
Ainda nesta edição

Pensão de 4 milhões de pessoas poderá 
ficar abaixo do salário mínimo Pág. 4

O impacto da Reforma da Previdência 
na vida das mulheres Pág. 5 

Temer quer dar muito dinheiro público 
para grandes empresas Pág. 6

Conheça o Espaço Cultural Ubuntu, no 
Recanto das Emas (DF) Pág. 7

Michel Temer, traidor, entregou segredos da Petrobras a 
estrangeiros, começou a destruir a Previdência Social, cortou 
verbas para educação e saúde, aprofundou o desemprego e 
reduziu programas sociais que atendiam os mais pobres. E tudo 
isso só foi possível porque ele assumiu a presidência da República 
por meio de um golpe de Estado.

Almirante Othon, herói, coordenou o desenvolvimento de 
um avançado processo de enriquecimento de urânio, que pode 
chegar a gerar eletricidade para impulsionar um submarino. Veio 
a Operação Lava Jato e condenou estranhamente o Almirante 
a 43 anos de prisão, mas ele nunca cedeu e jamais revelou o 
segredo fundamental para a defesa da pátria.

Pág. 3

Brasil tem herói preso 
e traidor presidente
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Reforma trabalhista 
quer destruir a CLT

Deputados distritais derrubam aumento nas passagens

As empresas já contratam 
trabalhadores com as regras de 
temporalidade expansiva, agora, 
para 240 dias ao ano, com 
salário arrochado sob a lei da 
oferta e da procura em época 
de desemprego acelerado. 
Logo será preciso pagar para 
trabalhar. Pág. 4

Os deputados distritais 
impuseram uma grande 
derrota ao governador 
Rodrigo Rollemberg 
(PSB) ao aprovarem – por 
18 votos a favor e seis 
ausências – o projeto de 
decreto legislativo que 
derruba o aumento de até 
25% nas passagens de 
ônibus e metro no DF. Pág. 8
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ste país tem amargas 
histórias de traidores 
que atuaram para fazer 
fracassar sonhos que 

muitos de nossos heróis deram 
a própria vida para transfor-
mar em realidade. Sonhos de 
Libertação, como Frei Caneca 
e Tiradentes sonharam. Sonhos 
de emancipação como Getúlio 
Vargas colocou em marcha e foi 
vergonhosamente traído, traição 
cobrada em sangue que até hoje 
mancha nossa história.

Agora temos na cadeira pre-
sidencial uma destas fi guras que 
nos enche de repulsa e vergonha, 
uma fi gura menor, aposentado 
precoce, que usurpou a vontade 
popular para derrubar um go-
verno eleito. Para isto, não teve 
dúvidas    - como denunciou Ju-
lius Assange, editor do Wikilikes 
- em passar informações rele-

vantes sobre a brasileira riqueza 
petroleira e mineral, produto de 
nossos avanços tecnológicos, 
que nos orgulham, mas que o 
precocemente aposentado, não 
teve dúvidas em revelar aos es-
trangeiros que sempre buscaram 
travar nosso sonho brasileiro de 
emancipação, libertação e pros-
peridade social. 

Enquanto esta fi gura menor, 
que não será aceita pela nossa 
história como um presidente, trai 
o esforço de gerações e gerações 
que lutaram para ter uma Petro-
bras como alavanca de desenvol-
vimento, e não entregaram este 
sonho aos vende pátrias, nem à 
custa da própria vida, como Var-
gas, encontra-se aprisionado sem 
provas concretas, sem acusações 
objetivas, um herói brasileiro.  
O aposentado precoce entregou 
o que podia em troca de podres 

poderes. O Almirante preserva 
nossa soberania sobre um desen-
volvimento tecnológico estraté-
gico, mundialmente cobiçado, e 
que se ele tivesse a estatura me-
nor e mesquinha como a daquele 
que hoje usurpa a cadeira presi-
dencial, estaria rico, ao invés de 
prisioneiro, por esta Lava Jato de 
tenebrosas conexões externas.

