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O desemprego, no governo Temer, atingiu
12% e a taxa de desocupados chegou a
12,3 milhões de brasileiros. E a indústria,
liderada pela Fiesp, que se empenhou
em ﬁnanciar o golpe que derrubou a
presidente Dilma Rousseff, amargou uma
queda de 7,1% na produção física. Pág. 3

Jornal Brasil Popular
comemora um ano
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Socorro! Alexandre de
Moraes no STF
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Ainda nesta edição
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Golpe faz estrago com o Brasil
Enquanto o Congresso Nacional se apressa para
votar a “pauta do mal”, retirando direitos dos
trabalhadores, o presidente ilegítimo Michel Temer
nomeia Moreira Franco ministro para que ele tenha
foro privilegiado. Pág. 4

De Operação Lava Jato a Operação Tartaruga
dos por executivos da Odebrecht, ou seja, o próprio Michel
Temer, e seus ministros como
Eliseu Padilha, Moreira Franco e seus apoiadores no Congresso, como Renan Calheiros
e Romero Jucá, que declarou
“É preciso tirar a Dilma para
parar com esta sangria”. Com
isto, a Operação Lava Jato vai
virar Operação Tartaruga.
Com este novo passo golpista, o governo ilegítimo vai
acelerar o ritmo de desnacionalização do patrimônio nacional, com a possível entrega
do controle da Base de Alcântara para os EUA, bem como
demolir conquistas históricas
dos trabalhadores formatadas
na CLT e na Previdência social.
Com o desemprego em alta, a
recessão trazendo falência, a
criminalidade completamente
fora do controle, ou a seguran-
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Público prestigia Jornal Brasil Popular
Muita gente foi prestigiar a comemoração
de um ano do Jornal Brasil Popular, realizada no
Sindicato dos Bancários, em Brasília, no dia 30
de janeiro. Além das falas sempre atuais do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e da jornalista Tereza Cruvinel, aconteceu o lançamento
do livro “A outra face de Sérgio Moro”, com a
presença do autor Emanuel Cancella.
O público também vibrou com as apresentações dos cantores Myrlla Muniz, Márcio
Bomﬁm e Damellis Castillo. Ao ﬁnal houve um
coquetel e um brinde com votos de vida longa
ao Jornal Brasil Popular.

Janot reconhece que houve golpe
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reconhece que
o impeachment de Dilma Rousseﬀ foi a forma encontrada por
políticos acusados de corrupção de obstruir a Operação Lava Jato.
Ele cita a "solução Michel" no inquérito em que pede investigação
contra Romero Jucá, Sergio Machado, Renan Calheiros e
José Sarney. Estaria ele arrependido ou foi pura inocência ter
colaborado com o golpe?

Desemprego cresce e tira esperança de brasileiros
Da Redação

O

s brasileiros estão
cortando gastos e a
onda de demissões
dos últimos meses
fez crescer o trabalho por conta própria, que representou
25% das ocupações nas principais cidades em 2016 segundo
o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Os
trabalhadores estão assustados
com o recorde da taxa de desocupados, que atingiu 12,3
milhões de brasileiros.
O desemprego chegou a
12% da população, conforme
informado pelo IBGE no último dia de janeiro. Mas dessa
vez o Instituto preferiu apresentar somente a versão resumida, sem os recortes específicos de gênero e região, para
dar uma melhor ideia de onde
estavam os focos de diminuição no emprego. Essa atitude
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Expediente

ça pública parcialmente controlada pelo crime organizado, há apenas uma saída para
impedir a demolição do Brasil
e recuperar a democracia. A
mais ampla Unidade Nacional
de todas as forças progressistas
do País, os sindicatos, os movimentos sociais, os estudantes, a
igreja progressista, os empresários ligados ao mercado interno, os nacionalistas de dentro e
fora das Forças Armadas.
Somente com esta unidade
popular e nacional – com greves, mobilizações de rua – será
possível paralisar a destruição
de direitos em curso atualmente no Congresso Nacional. Trata-se de uma batalha de vida
ou morte para esta geração,
preservando as heranças democráticas e de direitos, e garantindo um futuro soberano
para as próximas gerações.

