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O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF e Territórios aceitou 
pedido de liminar do GDF para a volta do reajuste das passagens de 
ônibus e metrô. Por 16 votos a 5, os desembargadores entenderam 
que um decreto legislativo não poderia ter revogado o aumento. Mas a 
decisão não é defi nitiva, pois o mérito da ação ainda será apreciado pelo 
TJDFT, em data ainda não defi nida.

Brasil quer entregar Base de Alcântara para os Estados Unidos
Lançamento de foguetes

Reforma da Previdência
tira emprego de jovens 
A reforma da Previdência 
que o governo golpista quer 
impor prevê o trabalho até 
praticamente a hora da morte 
para ter direito à aposentadoria. 
Mas se os idosos não se 
aposentam, os mais jovens não 
conseguem vaga ou começam 
a trabalhar com idade superiora 
30 anos. Pág. 4

Ao assumir como ministro das Relações Exteriores, José Serra logo começou a entregar as riquezas do 
Brasil a estrangeiros. Além do petróleo, o Brasil começou a negociar em segredo um acordo para ceder a 
base militar de Alcântara (MA) para os Estados Unidos lançarem foguetes.  Pág. 4
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Desesperado pelo pâni-
co de vir a ser indicia-
do, Michel Temer ajo-
elha-se ante o capital 

estrangeiro e promove acelerada 
e desenfreada operação de entre-
ga a jato, de tudo o que lhe é exigi-
do pela cobiça internacional.

O petróleo pré-sal já foi en-
tregue às petroleiras gringas. Os 
gasodutos também.  Pressiona-
do, correu a elevar o pagamento 
de dividendos a acionistas, em 
sua maioria nos EUA, quando 
o mais importante seria conti-
nuar investindo na expansão da 
Petrobras. O que o povo brasi-
leiro levou décadas para cons-
truir, é jogado fora da noite para 
o dia. Rapidamente, para que os 
colonizadores lhe perdoem.

Agora, sem pudor, o Minis-
tro José Serra inicia a entrega 

da Base de Alcântara, com o que, 
o Programa Espacial Brasileiro, 
um país com enormes vantagens 
comparativas para ser um grande 
ator no seleto clube espacial do 
mundo, passa ser inviabilizado.

 Outra exigência do império, 
parar o programa nuclear bra-

sileiro, está sendo cumprida. 
Encontra-se preso, sem provas 
e condenado a 43 anos, a mais 
elevada pena da Lava Jato, o Al-
mirante Othon, um grande cien-
tista atômico brasileiro, respon-
sável pelo desenvolvimento do 
submarino nuclear brasileiro e 

das tecnologias de alta precisão, 
cobiçadas pelo império.  Com-
porta-se como brasileiro leal ao 
seu povo, sem repassar informa-
ções estratégicas a rapinadores 
de riquezas, o que deveria ser 
motivo do mais aprofundado e 
severo debate entre todas as for-

ças vivas da nação.
Além disso, com toda veloci-

dade, Temer está demolindo a 
Previdência, que não é de� citá-
ria, e a CLT, leis trabalhistas que 
protegem o trabalhador brasi-
leiro. O governo quer retornar 
a relações trabalhistas da época 
do escravismo, para garantir o 
enriquecimento mais desuma-
no possível.

As suspeições sobre o gover-
no, sobre a nebulosa morte de 
Teori, elevam o grau de impas-
se e explosividade na sociedade 
brasileira. Ante o que, a unidade 
mais ampla possível de todas as 
forças progressistas, incluindo 
nacionalistas militares ou não, 
é o único caminho para a reto-
mada da democracia e de um 
projeto de desenvolvimento com 
soberania nacional.
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O Brasil tem uma história po-
lítica marcada por mortes de 
personalidades importantes 
da vida pública, exatamente 

no momento em que se viam na imi-
nência de tomar decisões de grande 
impacto sobre todo o país. 

Getúlio Vargas morre em circuns-
tâncias nebulosas e, até hoje, o trágico 
� m do presidente que criou a Petrobras 
- só isso já é motivo para correr riscos - 
continua despertando muitas dúvidas.

