
democratizar a informação 
e estimular a leitura, papel 
que deveria ser cumprido 
pelas políticas públicas, com 
a distribuição regular gra-
tuita na Rodoviária e junto 
a sindicatos de trabalhado-
res, que, normalmente, não 
podem ou não costumam 
comprar jornal, sobretudo 
aqueles poucos com mensa-
gens em defesa dos brasilei-
ros e do Brasil Nação.

Seguiremos o curso das 
lutas: depois da escuridão da 
noite, sempre vem a aurora.
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conta com seu apoio
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“A primeira igualdade é a Justiça”, 
disse Victor Hugo, autor do clássico 
romance “Os Miseráveis”. O pen-
samento do escritor francês é, para 

brasileiros, um choque de realidade: esta-
mos no degrau mais baixo da desigualda-
de, sequer demos o primeiro passo.   

 Enquanto direitos sociais conquis-
tados a duras penas são imolados por 
uma gestão política ilegítima, um Judi-

ciário muito bem remunerado e cercado 
de mordomias compactua com os acha-
ques, deixando à deriva a mesma socie-
dade que paga seus privilégios.

 O Livro “Abrindo a caixa preta: 
três décadas de reformas do sistema 
judicial no Brasil”, escrito por Luciano 
da Ros, professor da UFRS, e Matthew 
Taylor da Universidade Americana de 
Washington (D.C., EUA) mostra que 
o Judiciário brasileiro é o mais caro do 
mundo. Em 2014 esse sistema consu-
miu R$ 68,4 bilhões em verbas públi-
cas, o equivalente a 1,2% do PIB, fora 
os R$ 577 milhões do orçamento do 
Supremo Tribunal Federal.

 No Judiciário há servidores com 
salários que ultrapassam R$ 100 mil. O 
maior é de R$ 126 mil. Eles engordam 
seus contracheques com ao menos 32 
tipos de auxílios, gratifi cações, indeni-
zações, verbas, ajudas de custo - uma 
longa lista de benefícios enquadrados 
facilmente como regalias.          

A média de rendimentos de juízes e 
desembargadores nos estados é superior 

a R$ 40 mil mensais; assim como a de 
promotores e procuradores de justiça. 
Os presidentes dos Tribunais de Justiça 
apresentam média ainda maior: quase 
R$ 60 mil. Os procuradores-gerais de 
justiça, chefes dos MPs, recebem tam-
bém, em média, R$ 54 mil. 

No dia 10 de novembro, o Senado 
instalou uma comissão que terá 20 dias 
para examinar o pagamento de salários 
a servidores públicos acima do teto 
permitido pela Constituição (R$ 33,7 
mil), os chamados supersalários. A re-
latora é a senadora Kátia Abreu (PM-
DB-TO), que foi enfática ao afi rmar: 
“juiz que recebe supersalário indevida-
mente é corrupto”.

Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, da 
13ª vara da Justiça Federal de Curitiba, 
tem recebido no contracheque valores 
bem superiores ao teto, graças a auxílios 
e adicionais eventuais. O artifício mui-
to utilizado pelos tribunais fez com que 
o salário do magistrado chegasse a R$ 
77.423,66, no mês de abril. Desse total, 
R$ 43.299,38 foram referentes a paga-

mentos de férias, 13º salário, atrasados 
e outros. No valor bruto, estavam inclu-
ídos ainda R$ 5.176,73 de auxílios para 
alimentação, transporte, moradia e saú-
de. O levantamento, feito pelo DIA no 
portal do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (PR, SC e RS), mostra que, de 
janeiro a julho deste ano, Moro recebeu, 
por quatro vezes, rendimentos superio-
res a R$ 63 mil.

Quando a presidente Dilma Rousseff  foi 
afastada provisoriamente, em 12 de maio, Mi-
chel Temer assumiu e ampliou o défi cit fi scal de 
R$ 70 milhões para R$ 172 bilhões. Algumas 
categorias privilegiadas de servidores, sobretu-
do do Judiciário, receberam aumento. Era uma 
forma de garantir apoio ao impeachment.

Depois de 31 de agosto, com a confi rma-
ção do golpe parlamentar no Senado, a agen-
da passou a ser meramente recessiva, com 
medidas como a PEC 55, que congela gastos 
por vinte anos.
Resultado: os estados estão quebrados (Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo), 
mais de 12 milhões de brasileiros estão desem-
pregados e a receita das empresas caiu 10%, o 
que fará aumentar o rombo fi scal, a recessão 
e o desemprego. Além disso, os investimentos 
desapareceram, uma vez que, segundo o banco 
Goldman Sachs, metade dos projetos vinha de 
empresas arruinadas pela Lava Jato.