Foto: Brasil 247

A

decisão do presidente ilegítimo, Michel
Temer, aposentado
precoce, de nomear
seu próprio ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para
Ministro do Supremo Tribunal Federal é um novo capítulo do golpe que derrubou a
presidente Dilma. E pode ter
um efeito negativo enorme a
longo prazo, pois matérias do
interesse dos trabalhadores,
dos aposentados, as causas democráticas e aquelas ligadas à
soberania nacional terão, no
futuro Ministro Moraes, um
voto sempre sintonizado com
sua consciência e trajetória
políticas antidemocráticas, ou
seja, a favor dos mais ricos.
Um efeito imediato será
uma espécie de paralisação da
Operação Lava-Jato, para que
não puna os novos denuncia-
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gerou desconfiança nos números.
A política de Michel Temer promove menos carteira
assinada e piores trabalhos. O
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) aponta
que 2016 fechou com queda de
3,9% no número de carteiras
assinadas quando comparado
com o 3º trimestre. Também
houve um aumento de 2,4%
no total de trabalhadores sem
carteira assinada, comparando
os mesmos períodos.
De acordo com o Dieese, o
cenário é de aumento no número de pessoas que desistiram de procurar um novo emprego, aumento do trabalho
informal, aumento do tempo
de procura de nova ocupação
e redução do aumento real
médio dos salários.

A indústria, que se empenhou em financiar o golpe,
liderada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo), amargou uma
queda de 7,1% na produção física. O setor de comércio ficou
logo atrás com queda de 6,4%
nas vendas de varejo e 9,1%
nas vendas de varejo ampliado
(como veículos e material de
construção).
O fracasso do governo golpista, segundo o Dieese, tem
como principais fatores uma
fórmula que mistura crise política com queda nos investimentos públicos e privados, e
a política recessiva responsável
pelo aumento do desemprego
e pela queda da demanda e
da arrecadação pública. Mas a
grande mídia ainda consegue
esconder a verdade e mostrar
que o país não vai bem.

Reforma da previdência penaliza o campo

Temer sugere plano de
saúde que exclui idosos

lhador rural aos 60, homens, e aos 55,
mulheres, e o benefício é um salário
mínimo. Segundo dados da Anfip, a
seguridade social, que congrega as receitas e despesas da previdência, saúde
e assistência social, nunca foi deficitária, mesmo em períodos de crise.
A proposta de Temer prevê contribuição obrigatória para o trabalhador rural, que já contribue para a
seguridade social quando o produtor
rural vende sua produção e não tem
como contribuir mais. Caso esta reforma seja aprovada, o impacto será
enorme para o país, pois excluirá
mais de 60% dos agricultores familiares do sistema, impactará a produção de alimentos e comprometerá
o desenvolvimento de mais de 70%
dos municípios brasileiros.
Os trabalhadores rurais prometem resistir com grandes mobilizações. Estão previstas ocupações de
prédios do INSS e outras ações nos
municípios. O presidente da Contag, Alberto Broch, diz que o movimento envolve as 27 federações e 4
mil sindicatos ligados à Contag. Ao
lado da CUT e CTB, não aceitarão
menos direitos.

A Agência Nacional de Saúde está analisando a proposta do Ministério da Saúde,
chamado de “planos de saúde populares”
para enganar a população. Os novos planos
poderão excluir idosos e doentes crônicos,
negar internações e procedimentos caros e
complexos, impedir atendimentos de urgência, tratamentos de câncer, de transtornos
mentais, órteses, próteses, fisioterapia, transplantes etc.
Na verdade, é a volta ao passado com a
permissão de planos mais baratos com restrições de coberturas, acompanhada do corte de recursos públicos para o SUS (Sistema
Único de Saúde). Assim, os mais pobres – sobretudo os idosos – ficarão desamparados.