Castello Branco, primeiro presi-
dente do regime militar, morre em mal 
explicado desastre aéreo, quando se 
sabia que pretendia convocar eleições 
diretas o quanto antes. O ex-presidente 
JK - então o mais popular dos brasilei-
ros - morre numa colisão na Via Dutra, 
em 76, depois que seu veículo entrara 
em hotel fazenda, de propriedade de 
ex-militar, e às vésperas de um encon-
tro já agendado com o presidente Er-
nesto Geisel, com potencial de grande 

impacto político, pois estava em curso 
a abertura democrática. 

Jango e Lacerda morrem logo em 
seguida. Como JK, tinham seus nomes 
citados em correspondência do co-
ordenador da Operação Condor, que 
eliminou, � sicamente, diversos líderes 
democratas na América Latina.

A morte do ministro Teori Zavas-
chy, em avião de riquíssimo banqueiro, 
pode ser uma mudança radical na po-
lítica brasileira, porque estava em suas 
mãos a decisão de abrir, em breve, in-
vestigação sobre políticos do PMDB e 
do PSDB, entre eles Michel Temer, José 
Serra, Eliseu Padilha e Aécio Neves.

 Assim, dado o histórico acumula-
do que o Brasil tem de mortes de per-
sonalidades em vias de atos de grande 
porte, é prudente preservar o sagrado 
direito de descon� ar de todas as ver-
sões que a mídia vem apresentando 
sobre a recente tragédia da queda do 
avião em Paraty (RJ).

O senador Renan Calhei-
ros (PMDB/AL) está articu-
lando – com o presidente gol-
pista Michel Temer e a cúpula 
do PSDB – a nomeação de um 
nome de confiança deles para 
substituir o falecido ministro 
do STF, Reori Zavascki. Ele 
prefere o atual ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
aquele que disse os presídios 
estavam sob controle. 

Beto Almeida

Da Redação

O sagrado direito de desconfi arOPERAÇÃO ENTREGA A JATO

Renan Calheiros
quer aliado no STF

A presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), mi-
nistra Cármen Lúcia, começou 
a conversar com seus colegas 
sobre o futuro relator da Ope-
ração Lava Jato, que substitui-
rá o ministro Teori Zavascki, 
morto em queda de avião pró-
ximo a Paraty (RJ). Ela precisa 
decidir se redistribui as ações, 
escolhe um novo relator ou es-
pera Michel Temer indicar um 
novo ministro.

Cármen Lúcia já esteve no ga-
binete de Teori e conversou com 
os servidores e os juízes auxiliares 
sobre o andamento do processo 
de homologação das delações de 
executivos da empreiteira Ode-
brecht. Ela ouviu que a análise 
dos depoimentos está avançada e 
que Teori homologaria os depoi-
mentos em fevereiro. 

Em seguida, ela autorizou 
a retomada temporária do tra-
balho até a decisão sobre quem 
será o novo relator da Lava Jato, 
contrariando aliados de Temer 
e de Aécio Neves, dentro e fora 
do STF.

Segundo o comentarista da 
Rede Globo, Merval Pereira, 
que tem relações estreitas com 
Aécio Neves, o ministro Edson 
Fachin “está encaminhado para 
assumir relatoria da Lava-jato”. 
A torcida dele é grande, mas é 
preciso a concordância dos mi-
nistros da segunda turma do 
STF (Gilmar Mendes, Dias Tó-
� oli, Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski). 

E a Lava Jato? Comentarista da Globo
indica ministro Fachin

O Brasil perdeu 462.366 vagas de emprego formal em dezembro 
de 2016, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. O resultado 
mantém a tendência de mais demissões que contratações em 2017. 
Sem a força do programa Minha Casa, Minha Vida, a Construção Civil 
foi o setor com a maior queda de empregos, com 82,5 mil postos de 
trabalho fechados (3,47%). 

O filme brasileiro Aquarius foi indicado para concorrer na categoria 
de melhor filme estrangeiro do Cesar, maior premiação de cinema da 
França. Aquarius não pode ser indicado ao Oscar porque foi boicotado 
pelo governo Michel Temer, por retaliação em função de manifestações 
dos atores contra o golpe que derrubou a presidente Dilma.

O Ministério da 
Justiça, Alexandre de 
Moraes, travou a nego-
ciação de um acordo de 
cooperação entre Brasil 
e Suíça para acelerar in-
vestigações de casos de 
corrupção na Operação 
Lava Jato. Isso aconte-
ceu porque o ministro 
queria exigir que o Mi-
nistério Público da Suíça 
apresentasse as listas de 
investigados e de poten-
ciais suspeitos. Os suíços, 
claro, acharam um ab-
surdo e agora tudo está 
parado, para a alegria de 
Michel Temer, José Serra, 
Eliseu Padilha e amigos.