O empresário Otávio Marques de Azevedo, da 
empreiteira Andrade Gutierrez, disse em sua dela-
ção que havia dado R$ 1 milhão de propina para 
a campanha da então candidata Dilma Rousseff  à 
reeleição. A defesa de Dilma, então, provou que o 
cheque nesse valor foi doado ao então candidato a 
vice-presidente, Michel Temer.

Segundo o jornalista Renato Rovai, a Andrade 
Gutierrez sempre foi a “empreiteira do Aécio”. Não 
porque ele fosse o dono, mas porque seus "negó-
cios" sempre foram majoritariamente realizados 
com ela. Por exemplo, ela construiu a Cidade Ad-
ministrativa de Minas por R$ 1 bilhão de reais.

De repente, a justiça mudou. O juiz Sérgio 
Moro simplesmente encerrou o caso porque o de-
lator mudou o depoimento para afi rmar que não 
se tratava mais de propina. Ninguém desconfi ou 
que Aécio poderia estar envolvido, nem que o de-
lator poderia estar mentindo. Houve apenas um 
engano. Afi nal, o dinheiro não era para o PT, en-
tão, não vem ao caso. 

Bia Gentil

Enquanto isso...

Sociedade brasileira banca
mordomias do Judiciário

Brasil piora seus
índices econômicos

Empreiteira deu
R$ 1 milhão para Temer
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Desde que foi reeleita pelo voto popular, Dilma Rous-seff  é alvo de campanha da oposição para impedir que dê continuidade às medidas de justiça social iniciadas no governo Lula. Alguns gran-des empresários, fazendeiros, banqueiros e parte do Judici-ário, em sintonia com interes-ses estrangeiros, trabalham para paralisar e derrubar o governo eleito ou pressio-nar para que renuncie. Toda esta campanha é apoiada e ampliada pela grande mídia, que esconde as boas realiza-ções dos últimos 13 anos e apenas mostra notícia negati-va sobre Dilma e o PT, e até pressionam para a prisão de Lula. Esta campanha travou a relação do Governo com o Congresso e há muitos pro-jetos parados. E prejudicou a Petrobrás, maior empresa brasileira, pois muitas obras também foram suspensas, ge-rando desemprego. Trata-se de golpe de estado.
O objetivo deste golpe 

em marcha é impedir a con-tinuidade das políticas de Dilma-Lula que distribuíram renda, valorizaram o salário, construíram milhões de ca-sas populares, multiplicaram o número de médicos para o 

povo, criaram mais universi-dades públicas abertas para a presença de jovens pobres e negros. Querem os golpis-tas que o petróleo descoberto pela Petrobrás seja entregue a empresas estrangeiras. Que-

rem desnacionalizar a própria Petrobrás.
O jornal Brasil Popular, que começa a circular hoje, com distribuição gratuita, nasce para defender a demo-cracia e todas as conquistas al-

cançadas pelo povo brasileiro em todos os tempos -  da CLT à Petrobrás, do Bolsa Família ao Mais Médicos - e para divulgar informações que são escondi-das pelas empresas de comu-nicação ligadas ao golpismo.  Afi nal, o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU e isto nem virou notícia.  Oferecemos ao leitor páginas democráticas para debater abertamente a defesa da legalidade e informa-ções sobre alternativas para o Brasil poder avançar. 
Entendemos que o me-lhor caminho para resistir ao golpe é a tomada de medidas urgentes para retomar o cres-cimento econômico e a gera-ção em massa de empregos, usando parte das reservas internacionais acumuladas, 380 bilhões de dólares, para destravar as obras paradas, construindo estradas, pontes, hospitais, casas, portos, usi-nas etc. É este o caminho para construir uma unidade popu-lar em defesa da democracia, com desenvolvimento.