Dos gestos gosmentos de 
traidores extrairemos indignação 
e coragem para nos colocarmos à 
altura de tantos de nossos heróis.  
Destes exemplos heroicos, que 
não entregam, mesmo à custa da 
própria liberdade, o que é patri-
mônio da nação brasileira, forja-
remos a capacidade de agir e re-
verter o entreguismo desvairado 
que traidores oferecem aos neo-
colonizadores, colocando em ris-
co nossa própria existência como 
nação independente e soberana.
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O Almirante Othon Pinheiro 
da Silva coordenou a equi-
pe de técnicos do IPEN e 
da Marinha que conseguiu 

desenvolver o processo de enrique-
cimento de urânio. Dependendo do 
grau do enriquecimento, o produto 
fi nal deste processo pode servir para 
gerar eletricidade, impulsionar um 
submarino ou, até, para a confecção 
de uma bomba, que não é o nosso in-
teresse.

Só seis países do mundo possuem 
esta tecnologia, o que mostra o seu 
grau de difi culdade. Não é recomen-
dável, para quem não tem esta tecno-
logia, ter centrais nucleares, pois o ser-
viço de enriquecimento é cartelizado. 
Também, o urânio enriquecido para 
uso na propulsão de um submarino 
de outro país não será fornecido, devi-
do às restrições para fornecimento de 
material bélico.

O Brasil possui a quinta maior re-
serva de urânio do mundo, que seria 

comercializada a preço baixo, se a tec-
nologia não tivesse sido desenvolvida. 
Além disso, o Brasil pode ter centrais 
nucleares e o submarino de propulsão 
nuclear, que é o mais efi ciente equi-
pamento bélico para defesa do nosso 
valioso mar costeiro. A equipe do Al-
mirante, mesmo com difi culdade na 
aquisição de bens controlados e recur-
sos escassos, conseguiu a tecnologia, o 
que eleva nossa autoestima.

A Lava Jato, com seu único objeti-
vo, o combate à corrupção, condenou 
o Almirante Othon a 43 anos de prisão. 
Esta condenação e ações que atingi-
ram a Petrobras e a Engenharia nacio-
nal conseguiram o abalo da reputação 
de um herói nacional, a destruição de 
patrimônios nacionais, a diminuição 
das verbas para a defesa nacional, a 
fragilização da nossa capacidade de 
dissuasão de forças estrangeiras, a en-
trega do nosso rico subsolo marinho 
às petrolíferas estrangeiras e a redução 
da autoestima do nosso povo.

Paulo Metri

 Almirante Othon, verdadeiro herói nacional

Michel Temer, traidor da pátria
O traidor revela para os poderes ex-

ternos informações sobre conquistas 
tecnológicas da Petrobrás e suas desco-
bertas que assombraram o mundo.  Sen-
tado de modo vergonhoso na cadeira 
presidencial, seu primeiro gesto foi tra-
tar de entregar a empresas estrangeiras a 
imensa riqueza petroleira que, no gover-
no Lula, pela Lei da Partilha, tornou-se 
monopólio estatal, propriedade do povo 
brasileiro, garantindo verba para educa-
ção e saúde.

Ele foi além em sua traição. Come-
ça a destruir a Previdência Social e a Lei 
Trabalhista, conquistas da Era Vargas. 
Está reduzindo os investimentos públi-
cos, com o que formatará um Estado 
Mínimo, tornando ainda mais selvagens 
e pré-civilizatórios, os já precários ser-
viços de saúde, educação, segurança e 
infraestrutura de transporte. Com isto, 
a pavorosa criminalidade e os massacres 
em presídios, refl exos deste estado míni-
mo, serão ainda mais macabros.

Quando um traidor dos sonhos da 
Pátria assume o principal cargo do país, 
ilegalmente, é dever dos brasileiros cons-
truir uma união nacional, de civis e mi-
litares, de intelectuais e trabalhadores, de 
estudantes e artistas, para parar com esta 
destruição nacional e recuperar o cami-
nho da soberania e da democracia.

Vergonha nacional -2
No Brasil destruído pelo golpe, as vendas do 
comércio varejista caíram 6,6% em 2016, 
alcançando o pior resultado desde os anos 
2000, na Era FHC. Já são mais de 58 milhões 
de brasileiros com o nome sujo nos órgãos 
de proteção ao crédito devido à recessão da 
economia gerada pelas medidas econômicas 
de Michel Temer e do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. Só para se ter uma ideia, no 
ano passado, 700 mil pessoas foram incluídas 
no cadastro de negativados.