Brasil barra acordo da Lava Jato com a Suíça

A noite do domingo, 22 de janeiro, foi 
pequena para o ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Gilmar Mendes, e seus 
amigos Michel Temer e Moreira Franco, ci-
tados na Operação Lava Jato. 

Eles se reuniram um dia após o veló-
rio de Teori Zavascki, mas não revelaram o 

teor da conversa. A assessoria do ministro 
Gilmar limitou-se a informar que foi "um 
encontro de amigos [que se conhecem] há 
mais de 30 anos".   

É bom lembrar que após a morte de Teori, 
Mendes vem fazendo de tudo para ser o novo 
relator da Lava-Jato.

Gilmar Mendes tem encontro secreto com delatados

Filme boicotado por Temer
faz sucesso na Europa

Desemprego não para de crescer

O Jornal Brasil Popular tem cumprido seu objetivo de proporcionar 
às camadas populares o acesso a fatos e acontecimentos da 
conjuntura brasileira, sem a maquiagem da grande mídia. Já na 
sua estreia, em dezembro de 2015, denunciou que o Brasil corria 
risco de sofrer um golpe de Estado, o que de fato veio a acontecer. E 
o trabalho de mostrar o Brasil real continua e não pode parar.

JoRnAl BrAsIl PoPuLaR
cOmEmOrA uM aNo
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Entrada gratuita
Sindicato dos Bancários - 514 Sul
30 de janeiro - 19 horas
 
Debate
Jornalista Tereza Cruvinel
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
 
Lançamento do livro
"A outra face de Sérgio Moro",
com presença do  autor Emanuel Cancella

Apresentações musicais
Damellis Castillo
Marcio Bomfim
Myrlla Muniz

Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Teori Zavatski: vítimas do sistema?
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 "Acredito que é possível um golpe dentro do golpe para inviabilizar as eleições democráticas de 2018. Não podemos estar de acordo." Dilma Rousseff 

brasil 27 de janeiro de 2017

Logo depois do golpe 
que colocou Michel 
Temer na presidên-
cia da República, 

José Serra assumiu como 
ministro das Relações Exte-
riores e logo começou a en-
tregar as riquezas do Brasil a 
estrangeiros. 

Além da entrega do Pe-
tróleo ao capital interna-
cional, o Brasil começou a 
negociar em segredo um 
acordo sobre o uso da base 
militar de Alcântara, no 
Maranhão, para lançamen-
to de foguetes dos Estados 
Unidos. Esta base é conside-
rada a mais bem localizada 
do mundo, de onde foguetes 

conseguem colocar satélites 
em órbita de forma mais 
econômica. 

Esta tramoia, iniciada 
por Fernando Henrique 
Cardoso quando era presi-
dente, havia sido interrom-
pida por Lula assim que ele 
assumiu a presidência em 
2003. O ex-ministro de Ci-
ência e Tecnologia, Roberto 
Amaral, que atualmente é 
colunista da Revista Carta 
Capital, a� rma que "o acor-
do contrariava os interesses 
nacionais e afetava nossa 
soberania". Segundo ele, 
"os EUA não queriam nosso 
programa espacial, isso foi 
dito por eles à Ucrânia". 

A reforma da Previdência 
que o governo golpista quer 
impor prevê o trabalho até 
praticamente a hora da morte 
para ter direito à aposentado-
ria. Serão 65 anos no batente e 
49 anos de contribuição, totali-
zando 114, o que inviabiliza a 
aposentadoria integral.

Assim, quem quiser se 
aposentar mais cedo terá que 
pagar caríssimo a previdên-
cia privada, cuja segurança é 
duvidosa, porque no capita-
lismo selvagem a ordem das 
coisas são crises permanen-
tes, concentração de capital, 
centralização de poder e, con-
sequentemente, empobreci-
mento dos trabalhadores.

E para piorar, o emprego 
dos mais jovens depende das 
vagas desocupadas pelos mais 
velhos. Se os idosos não se 
aposentam, os mais jovens não 
conseguem vaga ou começam 
a trabalhar com idade superior 
a 30 anos.