Petrobras continua batendo recordes de produção

 Número Zero

4 de dezembro de 2015

A estatal de petróleo, que, antes mesmo de ser fundada por Getúlio Vargas, em 1954, tornou-se alvo da cobiça internacional, sofre agora seu pior ataque. Mas resiste bravamente e faz inveja ao resto do mundo, porque utiliza know-how próprio, autenticamente brasileiro, e bate todos os recordes de produção e de tecnologia. Páginas 4 e 5

A mineradora Samarco, 
controlada por Vale e BHP, 
disse que “não há porque 
pedir desculpas” pela tragédia 
ambiental causada em Mariana 
(MG). Página 2

Rio Doce agoniza e Samarco 
mostra indiferença

Programa Mais Médicos conta 
com 18.240 médicos em 
4.058 municípios e 34 distritos 
indígenas. Aprovação dos 
usuários é de 94%. Página 8

Mais Médicos,
mais humanização na 

atenção básica de saúde

Reservas cambiais serão 
usadas para impulsionar 
desenvolvimento. Esta é a nova 
orientação da presidente Dilma 
Rousseff . Página 3 

Riqueza brasileira
a serviço do povo brasileiro 

Muito difundido entre 
companhias europeias, teatro 
para bebês chega ao Distrito 
Federal e encontra plateia atenta 
e sensível. Página 7

Teatro para bebês,
um público surpreendente

Agência Petrobras
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Brasil Popular: 1 ano 
democratizando informação e cultura

A intolerância cega as pessoas

“Aécio é a expressão 
máxima do golpismo”
É preciso haver mais respeito entre as pessoas e suas 
diferenças para que a vida em sociedade seja viável. É quase 
inacreditável que alguém ataque outro ser humano por 
causa da cor da roupa ou porque ele pensa diferente. Matar, 
então, parece � cção. Mas não é. Um exemplo triste e extremo 
de intolerância aconteceu dentro de uma família. No dia 15 
de novembro, em Goiânia, um pai (o engenheiro Alexandre 
da Silva Neto) se suicidou após matar o próprio � lho 
(Guilherme Silva Neto), simplesmente porque discordava 
da participação do garoto na ocupação de estudantes na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). A humanidade precisa 
repensar a vida em sociedade.
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Manifestantes invadem plenário da Câmara
saudando Sérgio Moro e pedindo intervenção militar
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É preciso haver mais respeito entre as pessoas e suas 
diferenças para que a vida em sociedade seja viável. É quase 
inacreditável que alguém ataque outro ser humano por 
causa da cor da roupa ou porque ele pensa diferente. Matar, 
então, parece � cção. Mas não é. Um exemplo triste e extremo 
de intolerância aconteceu dentro de uma família. No dia 15 
de novembro, em Goiânia, um pai (o engenheiro Alexandre 
da Silva Neto) se suicidou após matar o próprio � lho 
(Guilherme Silva Neto), simplesmente porque discordava 
da participação do garoto na ocupação de estudantes na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). A humanidade precisa 
repensar a vida em sociedade.
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Os estudantes da UnB, em protesto 
contra a PEC 55 que congela os gastos 
e investimentos sociais por vinte anos, 
ocupam a reitoria do campus Darcy Ri-
beiro, faculdades e departamentos da 
instituição. Doze cursos aprovaram em 
assembleia estudantil greve e estão com 
as atividades suspensas.

As primeiras ocupações da UnB 
aconteceram no campus Planaltina, 
em 31 de outubro pela manhã. À noite, 
foi realizada assembleia geral no cam-
pus Darcy Ribeiro com mais de 1400 
estudantes, aprovando a ocupação do 
Prédio da Reitoria. Nos dias seguintes, 
dezessete locais da universidade foram 
ocupados – como os Pavilhões Anísio 
Teixeira e João Calmon. A ocupação já 
dura quatro semanas.

A ocupação foi a forma de protes-
to escolhida pelos estudantes em todo 

o país contra a PEC 55 e a Reforma do 
Ensino Médio. Mais de mil escolas e du-
zentas universidades aderiram a mani-
festação. No Distrito Federal, sete esco-
las chegaram a ser ocupadas e a Justiça 
do Distrito Federal admitiu a utilização 
de técnicas de tortura, como privação de 
sono e restrição de alimentos, energia e 
gás de cozinha.

A PEC 55 fi xa um teto para as des-
pesas do governo, corrigindo seu cres-
cimento pela infl ação do ano anterior. 
Estudo feito pela Consultoria de Orça-
mento e Fiscalização e Financeira da 
Câmara dos Deputados mostra que, se 
a PEC estivesse em vigência desde 2011, 
a educação teria recebido menos recur-
sos todos os anos. Especialistas apontam 
que haverá redução dos recursos para a 
educação básica e uma crise orçamentá-
ria nas universidades federais.

Contra PEC 55, estudantes da UnB
ocupam campus e paralisam atividades

"O Brasil não suporta 20 anos de despesas congeladas. Não se combate desemprego com recessão"". Erika Kokay, sobre a PEC 55 

brasil 25 de novembro de 2016

O governo Temer ace-
lera o desemprego à 
medida que prega a 
destruição das políti-

cas e programas sociais e o ar-
rocho fi scal, como a PEC 55 em 
tramitação no Senado.