Vergonha nacional -1
Em meio à ação de cassação, Michel Temer leva como 
convidado no avião presidencial, em viagem para Portugal, 
o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), que vai julgá-lo. Um verdadeiro exemplo 
de ética de golpistas, ainda mais que Gilmar Mendes não 
apareceu na cerimônia fúnebre do ex-presidente português 
Mário Soares, que seria o motivo da viagem.
apareceu na cerimônia fúnebre do ex-presidente português 
Mário Soares, que seria o motivo da viagem.

A instabilidade polí� ca causada 
pelo golpista Michel Temer � ra o 
futuro de milhões de Brasileiros.  

GENTE BOA LUTA PELA
DEMOCRACIA, NA DUVIDA?
FORA TEMER
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“Não existe prova contra o Lula. O Brasil todo sabe que Sérgio Moro, Daltan Dallagnol e todos os operadores da Lava Jato usam seus cargos e a estrutura do Judiciário e do Ministério Público para impedir que Lula seja candidato em 2018.” Marcelo Rezende, jornalista

brasil

O fim da CLT provoca 
a liquidação geral de 
preço do trabalho. 
Qualquer empresa 

contrata com as regras de tem-
poralidade expansiva, agora, 
para 240 dias ao ano, ou seja, 
quase um ano de trabalho expe-
rimental. Só o salário limpinho, 
devidamente arrochado sob a 
lei da oferta e da procura, no 
compasso do Estado cada vez 
mais mínimo. É a fixação de lei 
sem direitos trabalhistas. Nessas 
condições, surge então o pleno 
emprego sob salário zero. Só não 
trabalha quem não quiser, mas 
ao preço imposto pelo patrão. 
Isso significa que o operário tem 
que pagar para trabalhar, alcan-
çando o ideal do capitalismo.

No governo Dilma, a op-
ção vinha sendo dar subsídios 
aos empresários em troca de 
compromisso de emprego 
e não demissão, algo nunca 
cumprido de fato. Porém, Te-
mer derrubou as subvenções 
fiscais aos empresários, em 
nome do ajuste fiscal e da PEC 
55. O resultado é a precariza-
ção extrema do trabalho, com 
preferência aos trabalhadores 
terceirizados e temporários, 
com redução de jornada e de 
salário, como bombeador de 
lucros subvencionados, agora, 
pela crescente miserabilidade 
dos assalariados.

Como a oferta de mão 
de obra supera, em muito, a 
procura, graças à recessão ga-

rantida pela PEC da Morte, 
os empresários vão comprar 
baratinho o preço do trabalho 
que precisarem. 

E para que as pessoas 
acreditem que tudo isso vai 
melhorar o país, a redução ge-
neralizada do poder de com-
pra dos salários está sendo 
aplaudida amplamente pelos 
economistas neoliberais e 
comentaristas da rede glo-
bo. Eles entendem que é por 
aí que se derruba a inflação, 
abrindo espaço para diminui-
ção dos juros. Mas, se o baixo 
consumo vai virar a regra ge-
ral, o resultado esperado para 
os próximos meses será o en-
colhimento da produção e do 
investimento.

A proposta de reforma da 
previdência do governo Temer 
foi formulada a partir de reu-
niões com bancos e empresas 
privadas, por isso atende aos 
interesses do mercado e irá pe-
nalizar toda a população bra-
sileira, principalmente a mais 
pobre e as mulheres. Eles que-
rem que a previdência social 
deixe de ser um direito e um 
instrumento governamental 
de justiça e proteção social.

A atual regra equipara 
homens e mulheres, impon-

do uma idade mínima de 
65 anos e 49 anos de contri-
buição. As mulheres enfren-
tam várias situações, como 
cuidados não remunerados 
com a casa, filhos ou parentes 
(muitas vezes cuidadoras de 
idosos) e no mercado de tra-
balho recebem salários me-
nores. Em geral, as mulheres 
cumprem uma jornada du-
pla, que ao longo da vida, sua 
carga adicional de trabalho 
chega a ser sete anos a mais 
que a dos homens. 