A lógica do sistema previ-
denciário é a seguinte: o apo-
sentado dá lugar para o novo 
trabalhador, de modo que o go-
verno passa a receber duas con-
tribuições; de um lado, quem 
deixa de trabalhar continua 
contribuindo, e quem começa 
passa a contribuir.

Os dois, velhos e jovens, 
têm que ser ativos contribuin-
tes em equilíbrio sócio-econô-

mico-dinâmico. Por isso, tão 
forte como a reação dos mais 
velhos, será a reação dos mais 
jovens, candidatos ao desem-
prego eterno. Os velhos virarão 
revolucionários para formar 
revolucionários mais jovens.

Sob capitalismo em de-
sequilíbrio dinâmico em que 
mergulha a Era Temer, o resul-
tado da reforma da Previdên-
cia será a união política entre 
velhos e jovens. Ficarão felizes, 
apenas, os banqueiros, candi-
datos a investirem na previ-
dência privada, que, como tudo 
que é privado, é risco diante da 
lei da oferta e da procura no Es-
tado mínimo que se pretende 
criar no Brasil.

Investigadores da 
Operação Lava Jato ad-
mitiram que poderão 
ser abafados os indícios 
de corrupção do PSDB 
de São Paulo, em ges-
tões municipais e esta-
duais, com contratos da 
Odebrecht e Camargo 
Corrêa. Há um receio 
de que o Ministério 
Público de São Paulo 
(MP-SP) não aprofunde 
as suspeitas, originadas 
nas delações dos 77 exe-
cutivos da empreiteira. 
A� nal, o MP-SP tem 
a fama de arquivar ou 
empurrar com a barriga 
casos que envolvam po-
líticos do PSDB.

 A expectativa seria 
de que PSDB e PMDB 
fossem voltar à mira 

da Lava Jato, nos indí-
cios de corrupção desde 
1996, e de cerca de 12 
obras paulistas. Na Ope-
ração Castelo de Areia, 
que investigou contra-
tos da Camargo Cor-
rêa, Michel Temer foi 
citado 21 vezes em pla-
nilhas apreendidas em 
2009. Também foram 
citados José Roberto 
Arruda (ex-governador 
do DF), José Agripino 
Maia (DEM-RN), José 
Aníbal (PSBD) e Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA), en-
tre outros. As irregula-
ridades teriam ocorrido 
sobretudo na prefeitura 
de Serra-Kassab (2005-
2008) e governo estadual 
de Geraldo Alckmin no 
estadual (2001-2006).

Ao contrário dos governos 
Lula e Dilma que valorizaram 
a engenharia brasileira, o go-
verno golpista de Michel Temer 
dá sinais de querer acabar com 
as grandes empresas brasileiras 
de engenharia, visando à entre-
ga das nossas riquezas naturais, 
como o petróleo.

Exemplo disso, o governo Te-
mer está lançando concorrência 
para a retomada das obras da uni-
dade de processamento de gás na-
tural do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj) em 
Itaboraí. A Petrobras convidou 
30 empresas estrangeiras para 
participarem dessa concorrência, 
no valor de R$ 2 bilhões. Como 
a Lava Jato inviabilizou todas as 
grandes construtoras brasileiras, 
somente poderão participar des-
sa concorrência empresas estran-
geiras de engenharia. Apesar de a 
legislação brasileira não permitir 
essa discriminação.

Em entrevista ao site brasilei-
ros.com.br, o engenheiro Pedro 
Celestino, do Conselho de Admi-
nistração do Clube de Engenha-
ria, a� rma que o que interessa 
aos golpistas é abrir a guarda 
para possibilitar o controle do 
nosso petróleo por empresas 
privadas estrangeiras. Ainda 
segundo ele, uma ofensiva pa-
trocinada por forças conserva-

doras ameaça a autonomia do 
Brasil sobre o Pré-Sal e pretende 
desmantelar a atuação mundial 
da indústria da construção civil. 
Isso é o que estaria por trás da 
Operação Lava Jato.

Como se vê, o governo golpis-
ta de Temer, além de acabar com 
os direitos sociais dos trabalhado-
res, também quer acabar com a 
engenharia brasileira. 

Em mais um ato que retira 
dinheiro dos brasileiros para en-
tregar a estrangeiros, no dia 16 de 
janeiro, Michel Temer publicou 
o Decreto 8.957/2017, que mexe 
com vários setores, inclusive saú-
de, educação e tecnologia da in-
formação. Esse decreto muda a 
redação da lista de áreas de “alto 
interesse nacional” atingidas pela 
Lei de Capitais Estrangeiros (Lei 
4.131/1962).