O congelamento, por vin-
te anos, dos gastos sociais em 
educação e saúde, bem como a 
destruição da política de salá-
rio mínimo, acompanhada do 
massacre em marcha sobre os 
aposentados, vão produzir re-
dução da renda disponível para 
o consumo.

Com isso, o governo vai 
arrecadar cada vez menos e 
os empresários, sem o investi-
mento do governo, não inves-
tem nem geram empregos. É o 
colapso da economia em geral, 
com impacto direto no comér-
cio, na agricultura, na indústria 
e nos serviços.

O golpe político do im-
peachment sem crime de res-

ponsabilidade serviu para isso: 
colocar no poder a direita sem 
projeto de desenvolvimento 
que propõe apenas destruição, 
recessão e desemprego. O ob-
jetivo é levar adiante reformas 
trabalhistas – com o fi m da car-

teira de trabalho – e a redução 
das aposentadorias pelo INSS.

A taxa de desemprego, nes-
se contexto, está se ampliando. 
Já está na casa dos 13% e deve 
alcançar os 15% em breve. E o 
pior é que o Congresso Nacio-

nal não está nem aí para os tra-
balhadores, pois a maioria dos 
deputados e senadores está fa-
zendo o jogo antinacional.

Até o fi nal de 2014, a taxa de 
desemprego era de 4,8%, a mais 
baixa da história. A população 

estava com seus direitos, plena-
mente, assegurados; havia farta 
oferta de trabalho, gerada, prin-
cipalmente, pela cadeia produti-
va do petróleo.

A Petrobras, maior empresa 
estatal brasileira, garantia o de-
senvolvimento das forças pro-
dutivas. Hoje está ameaçada de 
destruição pela Operação Lava 
Jato, responsável por desarti-
cular as empresas que prestam 
serviços a ela.

A pretexto de combater a 
corrupção praticada pelos do-
nos dessas empresas em conluio 
com funcionários corruptos da 
Petrobras, está se destruindo 
tudo, quando o correto seria 
separar as coisas: a produção da 
punição aos corruptores.  

É preciso combater os 
corruptos, sem, no entanto, 
destruir os empregos. Mas 
no Brasil, os golpistas estão 
jogando o bebê junto com a 
água suja da bacia. 

Por que os sindicatos vi-
vem fazendo greve? A questão 
é muito simples. É o resultado 
natural da legislação vigente. 
Uma legislação a favor do po-
der econômico e contra a classe 
trabalhadora. Na lei estão ga-
rantidas as revisões, as atualiza-
ções, em razão da infl ação para 
todos os valores fi nanceiros, 
públicos e privados. 

O governo não precisa ne-
gociar a elevação dos impostos, 
eles são corrigidos automatica-
mente, o mesmo ocorre com os 
alugueis e com toda a sorte de 
recursos fi nanceiros. A única 

exceção diz respeito aos salá-
rios, que não são corrigidos 
automaticamente, obrigando 
os sindicatos a promoverem 
atuações concretas para resta-
belecer o poder aquisitivo. 

Até pouco tempo atrás, os 
sindicatos buscavam negocia-
ção com a empresa ou com o 
sindicato patronal e quando 
essa negociação se tornava in-
viável promoviam um processo 
de dissídio coletivo para que os 
tribunais do trabalho deter-
minassem a correção. Mas a 
emenda constitucional EC 45 
estabeleceu que o sindicato só 

poderá ingressar em juízo com 
concordância do poder econô-
mico correspondente – a em-
presa ou o sindicato patronal. 

Para a categoria profi ssio-
nal só restou um caminho: a 
greve. Mesmo assim, muitas 
vezes os trabalhadores não 
conseguem recuperar o poder 
aquisitivo anterior. Os salários 
fi cam desvalorizados, ainda 
que os lucros dos patrões pas-
sem a ser maiores. 

Por exemplo, em 2015 os 
bancos tiveram lucros gigan-
tescos de R$ 96 bilhões, 20% 
superior ao ano anterior e os 

bancários fi zeram uma greve 
de 40 dias, pleiteando um rea-
juste salarial de 13% e só conse-
guiram 4%, inferior à infl ação. 
Isso em uma categoria podero-
sa como a dos bancários. 