Por tudo isso, a Consti-
tuição prevê um tratamento 
diferenciado para as mulhe-
res, como forma de justiça 
social. Porém o atual secre-
tário da previdência, Mar-
celo Caetano, declarou em 
uma entrevista que: “A mu-
lher ganha menos e trabalha 
mais em casa, mas não cabe 
à previdência corrigir essas 
distorções” e ainda conside-
rou como problema “o custo 
da mulher para a previdên-
cia social é maior que o do 

homem porque ela vive por 
mais tempo". 

Porém, a equiparação 
da idade mínima e o nefasto 
aumento do tempo de con-
tribuição, sem a necessária 
superação das desigualdades 
existentes no mercado de tra-
balho e na vida privada, pode-
rão aumentar as desigualdades, 
a violência, a pobreza e vulne-
rabilidade das mulheres, com 
repercussão em toda sociedade 
nos espaços privados e sociais 
em curto espaço de tempo.

O governo Temer já começou a arrochar o salário mínimo ao apli-
car apenas o índice da inflação (6,48%) para reajustá-lo. Assim, após 13 
anos de aumento real, o mínimo passou de R$ 880,00 para R$ 937,00. 

Ao contrário de Michel Temer, que só pensa em agradar os 
mais ricos, Lula e Dilma promoveram um aumento real do salá-
rio mínimo na casa dos 77% acima da inflação. Esse crescimen-
to gerou efeitos positivos em toda a cadeia econômica brasileira, 
que agora está sendo paralisada pelo governo golpista.

Para o especialista em segurança pú-
blica, Renato Sérgio de Lima, o Plano Na-
cional de Segurança anunciado por Michel 
Temer e seu ministro da Justiça Alexandre 
Moraes não vai resolver a crise nos presí-
dios. "A questão penitenciária está distante 
de ser melhorada. E, pelo que está sendo 
anunciado no novo Plano de Segurança 
Pública, não vai se resolver nem a longo 
prazo", afirmou o especialista ao jornal es-
panhol El Pais. 

Além de ser criticado por especialistas, 
o plano de Temer – anunciado às pressas 
devido à morte de quase cem detentos em 
presídios de Manaus (AM) e Boa Vista 
(RR) – também não agradou os militares. 

A Federação Nacional dos Oficiais 
Militares Estaduais (FENEME), que re-
presenta 43 entidades da categoria no país, 
divulgou um manifesto em que demonstra 
"a mais profunda decepção e desaprovação 
com o Plano Nacional de Segurança Públi-
ca”. Para os militares, o plano apresentado 
"tenderá a inchar ainda mais o já caótico 
sistema prisional brasileiro". 

Além de dificultar a aposen-
tadoria dos trabalhadores, a pro-
posta de reforma da Previdência 
do governo Temer deve afetar 
fortemente mais da metade dos 
7,4 milhões de pensionistas da 
Previdência Social. Caso a PEC 
287 seja aprovada, cerca de 4 
milhões podem passar a ganhar 
menos que o salário mínimo.

Para os novos pensionistas 
a situação pode ser ainda pior 
se essa proposta desumana for 
aprovada. Temer e seus aliados 
do PSDB e outros partidos san-

guessugas pretendem que o be-
nefício será equivalente a 50% 
do valor da aposentadoria mais 
10% para cada dependente que 
o segurado tiver. Assim, se a vi-
úva não tiver filhos, vai receber 
60% do valor.

E para completar a cruel-
dade, o governo golpista in-
cluiu na proposta aqueles que 
recebem benefícios de amparo 
assistencial (LOAS), que tam-
bém terão seus vencimentos 
desvinculados da política de 
reajuste do salário mínimo.

A escolha da presidência 
da Fiocruz (Fundação Oswal-
do Cruz) é feita por lista tríplice 
com escolha dos candidatos por 
eleição com votação dos servi-
dores da fundação. Tradicional-
mente, o candidato mais votado 
é o indicado pelo ministro da 
Saúde e presidente da Repúbli-
ca, com exceção de Collor. Nos 
últimos dias de 2016, foi publi-
cado em um blog que a segunda 
colocada seria a escolhida pelo 
ministro Ricardo Barros. 