Com isso, o governo golpista 
abre diversos setores da economia 
nacional ao capital estrangeiro, com 
destaque para o acesso a crédito de 
fundos e bancos públicos, além de 
usar esses bancos e o próprio Te-
souro Nacional como garantidor. 

Isso signi� ca que empresas con-
troladas por capital estrangeiro pas-

sam a poder atuar em várias áreas, 
antes protegidas por não estarem 
claramente na lista de “alto interes-
se”. E ainda pode utilizar dinheiro 
público brasileiro para esta � nali-
dade, enquanto o governo congela 
recursos para saúde e educação. 

O novo decreto conta com 
o silêncio da grande mídia para 
que o povo continue sem saber 
a verdadeira dimensão do golpe 
que derrubou a presidente Dil-
ma Rousse� . A partir de agora, 
“interesse nacional” no Brasil, 
segundo o Decreto 8.957/2017, 
signi� ca entregar o país à concor-
rência estrangeira desleal, usando 
o próprio dinheiro brasileiro para 
alavancar o negócio, enquanto 
empresas nacionais seguem que-
brando e o desemprego subindo.

Da Redação

Augusto da FonsecaDa Redação

Cesar Fonseca

Da Redação, com informações do Tijolaço

Serra quer entregar Base de Alcântara aos EUA Reforma da Previdência
explora idosos e tira
emprego de jovens 

Governo golpista quer acabar
com a engenharia brasileira

MP-SP pode brecar Lava Jato
sobre gestões do PSDB

Temer oferece mais dinheiro público a estrangeiros

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) em Itaboraí

Temer e Serra já vem negociando secretamente com os EUA há algum tempo
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Acontecimentos antes só vistos na 
� cção cientí� ca, co¬mo andar, escrever 
e se comunicar só através da for¬ça do 
pensamento, tornaram-se realidade nos 
últimos tempos. Um dos principais ex-
poentes do estudo e da realização dessa 
interface cérebro-máquina é o neu¬ro-
cientista Miguel Nicolelis, um incansá-
vel defensor do Brasil que denuncia ao 
mundo o golpe de Estado sofrido pela 
presidente eleita Dilma Rousse� . 

Eleito por revistas como aScienti� c 
American e a Foreign Policy um dos 
mais re¬levantes cientistas e pensa-
dores do mundo, Nicolelis apresenta a 
base de seu estudo nesta nova edição, 
re¬vista e atualizada, de Muito além do 
nosso eu – a no¬va neurociência que 
une cérebro e máquinas.

Considerado o melhor livro de ci-
ências em 2008, quando foi original-
mente publicado, a obra aposta que, 
daqui a alguns anos, o culto ao corpo 
será substi¬tuído pelo culto ao cére-
bro. Recheado de grá� cos e fo¬tos, o 
livro aponta para os avanços nas pes-
quisas em neurociências que estão 
re¬volucionando o mundo.

“Sentado na varanda de sua casa, 
você um dia poderá conversar com 
uma multidão, � sica¬mente localiza-
da em qualquer parte do planeta, por 
meio de uma nova versão da internet 
(a ‘brai¬net’), sem a necessidade de 
digitar ou pronunciar uma única pala-
vra. Nenhuma contração muscular en-
volvida. Somente através do seu pen-
samento”, a� rma o cientista.

cultura 27 de janeiro de 2017

Há 16 anos uma se-
mente da resistên-
cia global de mo-
vimentos sociais, 

povos e classe trabalhadora 
era lançada na capital gaúcha, 
reunindo centenas de milha-
res de pessoas na luta por um 
mundo melhor possível, no 
Fórum Social Mundial (FSM). 
Apesar de diversas conquistas, 
houve também muitos retro-
cessos pelo avanço do con-
servadorismo no mundo, e 
por isso se reuniram entre os 
dias 17 a 21 de janeiro deste 

ano mais de cinco mil parti-
cipantes no Fórum Social das 
Resistências (FSResistências), 
de volta a Porto Alegre (RS). 
Além de dezenas de palestras, 

o� cinas, vivências, mostras de 
arte e shows, o Fórum rece-
beu a reunião o� cial do Con-
selho Internacional do FSM, 
que discutiu estratégias para o 
próximo período apresentan-
do resolução com calendário 
de lutas globais e previsão de 
novo Fórum Mundial no Bra-
sil, com indicativo para Salva-
dor em 2018.