Pior ainda, é que os tri-
bunais trabalhistas não apre-
ciam mais dissídios coleti-
vos de natureza econômica, 
apenas de natureza jurídica. 
Porém, interferem na greve, 
declarando sua ilegalidade 
e determinando que os tra-
balhadores, em percentuais 
elevados (70%, 80%), fi cam 
obrigados a trabalhar.

“Urge preveni-los do muito 
que se poderia fazer, com 
apoio no saber científi co, e 
do descalabro e pequenez 

do que se está fazendo”. O an-
tropólogo, educador e escritor 
Darcy Ribeiro, um intelectual 
incondicionalmente dedicado à 

Educação no Brasil, morreu em 
1997 mas ainda é atual, até pro-
fético. Especialmente em tempos 
de golpe político-jurídico-midiá-
tico: depois de 13 anos de admi-
nistrações do PT com a criação 
de mais de 20 novas universida-
des e ampliação do número de 

professores doutores em 189%, o 
presidente golpista passa o sarra-
fo nas conquistas sociais: 

• Ainda durante sua interi-
nidade, o golpista Michel Temer 
tratou de desmontar o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) 
- órgão ligado ao Ministério 
da Educação responsável pelo 
acompanhamento das políticas 
públicas educacionais no país. 
Ele anulou as nomeações de 12 
integrantes – escolhidos pela 
sociedade civil -, que já estavam 
nomeados por Dilma Rousseff .

• O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) cortou 
20% das bolsas de iniciação 
científi ca destinadas a alunos de 
graduação e do ensino médio 
em todo o país. O corte foi uni-
versal, atingindo todas as insti-
tuições de ensino superior que 
solicitaram bolsas.

• As universidades federais 
deverão amargar um corte de 
45% em seus investimentos 
para 2017, segundo a proposta 
do governo golpista para a lei 
orçamentária anual. As insti-
tuições federais de ensino su-
perior, que já vivem uma grave 
crise fi nanceira serão obrigadas 
a funcionar com cerca de R$350 
milhões a menos. 

• Estudantes de EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) de todo 
o Brasil  devem começar 2017 
sem livros didáticos. Isso porque 
o governo ilegítimo de Michel 
Temer ainda não realizou a com-
pra anual de reposição e aquisi-
ção de novos livros. Em 2016, 
sob governo Dilma, o Ministério 
da Educação havia comprado 
7,77 milhões de livros de reposi-
ção, com um investimento de R$ 
87 milhões – uma negociação fi -
nalizada em outubro, a tempo de 

chegarem às escolas para o início 
do ano letivo. 

• Acabou a concessão de 
bolsas de estudos no exterior 
para alunos de graduação no 
âmbito do Ciência Sem Frontei-
ra, criado por Dilma. Historica-
mente, estudantes universitários 
corresponderam a 79% dos be-
nefi ciados pelo programa, que 
deu oportunidade a que jovens 
de baixa renda estudassem no 
exterior e posicionou o Brasil no 
cenário internacional de educa-
ção superior. 

• O Ministério da Educação 
sob a gestão golpista de Men-
donça Filho decidiu que, no 
ano que vem, não criará novas 
bolsas de estudos para médicos 
residentes. Em ofício enviado 
aos coordenadores das comis-
sões de residência médica das 
universidades, ele usou o argu-
mento de “corte orçamentário”. 

Cesar Fonseca

Ulisses Riedel

João Marcelo Marques Cunha

Bia GentilTemer destrói programas
sociais e aumenta desemprego

Quando a greve é a única saída

A hora é de ocupar tudo pela Educação
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Cantora Zelia Duncan visita ocupação no Departamento de Artes da UnB, em apoio aos estudantes
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O povo da Nicarágua saiu em 
peso às ruas, no dia 7 de no-
vembro, para comemorar 
a vitória eleitoral de Daniel 

Ortega, da Frente Sandinista de Liber-
tação Nacional. Afi nal, não é todo dia 
que o presidente de um país é reeleito 
com 72% dos votos para ocupar seu 
quarto mandato. 

O comparecimento às urnas foi de 
68.5%, o que é signifi cativo, já que os ni-
caraguenses não são obrigados a votar. 
Em comparação, o nível de abstenções 
nas últimas eleições nos Estados Uni-
dos foi de quase 50%.