Osvaldo Russo

Segundo dados do IPEA, em
2014, 70% das mulheres e 78% dos
homens começaram a trabalhar antes
dos 14 anos de idade. Pela reforma da
previdência social de Temer, o trabalhador rural, que começa a trabalhar
aos sete anos, só poderá se aposentar

aos 65 anos, ou seja, 57 anos depois de
ter começado a trabalhar.
Para o economista Guilherme
Delgado, ex-pesquisador do IPEA, a
reforma da previdência proposta é restrição de direitos básicos. A regra atual
prevê a aposentadoria para o traba-

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Editorial

O Conselho Federal de Medicina destacou que esse novo plano de saúde
não vai desafogar o SUS, como promete o ministro Ricardo Barros (foto)
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Congresso Nacional, a “pauta do mal”

Tucano Alexandre de Moraes
é indicado para o STF

Augusto da Fonseca

O

Já a “reforma trabalhista”
tem como objetivo principal
retirar o maior número possível de direitos dos trabalhadores para aumentar os lucros
das empresas e, entre outras
maldades, permitir o progressivo rebaixamento dos salários,

MEC corta 28% do Fies
O MEC (Ministério da Educação) reduziu em 28% o valor
do benefício do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para
o primeiro semestre deste ano. Antes, os estudantes podiam
pegar um empréstimo de até R$ 42 mil a cada semestre, o que
significava uma mensalidade de cerca de R$ 7 mil. A partir de
agora, o teto será de R$ 30 mil.

sem as restrições hoje existentes, realizando um grande sonho dos empresários.
Outro exemplo do pacote
de maldades é o possível envio
de uma PEC ao Congresso alterando as regras do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador).

Hoje, somente os bancos públicos e o BNDES podem contratar e operar esses recursos. Mas
o governo golpista pretende
destinar esses recursos para os
bancos privados. Isso significa
privatizar o FAT e acabar com
o seu Conselho, que é o cole-

Da Redação

giado que gerencia esses recursos tão importantes na geração
de emprego e renda no Brasil,
além de pagar o seguro desemprego e o abono salarial.
Só uma grande mobilização será capaz de barrar essas
maldades. Segundo o presidente da CUT, Vagner Freitas,
“não existe negociação com
um governo que chegou ao poder destituindo uma presidenta
legitimamente eleita pela maioria da população brasileira”. Assim, a CUT pretende mobilizar
e lutar para derrotar as reformas da previdência e a trabalhista, junto com a Contag, outras entidades dos movimentos
sociais e sindicais, igreja católica e partidos progressistas e de
esquerda. O futuro dos trabalhadores está em jogo, por isso
é importante participar dos debates e manifestações.

Brasil sem defesa

Beto Almeida

Foro privilegiado protege ministro de Temer
Foto: Brasil 247

Congresso Nacional
começa o ano com
prioridade
para
uma pauta do governo golpista de Temer que
significa um grande retrocesso
para os trabalhadores. As principais propostas dizem respeito à aposentadoria e à legislação trabalhista. Mas há outras
anunciadas e em gestação.
A PEC 287/16, que altera a
Constituição, trata da “reforma
da Previdência”, que pretende
acabar com a aposentadoria
via previdência pública. A regra que aumenta o tempo de
contribuição, por exemplo,
obrigará as pessoas a trabalhar até o fim da vida, sem ter
acesso à aposentadoria. Dessa
forma, quem tiver condição,
se verá estimulado a contratar,
com os bancos, a previdência
privada.

Da Redação
Moreira Franco (PMDB-RJ) foi nomeado por Michel
Temer para ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O
cargo havia sido extinto pelo
próprio Temer, mas voltou a ter
nível de ministro para dar foro
privilegiado a Moreira Franco.
Muito íntimo do presidente e
conhecido como Angorá na
lista de propinas da Odebrecht,
ele foi mencionado 34 vezes nas
delações da Lava Jato. Moreira Franco é sogro do deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ), recém eleito presidente da Câmara com apoio de Temer.
Partidos de oposição tentam
barrar a nomeação. PT e Rede
entraram com ações na Procuradoria-Geral da República e
no Supremo Tribunal Federal,
argumentando que a recriação
da pasta foi uma forma de blindar o braço-direito de Temer. O

PSOL protocolou ação popular
na Justiça Federal com pedido de
liminar para anular a nomeação
e mandado de segurança coletivo no STF com o mesmo objetivo. Uma liminar suspendeu a
nomeação, mas logo foi cassada.
Em seguida houve outra liminar
proibindo que o Angorá seja ministro. Liminar vai, liminar vem,
e só resta esperar para ver se será
feita justiça de verdade.
Mas Angorá não tem o mesmo tratamento que Lula recebeu
da grande mídia, do Ministério
Público e do Judiciário quando