Nesta edição, temática e 
sem toda a estrutura disponi-
bilizada para as atividades em 
outros períodos, movimentos 
contaram com apoio de cen-

trais sindicais como a Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT) e Central dos Traba-
lhadores Brasileiros (CTB). 
Para o coordenador do Co-

mitê Local de Organização do 
FSResistências, Mauri Cruz, o 
evento reuniu os e as resisten-
tes das lutas atuais para que “o 
Fórum venha a colaborar para 
o movimento altermundialista 
anti-neoliberal. “Foi um ato de 
coragem, nosso chamado era 
‘a conjuntura pede coragem’, 
não tínhamos nenhum apoio 
governamental. Diante da re-
alidade, das leituras diversas 
e não consensuais sobre o ce-
nário por parte da esquerda 
em si, o Comitê acreditou que 
não poderíamos passar esse 

janeiro sem uma realização de 
um evento social. Saímos com 
uma estratégia uni� cada 2017 
e 2018 e por isso saímos vito-
riosos”, a� rmou.

Um marceneiro de 59 
anos sofre um ataque 
cardíaco enquan-
to trabalha na obra, 

quase cai do andaime, mas cai 
na rede de agências de gover-
no especializadas em destruir a 
dignidade da pessoa humana.

Daniel Blake [Eu, Daniel 
Blake, � lme de Ken Loach, com 
Dave Johns e Hayley Squires, 
Inglaterra, 2016] molda a ma-
deira com técnica e paixão, 
mãos hábeis e olhar profundo. 
Mas de que vale a força de tra-
balho desse homem, se a médi-
ca que acompanha seu restabe-
lecimento não permite que ele 
volte a trabalhar, a burocracia 
não lhe dá aposentadoria nem 
reconhece seu direito ao segu-

ro social, e ainda lhe impõe a 
obrigação de dedicar 35 horas 
por semana a procurar um em-
prego, que não existe, para fazer 
jus ao seguro desemprego? Pior, 
de tão competente e experiente 
que é, surge a oportunidade que 
estava buscando, mas ele tem 
de recusar a oferta porque não 
poderá ser admitido por falta do 
atestado médico.

Ele resiste. Encontra tempo 
e energia para cuidar dos � lhos 
da jovem mãe solteira de uma 
menina de dez anos que sofre 
bullying na escola, e de um me-
nino hiperativo de cinco anos 
que ele curou ensinando-lhe 
fundamentos do seu ofício.

Ele luta. Esse homem só é 
pequeno diante do computador 

que é obrigado a manejar para 
tentar receber os benefícios que 
o partido político no poder en-
tendeu de tirar do alcance dos 
trabalhadores. Humilhado pe-
los agentes do Estado, não abre 
mão de sua dignidade, e ao sair 
à rua para protestar e denunciar 
o descaso dos órgãos públicos 
sustentados pelos impostos dos 
trabalhadores encontra dezenas 
de pessoas oprimidas como ele, 
também dispostas a fazer valer 
seus direitos.

O coração do mestre mar-
ceneiro não resistiu. O siste-
ma econômico e político que 
faz dos trabalhadores mer-
cadoria descartável produziu 
mais uma vítima. Nós somos 
Daniel Blake.

Agenda global
Segundo Mauri, mobilizações nas principais agendas 
econômicas mundiais vão marcar 2017 e 18, como a 
reunião da Conferência Global do Clima, a COP 23, em 
Bonn (Alemanha) em novembro deste ano, a mobilização 
em Buenos Aires em dezembro, quando presidentes de 
todo o mundo se reunirão para debater na Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Na sequência, em janeiro de 
2018 uma enorme mobilização deve ocorrer como “Ocupa 
Geral” com atos e mobilizações em todo o mundo durante 
o Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro de 2018 
e encerrando a agenda do período com o Fórum Social 
Mundial em Salvador, em março.