Então houve uma ampla 
mobilização para garantir a 
nomeação da primeira coloca-
da, Nísia Trindade Lima, eleita 
com 2.556 votos (59,7% dos 
votos válidos). Através de seus 
trabalhadores e dirigentes, com 
reuniões espontâneas e nas re-
des sociais, a Fiocruz recebeu 
muito apoio, com declarações, 
matérias, cartas e um abaixo 
assinado com mais de nove mil 
assinaturas em poucos dias. 

Assim, foi garantido o 
processo democrático, funda-
mental para a autonomia das 
universidades e das instituições 
de ciência e tecnologia, como 
é o caso da Fiocruz – uma ins-
tituição centenária, com papel 
estratégico de Estado e no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), que 
auxilia na formulação e imple-
mentação de políticas públicas, 
pesquisa, produção de vacinas 
e medicamentos, formação de 
trabalhadores de saúde, etc. 

César Fonseca

Tatiana Oliveira

Da Redação
Da Redação

 Vinícius Ximenes

Reforma quer levar trabalhador a pagar para trabalhar O impacto da Reforma da 
Previdência na vida das mulheres

Aumento real do salário 
mínimo é coisa do passado

Temer tem plano de faz de conta para 
resolver crise nos presídios 

PEC 287 pode levar 4 milhões 
de pensionistas a ganhar 
menos que o salário mínimo

Fiocruz reverte decisão
do ministro da saúde

13 de janeiro de 2017
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economia cultura

As reservas de nióbio 
do Brasil, na região 
do noroeste de Mi-
nas Gerais, em Ara-

xá, próxima da serra do salitre, 
garantiriam a independência 
econômica nacional. O país é o 
maior produtor mundial desse 
minério raro necessário à pro-
dução de componentes para a 
indústria aeronáutica, equipa-
mentos de comunicação, com-
putadores etc. 

No entanto, um grupo eco-
nômico ligado ao senador Aé-
cio Neves (PSDB), associado a 
banqueiros, exporta o produto 
a preço irrisório, enquanto a na-
ção não arrecada praticamente 
nada. O Canadá, com cerca de 
10% da produção brasileira, fi-
nancia a educação nacional de 
alta qualidade, assegurada pelo 
estado.

Na bacia do pré-sal, no lito-
ral que vai do Paraná ao Rio de 
Janeiro, a Petrobrás descobriu a 
maior reserva de óleo do mun-
do, óleo fino, de qualidade, cujas 
receitas garantiriam recursos 
para liquidar as dívidas públicas 

estaduais e municipais, assegu-
rando, em forma de royalties, 
financiamento da educação de 
qualidade para todos os brasilei-
ros. No momento, a Petrobras, 
presidida por Pedro Parente, li-
gado às multinacionais petrolei-

ras, acelera a privatização de seu 
próprio patrimônio, liquidando 
tudo na bacia das almas.

Julian Assange, fundador do 
Wikileaks, site que denuncia ca-
sos de espionagem dos Estados 
Unidos pelo mundo afora, aca-

ba de dar entrevista ao repórter 
Fernando Morais, do site No-
caute, em que informa ter sido 
o golpe contra a democracia 
brasileira, para tirar a presidenta 
Dilma Rousseff, fruto de espio-
nagem americana, para favore-

cer os abutres interessados em 
abocanhar o petróleo do pré-sal. 
Assange também acusa Temer 
de ter sido espião a serviço dos 
interesses dos Estados Unidos.

Se fossem usadas as re-
servas internacionais brasi-
leiras de quase 400 bilhões de 
dólares (R$ 1,5 trilhão), acu-
muladas nos governos Dil-
ma e Lula, não haveria tanto 
desemprego e a instabilidade 
social e política que avança no 
país. Mas Temer prefere usar o 
dinheiro disponível, não para 
tocar as indústrias, o comér-
cio, a agricultura ou a infraes-
trutura, mas para pagar juros 
e amortizações da dívida, que 
matam os consumidores.

Agora fica bem claro porque 
a presidente Dilma Rousseff caiu. 
Assim como Lula, João Goulart 
e Getúlio Vargas, ela visava a uti-
lizar riquezas nacionais para de-
senvolver o patrimônio nacional, 
não para entregá-lo aos explo-
radores. Todos tinham também 
por objetivo garantir e expandir 
conquistas e direitos sociais, asse-
gurados na Constituição.