Dados ofi ciais indicam que cer-
ca de 4,34 milhões de nicaraguenses 
estavam aptos a escolher, no dia 6 de 
novembro, o presidente e o vice-pre-
sidente, além de 90 deputados da As-
sembleia Nacional e 20 representantes 
do Parlamento Centro-Americano. 
As eleições na Nicarágua se dão por 
voto em lista fechada. A cédula de 
votação apresentava os candidatos à 

presidência na cabeça de cada coluna 
e os demais candidatos ao parlamento 
dispostos abaixo do candidato majori-
tário. O resultado das eleições confi r-
mou ainda as pesquisas de intenções 
de voto, que indicavam, há meses, Da-
niel Ortega com cerca de 69,8%, bem 
distante dos outros candidatos.

Um aspecto importante para a ma-
nutenção da popularidade de Ortega, 
de 71 anos, foram os investimentos em 
programas sociais voltados para a ju-
ventude – o que acaba por manter sem-
pre renovado o movimento sandinista – 
e reformas políticas que possibilitaram 
que, por exemplo, mulheres estejam 

hoje à frente de 50% dos cargos públicos 
no país, garantidos por lei. O espectro 
protecionista do Estado em relação às 
mulheres chega até às prostitutas, cujo 
Sindicato de Trabalhadoras do Sexo é 
considerado tão importante quanto or-
ganizações de outras categorias. 

Em relação à população indígena, o 
Estado outorgou de maneira inovadora 
as terras originárias, via registro ofi cial, 
às comunidades rurais e urbanas e que 
correspondem hoje a cerca de 40% de 
todo o território. Essas regiões são cha-
madas de “territórios autônomos” em 
razão de possuírem modelos de auto-
gestão próprios, em que cada etnia tem 
suas regras, e onde o Estado só inter-
vém em casos extremos. 

O grande desafi o para o novo gover-
no da Nicarágua e seu mandatário ree-
leito, Daniel Ortega, será o de enfrentar 
o momento de desaceleração econômi-
ca que vem afetando todo o mundo e 
que já causa profundas crises políticas 
em vários países latino-americanos. 

No eco das 
“jornadas 
de junho”, 
publicou-se 

que “a 'lua de mel' do go-
verno Barack Obama com 
a América Latina pode ser 
vítima do imbróglio diplo-
mático criado pelo infor-
mante Edward Snowden, 
o ex-técnico da CIA que 
vazou informações sobre 
o programa secreto ameri-
cano de coleta de dados de 
telefonemas e internet de 
cidadãos comuns” (BBC 
Brasil, 04/07/13).

“Snowden – Herói 
ou Traidor” [Snowden 
(Alemanha, EUA e Fran-
ça, 2016), direção: Oliver 
Stone] mudaria essa visão 
adocicada projetada pelos 
meios de comunicação. 
Como a dimensão do herói 

não cabe no protagonista 
do fi lme, traidor, decerto, 
ele pode ser, mas na ideia de 
Nação dos estadunidenses, 
centrada na segurança do 
país ante ameaças externas.

A ideia de Nação ainda 
não se fi rmou, por aqui. Os 
episódios do 7 de setembro 
e do 15 de novembro ape-
nas organizaram o país ao 
gosto de quem detém pro-
priedade e conhecimento.

Para os trabalhadores, 
o Brasil Nação foi conce-
bido nos anos 1940, ao 
impulso das leis traba-
lhistas e da comprovação 
da existência de petróleo, 
com multidões vestidas de 
todas as cores, no movi-
mento “o petróleo é nosso” 
que culminou, em 1953, na 
criação da Petrobras, pelo 
presidente Getulio Vargas.

O poder de extrair, 
refi nar e transformar pe-
tróleo mobilizou um povo 
cujo engenho e ancestral 
apego ao território o fez 
sentir-se criador de cida-
des, infraestrutura, cultura, 
de uma nação, enfi m.

Na Guerra Fria, os EUA 
se viam ameaçados por isso. 
E seus aliados fi ncados no 
Estado brasileiro deram os 
golpes que levaram às mor-
tes de Vargas, em 1954, e da 
breve experiência democrá-
tica, em 1964.

Desmontar a Petro-
bras para que empresas 
alinhadas com seus in-
teresses se apropriem de 
nossas reservas de petró-
leo liga a ideia de nação 
que prevalece nos Estados 
Unidos à ganância da mi-
noria que detém o poder 

sobre as instituições da 
república brasileira e os 
meios de comunicação.

Entre as informações 
reveladas no fi lme, in-
cluem-se as escutas dos 
serviços secretos dos EUA 
no Palácio do Planalto e a 
espionagem na Petrobras, 
com o objetivo de retirar 
do Estado brasileiro o 
controle da exploração do 
pré-sal. 