Marcha de abertura
A Marcha dos Povos em Resistências foi um dos simbólicos 
momentos em que se congregaram as representações 
feministas, indígenas, negras, periféricas, sindicais, dos 
inúmeros movimentos de luta pela moradia e ocupações. 
Mais de 7 mil pessoas marcharam pelo tradicional 
percurso realizado há 16 anos, pela avenida Borges de 
Medeiros até o Largo Zumbi dos Palmares. As principais 
palavras de ordem, além do renitente Fora Temer, foram 
os pedidos pelo � m da violência contra mulheres, respeito 
às comunidades tradicionais de matriz africana, respeito 
à diversidade religiosa, ao meio ambiente pelos povos 
indígenas e contra os retrocessos nos direitos trabalhistas.

Plenárias da resistência
Já no segundo dia de atividades, mais de 15 plenárias 
setoriais foram realizadas, de� nindo um retrato dos 
cenários colocados e possíveis estratégias para a unidade 
dos movimentos e propostas para o documento � nal do 
Fórum. Atividades autogestionadas por movimentos sociais 
se espalharam por mais de dez espaços de Porto Alegre, 
desde sedes de sindicatos até a sede central do Fórum, no 
Parque da Redenção.

Vinicius Borba, do Fora da Ordem em Porto Alegre especial para o Brasil Popular

Carlos Eduardo Pini Leitão

Da Redação

Filme mostra que governo que tira direitos mata trabalhador

Fórum Social das Resistências lança agenda de lutas global Eu, Daniel Blake
brasil

Festas prévias de
Carnaval em Brasília
07/01 - Lançamento Bloco Filhos de Zé (ASTCU 15h)
14/01 - Noite das Donzelas Prévia Virgens da Asa Norte 
                 (Espaço Secreto 23h)
20/01 - Ensaio Envolvente do Bloco do Amor (Star Night 22h)
21/01 - Imagina no Carnaval com Suvaco da Asa
                  (SCS Qd3 Bl A Canteiro Central 18h)
28/01 - Imagina no Carnaval com Babydoll de Nylon
                  (SCS Qd3 Bl A Canteiro Central 18h)
29/01 - Jilozão Cultural II: ensaio do Me Engole Que Eu Sou Jiló  
                  (SHIN QI 06 Cj 10 C 18 - 13h - 00h)
03/02 - Prévia Cafuçu do Cerrado
                  (SCS Qd3 Bl A Canteiro Central 22h)
03/02 - Ensaio Envolvente do Bloco do Amor (Star Night 22h)
04/02 - Imagina no Carnaval com Aparelhinho
                  (SCS Qd3 Bl A Canteiro Central 22h)
04/02 - Chamamento do Eixão 44 (Praça Central Planaltinha)

Livro de Miguel Nicolelis ganha nova edição

É O CAMINHO

ASSEMBLEIA GERAL
13/02 | 9h30

PRAÇA
DO BURITI

COM PARALISAÇÃO

Meta 17
é  Lei!!!

Cumpra!!

INDICATIVO
DE GREVE
COM

Porto Alegre recebe manifestação contra a perda de direitos sociais
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Brasil  Popular8

distrito federal

"A inauguração do 
Aterro Sanitá-
rio de Samam-
baia, dia 17 de 

janeiro, é peça chave para o 
processo de desativação do 
Lixão da Estrutural, previsto 
por lei federal", diz a presi-
dente do Serviço de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal, 
Kátia Campos.

Junto com essa medida, 
os catadores, que vêm mani-
festando preocupação com o 
futuro de seu trabalho e ren-
da, receberam a garantia do 
GDF de que terão proteção 
do Estado para trabalhar com 
dignidade, dentro de um ca-
lendário de execução que vai 
até o � nal de 2018, quando o 
Lixão deverá ser de� nitiva-
mente fechado, interrompen-
do um ciclo de degradação 
ambiental e humana que vem 
se arrastando desde que Bra-
sília foi inaugurada. 

Segundo Kátia Campos, "a 
ideia é levar para o aterro sani-
tário apenas o rejeito (900ton/
dia). O lixo orgânico (150ton/
dia) vai para a compostagem 
e é transformado em adubo e 

o lixo reciclável (120ton/dia) 
continuará sendo comerciali-
zado pelos catadores".

Ao mesmo tempo, foi re-
tomado o Programa Agente 
de Cidadania Ambiental para 
a formação pro� ssional do ca-
tador. Inicialmente, foram se-
lecionados 900 catadores, mas 
esse número pode aumentar 
por meio de projeto de lei a 
ser levado à Câmara Legisla-
tiva. Esses bolsistas receberão, 
durante um ano, mensalmente 

R$ 300 pelo treinamento de 12 
horas/mês. 

