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A recessão que toma conta do governo Temer já jogou 
milhões de brasileiros no desemprego e na miséria. Se-
gundo o Banco Central, em 2016 o PIB teve queda de 
4,34%, a pior nos últimos 14 anos. E com o congela-
mento por 20 anos dos gastos públicos em educação, 
saúde e assistência social, a tendência é que a situação 
piore. “A chance de o Brasil voltar ao Mapa da Fome é 
enorme", alerta a ex-ministra do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Tereza Campello.  Pág. 4

Ainda nesta edição

Pesquisa mostra que Lula é favorito 
para 2018 Pág. 3

Trabalhadores rurais realizam 
congresso em Brasília   Pág. 5

Ministério Público recomenda 
paralisação do Trevo Norte   Pág. 8

Seminário debate Lei Orgânica da 
Cultura para o DF  Pág. 8

Patrimônio brasileiro 
sofre sérios riscos

Governo inventa o 
déficit da Previdência

Entre os principais objetivos do grupo 
político-midiático que derrubou Dilma 
Rousseff está a entrega do patrimônio 
nacional ao capital estrangeiro, o 
que diminui emprego e renda para 
os brasileiros. Além de levar o 
petróleo e os lucros com exploração 
de serviços públicos, qualquer 
estrangeiro poderá comprar as terras 
mais ricas do Brasil.  Pág. 6

Com a intenção de privatizar a 
previdência no Brasil, o governo 
divulga números fictícios – com a 
ajuda da grande mídia – para tentar 
provar que o sistema previdenciário 
brasileiro é deficitário. Mas a Anfip 
(Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal) fez um 
estudo mostrando que a Previdência 
não tem déficit. Pág. 5
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Lula (PT) é o preferido do elei-
tor brasileiro, com 30,5% de 
intenções de voto, segundo 
pesquisa CNT/MDA, divul-

gada no dia 15 de fevereiro. A ex-
-senadora Marina Silva (Rede) e o 
deputado Jair Bolsonaro (PSC) estão 
em segundo e terceiro, respectiva-
mente, com 11,8% e 11,3%. Mesmo 
apoiado pela grande mídia e prote-
gido na Operação Lava Jato, Aécio 
Neves (PSDB) aparece com apenas 
10,1%. Ciro Gomes (PDT) tem 5% e 
o presidente golpista Michel Temer 
(PMDB) conta com pífi os 3,7%. Com 
relação ao segundo turno, Lula ven-
ceria os três adversários propostos na 
pesquisa – Aécio, Temer e Marina.

O resultado da pesquisa aumenta 
o desespero dos articuladores do gol-
pe que derrubou a presidente Dilma 
Rousseff  e faz crescer a perseguição 
que o ex-presidente vem sofrendo do 
Judiciário, com apoio da grande mí-
dia. Todos sabem que pelo voto não 
conseguem derrotar Lula, por isso 
precisam tirá-lo da disputa de qual-
quer maneira, mas até agora não con-
seguiram provar nada contra ele. 

O período de junho de 2003 a julho de 2008 foi 
a fase de maior expansão para a economia brasileira 
dos últimos 30 anos, indica estudo divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nesses cinco anos, 
a indústria se expandiu, as vendas do comércio regis-
traram alta e a geração de emprego e renda cresceram. 
Esses dados e o resultado da última pesquisa em que 
Lula dispara na preferência dos eleitores – somados ao 
aumento da rejeição a Temer – mostram que os brasi-
leiros de fato estão com saudade da era Lula. 

A piora da economia depois do golpe que derru-
bou a presidente Dilma Rousseff  afetou a confi ança 
dos brasileiros. Os dados do novo Indicador de Con-
fi ança do Consumidor (ICC), medido pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), registraram 
41,9 pontos em janeiro de 2017, abaixo do nível neutro 
de 50 pontos. O ICC tem uma escala que varia de zero 
a 100 pontos. Quando abaixo de 50 pontos, mostra 
que o pessimismo predomina entre os consumidores. 