Em 2016, como em 
1954 e 1964, a mesma 
união funesta disfarçou de 
combate à corrupção as in-
tenções antidemocráticas. 
Agora, nos cabe reorgani-
zar a ideia de Nação sobe-
rana, democrática e justa 
atacada pelo golpe urdido 
desde 2013, que usurpou 
o poder político neste la-
mentável 2016. 

Marcelo Calero pediu de-
missão do cargo de ministro 
da Cultura alegando que estava 
sendo pressionado pelo bra-
ço direito de Michel Temer, o 
ministro da Secretaria de Go-
verno Geddel Vieira. Segundo 
Calero, Geddel usa seu cargo 
para defender seus próprios in-
teresses e teria pressionado ór-
gãos técnicos do governo para 
liberar uma obra que, segundo 
arquitetos e urbanistas, agride 
o patrimônio histórico de Sal-
vador. 

O pedido era para favorecer 
o próprio Geddel, que tem um 
apartamento de R$ 2,4 milhões 
num andar alto do espigão de 
107 metros. E a reação do pre-
sidente golpista não poderia ser 
outra: na maior cara de paisa-
gem, Temer manteve seu ami-
go Gedel no cargo, apesar do 
escândalo, e logo nomeou um 
substituto para Calero.

O novo ministro da Cul-
tura é Roberto Freire, líder do 
partido político de Cristovam 
Buarque, o PPS. A nomeação 

de Freire desagradou grande 
parte da classe artística, pois 
se trata de um político distante 
da área cultural. Por exemplo, 
Márcio Marciano, diretor do 
Coletivo de Teatro Alfenim de 
Pernambuco (terra de Freire), 
disse ao Jornal do Commercio 
que fi cou chocado. Segundo 
ele, “colocar Roberto Freire no 
cargo é fazer arranjo de força 
política e acomodar aliados 
para passar PECs absurdas, 
reforma da previdência e ou-
tras atrocidades”.  

 Os europeus, depois de embar-
carem no economícidio, que já toma 
conta do Brasil de Michel Temer, estão 
mudando de rumo para tentar evitar o 
caos. Diante da Europa em bancarrota, 
os ingleses pularam fora do barco da 
União Europeia, com o fenômeno do 
Brexit. 

Agora emerge Donald Trump, ven-
cedor da eleição presidencial nos Esta-
dos Unidos, como alternativa à política 
de Barak Obama e Hillary Clinton, de 
priorizar a especulação fi nanceira e o 
bombeamento da indústria bélica e es-
pacial. Essa opção econômica guerrei-
ra não produz, na escala necessária, os 
empregos perdidos pela onda neolibe-
ral, já que os setores produtivos ame-
ricanos migraram para a Ásia. De lá, 
os asiáticos – especialmente chineses, 
coreanos e japoneses – mandam suas 
mercadorias baratas para uma popula-

ção carente de emprego e revoltada.
Os gastos bélicos e espaciais são, 

portanto, pura destruição de capital 
para desviar o capitalismo da produção 

de bens e serviços nos setores produ-
tivos de modo a evitar superoferta de 
produção e consequente queda de pre-
ços e defl ação. E apostar na defl ação 

está provado que é um erro eterno, do 
tipo que está tentando Temer no Brasil 
com a PEC 55.

Certamente Trump não jogará na 
lata de lixo a indústria que queima ca-
pital (bélica e espacial) para salvar o 
capitalismo produtivo. Ele deve man-
ter a retórica guerreira, mas vai desviar 
parte da destruição destinada à guerra 
para a infraestrutura nos Estados Uni-
dos, gerando emprego. 

Os neoliberais de Temer estão 
confusos e desesperados: a jogada de 
Trump puxa os juros aqui dentro do 
Brasil e bombeia a dívida pública. Des-
trói o argumento central da PEC 55 de 
que se faz necessário, como primeiro 
passo para vencer a crise, reduzir a re-
lação dívida/PIB, congelando, por vin-
te anos, os gastos primários, enquanto 
deixam soltos os gastos fi nanceiros, 
que levam à bancarrota fi nanceira.

Juliana Medeiros, especial de Manágua (Nicarágua)

Carlos Eduardo Leitão

Da Redação

Cesar Fonseca

Daniel Ortega vence eleição presidencial 
pela quarta vez na Nicarágua

Petrogolpe: a verdade mostrada no cinema

Confusão no Ministério da Cultura
Trump não fará a política neoliberal de Temer
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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.
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Os meios de comuni-
cação conservadores 
estão felizes com o go-
verno usurpador de 

Michel Temer. Isso porque hou-
ve um aumento substancial das 
verbas publicitárias aos veículos 
midiáticos defensores das políti-
cas que estão sendo implementa-
das pelo governo ilegítimo. 