Além disso, 49 � lhos dos 
catadores do Lixão receberão 
a bolsa Jovem Candango para 
prestar serviços aos órgãos do 
GDF, recebendo R$ 1.050,00 
por mês. 

Faz parte do calendário a 
construção de cinco galpões 
novos para a instalação de 
centrais de triagem, e a refor-
ma de mais dois. Três com re-
cursos do BNDES (R$ 20 mi-

lhões), dois com recursos do 
GDF. Os dois galpões que se-
rão reformados atendem cerca 
de 25 pessoas, mas passarão a 
atender mais de 180 catadores. 

Kátia diz que "com essa am-
pliação, teremos mais 1.500 pos-
tos de trabalho para os catadores 
em um único turno. À medida 
que a coleta seletiva for aumen-
tando é possível ter mais turnos".

As centrais de triagem se-
rão instaladas uma na Ceilân-
dia, uma na L4 Sul; duas no 

SIA, perto da Cidade do Auto-
móvel, que serão reformadas; 
e as outras três serão constru-
ídas também nessa mesma re-
gião com recursos do BNDES. 

O SLU já contrata quatro 
cooperativas para fazer cole-
ta seletiva em cinco Regiões 
Administrativas: Samam-
baia, Santa Maria, Recanto 
das Emas, Candangolândia e 
Brazlândia. Cada uma recebe 
cerca de R$ 32 mil por mês. 
Esses trabalhadores precisam 
estar cadastrados, formaliza-
dos em cooperativas ou as-
sociações para que possam 
receber do governo segundo 
sua produtividade.

Outra questão relevante é 
que o vidro é considerado re-
jeito e não reciclável porque em 
Brasília não há viabilidade eco-
nômica para a sua reciclagem. 
Kátia disse que "levar um ca-
minhão de vidro até São Paulo 
não compensa nem o valor do 
combustível". 

Para estimular a instalação 
de indústria de reciclagem no 
DF, em fevereiro, o governador 
vai publicar um decreto redu-
zindo o ICMS de 18% para 1%.

Os moradores do Distri-
to Federal entraram em 2017 
com o racionamento do for-
necimento de água. O rodízio 
anunciado pela Caesb e pela 
Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico 
do DF (Adasa) atinge 65% da 
população, que é atendida pelo 
reservatório do Descoberto.

A suspensão do forneci-
mento de água dura 24 horas, e 
só retorna à normalidade, gra-
dualmente, três dias depois.

A Caesb informa que o ra-
cionamento continuará até que 
o nível dos reservatórios se es-
tabilizar. As chuvas de janeiro 
(72,8mm) não chegaram nem 
à metade do previsto para esse 
período, que é de 247,4mm.

A região do Plano Piloto 
não entrou no rodísio, se-
gundo os técnicos, porque é 
abastecido pelo reservatório 
de Santa Maria, que recebe 
água de Corumbá IV. 

Para Marcelo Pires Men-
donça, formado em Histó-
ria e Geografia e professor 
da rede pública do DF, "a 
gestão calamitosa dos re-
cursos hídricos pelo GDF e 
o caráter de classe do racio-
namento de água afetará as 
regiões administrativas de 
menor poder aquisitivo. A 
regiões ricas terão garanti-
dos seus direitos fundamen-
tais, como o de encher suas 
piscinas, regar suas gramas e 
lavar seus carros".

Segundo Marcelo Pires, "a 
atual crise hídrica nos coloca 
o desa� o de re� etir questões 
como educação e gestão am-
biental, sustentabilidade e o uso 
adequado de recursos naturais 
do ponto de vista de classe". 

O que não é debatido pela 
mídia, segundo Marcelo, "é o 
fato de que 82% da nossa água 
é consumida pela agricultura 
em processos de irrigação, 10% 
é destinada à indústria e so-
mente 8% de toda água é con-
sumida pelas famílias, segundo 
dados da OMS". 

"O racionamento deve ser 
proporcional ao consumo e 
não inversamente proporcio-
nal ao nível de renda", � naliza 
Marcelo Pires. (R.S.)

Romário Schettino

SLU: "Catadores não serão prejudicados com desativação do Lixão"

Racionamento de água afeta os mais pobres

Início das operações do aterro sanitário de Samambaia

"Dois pesos e duas medidas" - apenas os pobres pagarão pela crise hídrica