Com a leveza de um 
mestre, ele veste seu 
boné que conduz uma 
estranha estrela soli-

tária ao centro. A estrela que o 
guia unifica a quebrada em tor-
no da força da palavra, fortale-
ce autoestima, emancipa pela 
rima. Amparado no carinho de 
sua compa, militante sindical e 
vigilante, e dos filhos, skatistas e 
artistas do Recanto das Emas, o 
professor Francisco Celso pro-
move uma verdadeira revolu-
ção, reunindo a molecada dos 
movimentos locais do rock e 
Hip Hop com diversas lingua-
gens artísticas, formando poli-
ticamente e, de quebra, estimu-
lando a unidade popular, sob a 
máxima africana "Sou Porque 
somos". 

O Jornal Brasil Popular 
acompanhou o evento Junto e 
Misturado, uma ceia diferente 

que celebrou os primeiros três 
meses de atuação deste centro de 
culturas. Por volta das 19h abriu-
-se o palco aos poetas e profetas 
do rap local com suas batalhas e 
improvisos, no dia 23 de dezem-
bro, ainda no interminável ano 
de 2016. O bar, que colabora na 
sustentação do Espaço Cultural 
Ubuntu, abre espaço para inú-
meros espetáculos. Festivais de 
grafite, como Risco na Quebrada 
ou a Batalha Sagrada, reúnem a 
voz de uma juventude marcada 
pela exclusão social no Distrito 
Federal. União de diferentes mo-
vimentos da quebrada, como o 
coletivo Reflexo das Ruas, o Es-
paço oxigenou as atividades ar-
tísticas do lugar. 

"Levantamos as portas de 9 
às 23h todos os dias garantindo 
internet, biblioteca comunitá-
ria e um espaço de convivência 
para estudantes, militantes dos 

movimentos e moradores da 
quebrada por mais amor. É di-
fícil e cansativo pacas, mas vale 
muito a pena", destaca uma das 
organizadoras, Marcilene Go-
mes, carinhosamente conhecida 
como Mamá. Ela toca o espaço 
Ubuntu, revezando-se nos ho-
rários com os filhos e Cisquinho, 

o professor Francisco Celso, seu 
companheiro.

O Espaço Cultural Ubuntu 
(tel. 99222-4790 / Facebook @
espacoculturalubuntu) rece-
be também atividade poéticas 
como o Despejo Poético, com 
apoio de diversos escritores 
da quebrada, além de shows 

e o tradicional Sarau Ubuntu, 
filhote do Sarau da Falsa Abo-
lição, que há cinco anos nasceu 
na residência do casal e criou 
o caldeirão cultural que forta-
lece e unifica artistas, emanci-
pa humanidades e fortalece o 
amor revolucionário que in-
terliga periferias.

A operadora Oi, com uma 
dúvida superior a 65 bilhões de 
reais, inclusive com o Estado bra-
sileiro, foi contemplada pelo go-
verno ilegítimo de Michel Temer 
com isenções fiscais. As justifi-
cativas são rotineiras, sendo que 
desta vez o argumento foi de que 
se a operadora falisse seria um ba-
que na telefonia nacional, já que 
outras operadoras dependem da 
própria OI e mais de 70 milhões 
de clientes seriam afetados.  

A Oi teria de pagar de mul-
tas 13 bilhões de reais a Anatel e 
a Advocacia Geral da União, bem 
como 3,3 bilhões de reais ao BN-
DES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social), 
para não falar dos 6,5 bilhões de 
reais aos bancos públicos. Ou seja, 
os números demonstram concre-
tamente que a Oi tudo pode, mas 

quem menos pode é sempre o ci-
dadão, o grande perdedor com o 
advento de um governo que pro-
tege o chamado andar de cima em 
detrimento dos setores de menor 
poder aquisitivo.

Mas quem imagina que o go-
verno favorece apenas a operado-
ra Oi em matéria de perdão de dí-
vidas ou isenções ficais se engana. 
O setor fundiário é um exemplo. 
Informes da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional mostram 
que 4.013 pessoas físicas e jurídi-
cas detentoras de terra devem 906 
bilhões de reais ao Estado brasilei-
ro, uma dívida maior que o PIB de 
26 estados. Esse valor equivale a 
aproximadamente 22 “petrolões”, 
mas a grande mídia quase não 
toca no assunto.