Dilma o nomeou para ministro
da Casa Civil. A pedido do procurador geral da República, Rodrigo
Janot, o ministro do STF, Gilmar
Mendes, proibiu a nomeação de
Lula, embora nenhuma acusação
contra ele tivesse sido aceita.
Agora, para os golpistas,
passa a valer a frase de que investigado não é condenado.
Tanto que o juiz Sérgio Moro
não divulgou áudio no Jornal
Nacional e Gilmar Mendes
até encontrou-se com Moreira Franco e Temer para trocar
umas ideias.

Qualquer país deve ter capacidade de
defesa. Países como o Brasil – continental
e riquíssimo – devem ter capacidade de
defesa à altura de sua importância econômica e geopolítica. Pesando assim, o
presidente Getúlio Vargas criou o Programa Nuclear Brasileiro, encarregando
o Almirante Álvaro Alberto de estruturá-lo. Determinou-se a compra de turbinas atômicas da Alemanha, em 1952,
mas quando iam sendo embarcadas para
o Brasil, no Porto de Hamburgo, um comando militar dos EUA seqüestrou-as.
Começa aí, na fase moderna, a sabotagem para impedir o caminho do Brasil
para ser uma potência mundial.
Hoje, o Almirante Othon Pinheiro,
cientista nuclear de renome mundial e
ex-presidente da Eletronuclear, encontra-se preso e condenado a 43 anos de
reclusão, a maior pena da Operação
Lava Jato. Sendo este Almirante um dos
comandantes do Programa Submarino Nuclear Brasileiro, revela-se o óbvio:
esta Operação atende a interesses imperiais, sequestrando o direito do Brasil a
ter uma defesa moderna e capaz. Estas

sabotagens são similares às que se fazem
contra o Irã, país que apenas mantém de
pé sua Revolução por 38 anos, porque
desenvolveu indústria de defesa para
proteger seu petróleo.
O Brasil assiste à destruição daquilo que começou com Vargas, fortaleceu-se no Governo Geisel e recebeu
expressivo apoio nos governos de Lula
e Dilma. Fernando Henrique Cardoso já havia destruído, em seu governo,
boa parte da indústria de defesa, até
privatizou a Embraer. Agora Michel
Temer segue a mesma linha de submissão aos EUA e apóia o conjunto
de medidas que, encobertas pela Lava
Jato, pretende desarmar o Brasil. Pretende-se ainda o absurdo de entregar o
controle da Base de Lançamento de Foguetes de Alcântara para os EUA. Não
há dúvida: são atos de traição à Pátria.
E é por isso que as forças progressistas,
os movimentos sociais e estudantis, os
sindicatos e o empresariado nacional
devem formar uma união com as Forças Armadas para defender a Soberania Nacional ameaçada.

Como antecipou o Jornal Brasil
Popular na edição anterior, o indicado
por Michel Temer para ser o novo ministro do STF é o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Só falta ele
ser aprovado no Senado, mas isso não
será problema, já que se trata de uma
indicação do senador Renan Calheiros (PMDB/AL) e da cúpula do PSDB,
com aval do ministro do STF, Gilmar
Mendes, que visitou Temer na noite do
domingo (05/02).
Para Pedro Breier, colunista do site
O Cafezinho, “o currículo de Moraes é
uma mistura de truculência e incompetência, temperada com pitadas de

Fachin é o novo relator da Lava Jato no STF
Outra informação certeira do
número anterior do Jornal Brasil
Popular foi a indicação do ministro Edson Fachin para ser o novo
relator da Operação Lava Jato no
STF, em substituição ao falecido
Teori Zavaschi. Uma campanha
vinha sendo feita pelo comentarista da Rede Globo, Merval Pereira,
que tem relações estreitas com caciques do PSDB. Além disso, Fachin é do Paraná, mesmo estado
de Sérgio Moro, juiz que persegue
a família de Lula, mas deixa livre
delatados do PSDB e PMDB.