Os jornais e redes de TV que 
se deram bem são exatamente 
os que se esforçam ao máximo 
para manipular a opinião pú-
bica depois de terem apoiado o 
golpe que derrubou a presidente 
Dilma Rousseff.

As cifras, que podem ser 
encontradas nos informes da 
Secom (Secretária de Comu-
nicação da Presidência da Re-

pública) e foram divulgadas no 
blog O Cafezinho, mostram 
a orgia financeira promovida 
por um governo que quer obri-
gar servidores públicos e tra-
balhadores do setor privado a 
pagarem a conta da grave crise 
econômica gerada pelo capital 
financeiro.

As Organizações Globo, no 
período de maio a agosto de 
2016, receberam R$ 15,8 mi-
lhões de repasses federais (sem 
contar as estatais), 24% a mais 
que no ano anterior. 

A concentração dos recur-
sos federais em mãos da Globo 
– lembra ainda o blog O Cafezi-
nho – já era uma realidade antes 
do golpe, como se pode ver nos 
dados de 2015, quando a Globo 

ficou com 31% de toda a publi-
cidade federal, sem as estatais. 

Os pagamentos federais à 
Folha de S.Paulo/UOL, de maio 
a agosto deste ano, superaram 
R$ 1,1 milhão, 78% a mais que 
no mesmo período de 2015.

Já Editora Abril, responsá-
vel pela revista Veja, recebeu 
R$ 380,77 mil, um crescimento 
de 624% em relação ao mesmo 
período do ano anterior em que 
recebeu R$ 52 mil.

Outra que não consegue 
segurar a demonstração de 
gratidão a Temer é a Band, 
que havia recebido R$ 203 mil 
no ano passado e este ano foi 
agraciada com cerca de R$ 2,5 
milhões, um acréscimo de mais 
de 1000%. 

O governo Temer acabou com um impor-
tante espaço de divulgação da cultura do Dis-
trito Federal. No dia 18 de novembro foi ao ar 
pela última vez o programa Café Nacional, da 
Rádio Nacional FM, depois de ter dobrado a 
audiência da emissora no seu horário de exi-
bição, das 17h às 18h, sob o comando de Ka-
rina Cardoso e Mário Sartorello. Golpistas não 
gostam de dar espaço para seres pensantes que 
levam diversidade cultural para a população. 

No dia 23 de novembro, professores aposentados que estavam no 
terceiro dia de vigília no Palácio do Buriti foram cercados pela Polícia 
Militar, que proibiu a entrada de alimentos e o retorno dos aposentados 
que deixaram momentaneamente o local. A ideia do governo é asfixiar 
o movimento, mas a diretora da Secretaria de Assuntos de Aposentados 
do Sinpro, Sílvia Canabrava, disse que “não há a menor disposição em 
deixar o local”, até que Rollemberg apresente uma proposta sobre o pa-
gamento da pecúnia daqueles que se aposentaram em 2015 e 2016.

Cada vez mais acostumado à condição 
de golpista, Temer mostrou sua intolerân-
cia às críticas ao determinar a assessores 
que procurassem o Facebook para barrar a 
crescente onda de protestos com emojis com 
cara de vômito em suas postagens. Mas o Fa-
cebook respondeu que não tem solução para 
o problema, o que significa que Temer vai 
continuar sendo alvo dos protestos, a não ser 
que desista das postagens na rede social.

Mário Augusto Jakobskind

Governo aumenta verba publicitária para mídia que apoia o golpe 

Professores aposentados 
fazem vigília no Buriti

Cultura do DF perde importante espaço

Temer quer censurar protestos no Facebook

Após afirmar que Lula teria uma mansão 
em Punta Del Este, no Uruguai, Alexandre Gar-
cia voltou atrás com medo de ser processado e, 
muito constrangido, acabou pedindo desculpas.

Tudo aconteceu depois que o apresenta-
dor da Globo repetiu uma falsa notícia da re-
vista IstoÉ e disse que a "Operação Lava Jato" 

já estava realizando uma investigação para 
saber se o ex-presidente teria recebido a man-
são de presente.

Para livrar a própria cara, ele foi logo di-
zendo que chegou a citar a matéria da revista, 
mas após conversar com um amigo, desco-
briu que a acusação contra Lula é mentira. 

O mico de Alexandre Garcia 