Os números assombram. 
A dívida de cada um desses 

4.013 donos de terra supera 50 
milhões de reais. Mas segundo 
o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(INCRA), há um grupo ainda 
mais seleto de 729 proprietá-
rios que declararam possuir 
4.057 imóveis rurais, somando 
uma dívida de 200 bilhões de 
reais. As terras pertencentes 
a esse grupo abrangem mais 
de 6,5 milhões de hectares, 
segundo informações cadas-
tradas no Sistema Nacional de 
Cadastro Rural.

Assim caminha o governo 
Temer, tirando dos pobres para 
dar aos ricos. Em vez de cobrar 
dos devedores, preferiu editar 
no ano passado a Medida Pro-
visória 733, para que dívidas 
acima de um milhão de reais 
tenham descontos de 65%. 

O filme Neruda mostra o amor recí-
proco que unia o poeta Pablo Neruda, filho 
de trabalhador ferroviário, e o povo chile-
no. O drama é dirigido por Pablo Larrain, 
com Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal e 
Mercedes Morán.

Como senador eleito em reconheci-
mento por sua presença junto aos traba-
lhadores, nas lutas e greves, fiel ao Partido 
Comunista, tornou-se alvo da perseguição 
movida pelo regime totalitário do general 
Augusto Pinochet, que cassou seu manda-
to, pôs o partido na ilegalidade e internou 
sindicalistas, militantes políticos, homens e 
mulheres, em campos de concentração.

“Prendê-lo e humilhá-lo” foi a ordem 
do ditador, acompanhada por intensa des-
construção de sua imagem pública e cri-
minalização da atuação política, pelo rádio 
e por meio de cartazes “Neruda traidor”, 
“Neruda comunista”, afixados nos muros 
das cidades.

Enquanto Neruda fugia, e já no exílio, 
versos do Canto Geral - sua célebre obra 
publicada em 1950 – uniram os oprimidos 
do seu país sob o lema “Resistência”, e os 
fortaleceram para retomar o caminho da 
democracia, que levaria, 21 anos após os 
fatos narrados no filme, à experiência so-
cialista liderada por Salvador Allende, que 
foi interrompida pelo golpe de Estado só 
extinto em 1990.

“A outra face de Sérgio Moro 
– Acobertando os tucanos e entre-
gando a Petrobras” é o livro lançado 
por Emanuel Cancella para mostrar 

algumas facetas da Operação Lava 
Jato. O livro é composto por 27 ar-
tigos com informações que ajudam 
os leitores a conhecer melhor Sérgio 
Moro, o juiz agraciado pelas Organi-
zações Globo e demais espaços midi-
áticos e é apresentado como herói do 
gênero salvador da pátria. 

No início dos trabalhos da Ope-
ração Lava Jato, o próprio autor do 
livro aplaudia os esforços no sentido 
de cortar o assalto contra a Petrobras, 
empresa na qual Cancella trabalha e 
defende desde os anos 70. Mas com 
o passar do tempo os fatos ficaram 
mais claros e demonstraram víncu-
los do herói midiático Sérgio Moro 
com organismos dos Estados Unidos 
e uma disposição incomum de cola-
borar com a destruição de empresas 
nacionais, conforme detalha o autor. 

Mais informações: http://ema-
nuelcancella.blogspot.com.br/

César Fonseca

Vinicius Borba

Mário Augusto Jakobskind Carlos Eduardo Pini Leitão

Abutres atacam e roubam o Brasil Espaço Ubuntu, no Recanto das Emas (DF), 
unifica quebradas pela resistência cultural 

Temer quer dar dinheiro público para grandes empresas
Neruda. O filme mostra que ditaduras 
odeiam quem o povo ama

Livro ajuda a desvendar mistérios 
da Lava Jato Mário Augusto Jakobskind
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Nesta quinta-feira 
(12/01), os de-
putados distri-
tais derrubaram 

o aumento de até 25% nas 
passagens de ônibus e metrô, 
concedido por decreto pelo 
governador Rodrigo Rol-
lemberg (PSB), no apagar 
das luzes de 2016. A decisão 
foi tomada em sessão extra-
ordinária convocada apenas 
para analisar o projeto de de-
creto legislativo (PDL) que 
susta o reajuste imposto pelo 
GDF. Só que, para entrar em 
vigor, a medida precisa ser 
publicada no Diário Ofi cial 
do DF, o que deve acontecer 
em até 15 dias.