"Eu acho que a pressão e a tensão fazem as pessoas chegarem ao ponto que a Marisa chegou. Mas isso não vai fazer eu ficar chorando pelos cantos. Vai ficar apenas batendo na minha cabeça, como mais uma razão para que a luta continue."
4 Brasil Popular

fanfarronices e bizarrices”. Em janeiro,
ele lidou muito mal com a crise carcerária e chegou a dizer que estava “tudo sob
controle”, apesar da morte de mais de 50
pessoas. O nome de Moraes também é
muito contestado na comunidade jurídica. Centenas de juristas e movimentos
sociais divulgaram carta pedindo que ele
fosse afastado do cargo, mas Temer preferiu indicá-lo para o STF.
Se antes não acontecia nada com os
delatados do PSDB, imagina com um
membro do próprio partido como ministro da mais alta corte do país. Moraes deverá ser o revisor dos processos da
Lava Jato no plenário do STF.

Luís Inácio Lula da Silva
www.brpopular.com.br 5
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Espetáculo "O Longe" mostra realidade de refugiados

"O céu ganha a estrela que iluminou minha vida"
Seu lar, a partir de então,
abriu-se para a reconstrução
da democracia. Em 1980, veio
o nascimento dos Partido dos
Trabalhadores, cuja primeira
bandeira foi feita pelas mãos
dessa que viria a ser esposa do
primeiro presidente operário
da história do Brasil. Ofereceu
a Lula todo o suporte durante
as duras batalhas que travou
para implantar projetos que
incluíram com dignidade os
mais pobres.
Agora, a estrela de Marisa
Letícia, na bandeira e no céu,
continua a brilhar com a mesma serenidade, esperança e coragem. Ela dará a Lula – e a cada
pessoa disposta a lutar – a resistência e ousadia para fazer o que
tem que ser feito pelo Brasil e
por seu povo.

Meu refúgio é minha consciência
Meu refúgio é minha resistência
Todo sangue e glória que
não me pertença
Se do desespero alheio e da morte
dependa
Mais um corpo infanto desembarca nas
areias brancas
Sem vida se arrasta, já não desengana
E ainda que por bênção se abra a
fronteira insana
A foto só choca em escala pois o cadáver
não vem do Gana

Foto: Diego Bresani

Angélica Torres

Lula se despede de Dona Marisa

A Estrutural do DF tem três escolas e
nenhum hospital, mas garantem-se mais
de 150 igrejas evangélicas para seus moradores. São dados assustadores, porém,
nela também emerge uma classe média
intelectual: os jovens da geração Lula e entre eles, os que se dispõem a fazer arte de
consciência e resistência, como os atores
de Felicidade. Inspirada em histórias reais
dos oito gays que a interpretam, a peça
escrita e dirigida por Alexandre Ribondi
parte do achado de um anel de brilhante
no maior lixão a céu aberto da América
Latina para revelar que há pedras preciosas brotando na cidade que o abriga.
A estreia no Plano Piloto foi impactante. Os aplausos, demorados; a vitória,
estampada nos rostos do elenco e da
produção. Nem provocação por erotismos, o enfrentamento das passeatas gay
ou celebração de conquistas da classe.
Felicidade trata de humanidade. Retrata a fragilidade, a insegurança e o medo;
os sonhos, desejos e a luta do gay, como

todo ser humano, por ser aceito como é
ou como decidiu ser, ante a violência do
preconceito e da opressão que enfrenta
no dia a dia.
A peça se dá em seis histórias curtas
e interligadas por cenas isoladas; as personagens são trans, bi e heterossexual,
além de gay e lésbica encenando uma
tragédia, um suspense, uma comédia
romântica, um terror-violência, um diálogo-terapia. O projeto foi rico para todos, inclusive para seu criador, Ribondi,
o maior autor do teatro brasiliense, com
suas mais de 40 peças escritas e encenadas: “Passei a duvidar das respostas que
eu tinha. Descobri que ser escandaloso,
desmunhecar, é um direito político, e
que felicidade é ferramenta de existência:
se você se abater, ‘eles’ venceram”, explica.
A peça fica em cartaz no Teatro
Goldoni, até 26 de fevereiro, de 6ª a domingo. Depois irá para várias regiões
administrativas, com seu recado honesto e humanista.