Logo no início de 2017 o 
clima havia esquentado e a 
gritaria foi geral em Brasília. 
A Câmara Legislativa, que 
escolheu Joe Valle (PDT) 

como presidente apesar da 
vontade do governador (que 
preferia Agaciel Maia), con-
denou a medida e formou 
um grupo de trabalho para 
estudar o assunto. O depu-
tado Wasny de Roure (PT), 
que faz parte do GT, disse 
que o GDF “não fez o de-
ver de casa” antes de propor 
esse aumento absurdo. 

 Os estudantes, que es-
tão nas ruas protestando 
contra o que eles chamam 
de “um verdadeiro assalto” 
estiveram na reunião do 
GT e deixaram claro que 
não aceitariam o aumento: 
“R$ 5 é um roubo”, grita-
vam. No dia 4 de janeiro, 
o protesto contra o tarifa-
ço do governador termi-
nou com a cavalaria da PM 
atropelando manifestantes 
no Eixo Monumental. 

No dia 10 de janeiro, o gover-
nador do DF, Rodrigo Rollemberg 
(PSB), sancionou a lei que regula-
menta a criação do Parque Tecno-
lógico de Brasília, que capacidade 
para abrigar cerca de 1,2 mil empre-
sas. Com foco em inovação e tecno-
logia da informação e comunicação, 

o empreendimento será gerido por 
um fundo de investimento. O par-
que tecnológico será construído 
em área de 1,2 milhão de metros 
quadrados, entre a Granja do Torto 
e o Parque Nacional de Brasília. A 
construção deve começar só em no-
vembro de 2017.

Trabalhadores terceiriza-
dos nos serviços de limpeza e 
conservação de hospitais pú-
blicos do Distrito Federal estão 
com salários atrasados e deci-
diram ampliar o movimento 
grevista iniciado no dia 9 de 
janeiro. 

Revoltados com os cons-
tantes atrasos nos salários e be-
nefícios nos últimos dois anos, 
os trabalhadores decidiram 
que só retornarão aos postos 
de trabalho quando receberem 
os vencimentos devidos pelas 
empresas Ipanema e Dinâmi-
ca, que também deve o tíquete 
alimentação.

Aumento das passagens e as trapalhadas do GDF

Brasília terá parque tecnológico Salário atrasa para terceirizados 
na limpeza dos hospitais 

Romário Schettino
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Os mais pobres são 
os mais prejudicados
A Associação Andar a Pé – O Movimento da 
Gente, criada em Brasília para defender os 
direitos do pedestre, divulgou nota protestando 
contra o aumento.  O engenheiro Wilde Cardoso, 
membro da associação, considera “abusiva a 
tarifa de R$ 5 e propõe que seja aberto debate 
público para que se encontre solução mais 
adequada para a atual crise”. Segundo ele, “com 
essa medida o direito de ir e vir das pessoas está 
comprometido, e os mais pobres, que moram 
mais distante do trabalhado, estão sendo os 
mais prejudicados”. 

A Andar a Pé vai levar aos deputados distritais 
sugestão de se criar um fundo para a política 
de mobilidade composto por várias fontes, 
inclusive parte do ICMS sobre combustíveis, 
cobrança de estacionamentos rotativos, parte 
do IPVA etc. Tudo isso gerido por um Colegiado 
Gestor da Política de Mobilidade do DF.

O governo não recuou, alegando que as isenções 
concedidas aos estudantes oneram o sistema e o rombo 
anual chega a R$ 600 milhões. Mas o GDF não divulga as 
planilhas de custos das empresas para justifi car os núme-
ros apresentados. Mesmo assim, Rollemberg disse à im-
prensa que vai recorrer à Justiça para reverter a decisão.

Em novembro de 2016, os terceirizados da saúde aderiram a greve 
geral e denunciarem o não pagamento dos salários e benefícios