Dia 14/02 tem Orquestra Sinfônica de graça no Cine Brasília
No dia 14 de fevereiro, às 20 horas, o Cine Brasília (106/7 Sul, no Eixinho) será
palco da segunda apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio
Santoro em 2017, ano dedicado a Beethoven (1770-1827). A entrada é gratuita.
6 Brasil Popular

Refugiad@s
Vinicius Borba

Plateia aplaude de pé Felicidade, espetáculo sobre a realidade dos gays periféricos

Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Foto: Paulo Pinto/AGPT

Multidão comparece ao velório de Marisa Letícia.

á começou a temporada do espetáculo "O Longe", que discute a realidade de refugiados, com base no
conto "Safári Definitivo" de Nadine
Gordimer, escritora sul-africana. Nele a
parte sobrevivente de uma família moçambicana tem sua fuga para um campo
de refugiados narrada pela perspectiva
de uma menina. Somando-se a isso o
olhar criativo sobre os muitos refúgios a
que estamos sujeitos.
Uma das influências de pesquisa da
Cia Burlesca de Teatro é o poema Refugiad@s, de Vinicius Borba, poeta popular do DF e colaborador do Jornal Brasil Popular. O espetáculo pode ser visto
nesta sexta (19/02) e fica em cartaz de 3
a 12 de março (sextas e sábados às 20h
e domingos às 19h), no Teatro Dulcina,
CONIC. Classificação 10 anos, entradas a R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira

Ser homossexual na Estrutural

“Marisa morreu triste”
A chuva de calúnias, inverdades e difamações
contra Marisa Letícia colaborou para sua morte. E os
algozes da Lava Jato têm grande participação nisso
desde o início de 2016, quando um exército de policiais invadiu sua casa para ridicularizá-la e expor a
intimidade de seus filhos e netos, com destaque na
mídia nacional e internacional.
“Marisa morreu triste. Tenho que viver muito porque preciso desfazer todas as mentiras que contaram
sobre ela”, afirmou o ex-presidente Lula. Mas apesar de
todo o sofrimento, ainda houve tempo para que Lula e
a família fizessem um grande gesto para que Marisa Letícia pudesse ajudar outras pessoas, como ela costumava fazer em vida. Assim que foi confirmada a ausência
de fluxo cerebral, eles autorizaram a doação dos órgãos.
Seus advogados lembram que “infelizmente ela não
poderá ver triunfar o reconhecimento de sua inocência
por um juiz imparcial. A consequência jurídica do seu
falecimento será a extinção, em relação a ela, das duas
ações penais propostas - de forma irresponsável - pelo
Ministério Público Federal”.

J
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da periferia: trabalho infantil e
casamento precoce. Aos nove
anos de idade, foi babá de outras crianças. Depois trabalhou
numa fábrica de chocolate e
numa escola. Casou-se aos 19
anos e, com 21, ficou viúva.
Mais tarde, Marisa Letícia
casou-se com o também viúvo
Luiz Inácio Lula da Silva, a liderança nascente do sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo,
nos anos 70. Viveu o ambiente
implacável de ditadura, onde a
prisão poderia significar a morte. E, apesar de Lula ter sido preso logo em seguida, manteve-se
corajosa, afável e discreta para
cuidar com zelo dos filhos e,
com energia redobrada, organizar a grande marcha das mulheres pela liberdade dos metalúrgicos presos na greve do ABC.

Foto: Arquivo/Instituto Lula
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Da Redação

Luis Inácio Lula da Silva

Ricardina Almeida

o dia 3 de fevereiro, faleceu, aos 66
anos, Marisa Letícia,
esposa do ex-presidente Lula. Vítima de AVC no
dia 24 de janeiro, lutou pela
vida durante dias, enfrentado o
ódio e a intolerância de pessoas
– inclusive médicos – torcendo
por sua morte.
A vida das mulheres em
geral é marcada por grande invisibilidade. A de Marisa Letícia
não fugiu a essa regra, apesar de
ser esposa de um ex-presidente
com grande visibilidade internacional. A consternação de sua
morte fez despertar o desejo das
pessoas por saber mais sobre
essa mulher, presente durante
43 anos na vida de Lula.
Teve trajetória de vida semelhante à de crianças e jovens
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A guerra violenta que agora abala
Foi mais um movimento comercial
Yanke
Enquanto o povo chora toda essa
desgraça
A indústria golp-estado vende mais
um tanque
A Síria que sangra lágrimas
É a mesma Nigéria das meninas
sequestradas
Filhas do ódio que o ocidente embala
Retratos de um tempo feudal,
De colônia e escravidão
As mesmas falas Cruzadas
As vítimas refugiadas
Levando rasteira de jornalista reaça
Decidem entre morrer naufragadas
Ou a morte em vida,
no inferno dos campos refugiadas.
Aqui também temos refugiados
Vítimas das mesmas violações
Um holocausto diário
Marcad@s por perseguições
Pais de santo e seus terreiros queimados
Homossexuais também refugiados
Presos ao próprio corpo,
E seus predicados
Refugiad@s de seus direitos
Refugiad@s da dignidade da vida
Resistentes contra a chaga ferida
Da dor que vem dos humanos direitos
Da violação que não se contém
Refugiad@s de uma guerra cínica
não declarada
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Falta d’água em Brasília: o que fazer?
F
alta água em Brasília,
e o governo implantou o racionamento.
A situação crítica
exige medidas que desagradam o povo, mas precisam
ser feitas. No entanto, outras
ações de longo prazo precisam ser desenvolvidas para
que s população não fique
chorando o racionamento, a
cada ano.
Como já mostrou o Jornal Brasil Popular, uma
das ações fundamentais do
governo do DF é atuar, de
forma permanente, para
impedir as ações dos proprietários e ocupantes de
terras, que destroem áreas
vitais de preservação ambiental, como a vegetação
dos topos de morros, das
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Augusto da Fonseca

Medidas que
precisam ser tomadas
- Garantir hidrômetro, em todas as casas e
prédios, para que a Caesb tenha noção do
consumo e de eventuais perdas nos canos
de distribuição. Mas a própria Caesb ainda
possui prédios sem hidrômetro.

nascentes e das margens dos
rios e, com isso, aumentar
a capacidade de armazenamento e retenção de águas
subterrâneas,
condição

Rollemberg nomeia ex-assessor
de Roriz para Comunicação
O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) chega à metade do seu mandato com a imagem desgastada. E para tentar mudar o que o povo pensa
dele, acaba de nomear o jornalista Paulo Fona para
ser o homem forte da comunicação do seu governo. Fona já foi porta-voz de Joaquim Roriz, assessor da governadora Yeda Crusius (PSDB-RS) e da
ex-deputada distrital, Jaqueline Roriz (PTB).

necessária para garantir o
abastecimento, mesmo com
a redução das chuvas.
O governo começa a
agir nessa direção, na bacia

hidrográfica do Descoberto, mas é preciso ver se terá
coragem de levar até o fim a
briga com médios e grandes
proprietários.

- O governo precisa realizar campanhas
educativas permanentes, para que as pessoas gastem apenas a água necessária, evitando o desperdício. Muitas vezes, há pessoas
“varrendo o chão” com água potável, em vez
de utilizar vassoura. Essa água desperdiçada
fará falta para outros moradores de Brasília.

Lei do silêncio ainda gera ruído
Da Redação

O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) publicou decretos que tratam da retirada das atividades de bares
e restaurantes da lista de atividades de
risco, desburocratizam as concessões
de alvarás de funcionamento desses
estabelecimentos e criam as câmaras
de conciliação de conflitos entre moradores e comerciantes.
Esses decretos podem até contribuir
para a aprovação do PL 445/2015, de autoria do deputado Ricardo Valle (PT),

que altera a Lei do Silêncio, mas não tratam da aferição e níveis de decibéis para
resolver o grande impasse vivido pelo
movimento cultural no Distrito Federal.
Segundo Ricardo Valle, “o GDF e
a Câmara Legislativa reconhecem que
precisamos dar continuidade ao trâmite
do PL e em breve levaremos o projeto ao
plenário da Casa, consolidando um conjunto de normas que vão garantir o sossego, o direto à cidade e à liberdade cultural que a capital da República merece”.

APOSENTADORIA
MARIA MORREU
SEM SE APOSENTAR.
É ISSO QUE O GOVERNO QUER DE VOCÊ!
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