Estudo do Departamento de Competitividade e 
Tecnologia da Fiesp mostra que o golpe que derrubou 
Dilma Rpousseff , apoiado pelo presidente da entidade, 
Paulo Skaf (PMDB), tem causado grande prejuízo para 
a indústria. Os empresários não querem que o governo 
Michel Temer (PMDB) acabe com a política de conte-
údo local na indústria do petróleo implantada pelo go-
verno Lula. A Fiesp já admite publicamente que o fi m 
dessa política vai gerar muito desemprego. Como bem 
resumiu a revista Carta Capital, “com Paulo Skaf na pre-
sidência, a Fiesp não precisa de inimigos”. 

A recessão do governo Michel Temer fez de 2016 o 
pior ano da história para o comércio varejista brasileiro, 
com recordes de queda nas vendas, fechamento de lojas 
e demissões. Foram fechadas 108,7 mil lojas e 182 mil 
trabalhadores fi caram sem trabalho, segundo estudo da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC).

O caos econômico provocado pelo governo golpis-
ta de Michel Temer conseguiu derrubar até as vendas de 
smartphones. De acordo com a consultoria Gartner, o se-
tor teve queda de 16% em 2016, vendendo ao todo 43,4 
milhões de unidades contra 50,2 milhões no ano anterior. 

A mesma pesquisa CNT/
MDA que aponta Lula como 
favorito para 2018, mostra 
também que a aprovação de 
Michel Temer caiu de 14,6% 
(out/16) para 10,3% (fev/17). 
Já a avaliação negativa do go-
verno subiu de 36,7% para 
44,1%. A desaprovação do 
modo de governar de Temer 
passou de 51,4% para 62,4%.  

O General Eduardo Villas-Bôas, Co-
mandante do Exército Brasileiro, 
disse, em entrevista à imprensa, no 
dia 17, que o Brasil está à deriva, não 

sabe o que é e o que quer ser. É extremamen-
te importante esta declaração, pois não vem de 
um membro da esquerda ou de sindicalista. O 
General também expressou sua contrariedade 
ao uso das Forças Armadas no combate ao cri-
me comum, lembrando que de nada adianta a 
presença do Exército em comunidades humil-
des, pois, logo ao sair, o narcotráfi co reassume 
o comando, já que o estado não realiza as ações 
essenciais à população, especialmente as de ge-
ração de empregos em massa.

É importante a fala do General num mo-
mento em que a Petrobras está sendo inter-
nacionalizada, o petróleo doado a estrangei-
ros, quando o governo planeja vender terras 
a não brasileiros, quando a engenharia na-
cional está sendo paralisada, com demissões 
em massa, desativando programas como o 
do submarino nuclear e desnacionalizando a 

Base de Alcântara. Sua fala confronta-se com 
todas estas medidas, especialmente a demoli-
ção de direitos previdenciários e trabalhistas, 
a paralisação da economia, gerando desem-
prego, desespero e criminalidade, para man-
ter intactos os aviltantes lucros dos banquei-
ros e das multinacionais.

O Jornal Brasil Popular tem denuncia-
do que o governo Temer fere de morte a So-
berania Nacional, favorece o poder externo e 
sacrifi ca o povo. Mas, destaca que a gravidade 
da situação é tal, que leva o Comandante do 
Exército a fazer este grave alerta, reforçando, a 
nosso ver, a linha editorial deste jornal defen-
dendo uma União Cívico Militar para retomar 
os projetos estratégicos paralisados por Temer, 
defender a Petrobrás nacional, a engenharia 
nacional e sustar todas essas privatizações in-
decentes (Cedae-RIO), e a demolição da Pre-
vidência e da CLT. A unidade cívico e militar, 
com ampla mobilização popular, pode dar um 
rumo ao Brasil. 

Lula é favorito para 2018

Rejeição a Temer cresce ainda mais

Com Lula, economia teve
melhor fase em 30 anos

Consumidores estão pessimistas 

Fiesp começa a se arrepender
de ter apoiado o golpe

Recessão fecha
108,7 mil lojas em 2016

Temer derruba até venda de 
smartphones

Brasil, um país à deriva

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu 
que o ex-presidente José Sarney não deve ser 
investigado por Sérgio Moro. Cada vez mais o 
Judiciário usa dois pesos e duas medidas e o 
STF não tem mais vergonha de afirmar que só 
o ex-presidente Lula deve ser perseguido por 
Moro. O Sarney, jamais.
Outra constatação da bondade seletiva do 
Judiciário é que, em 3 anos de Operação Lava 
Jato, o juiz Sérgio Moro nunca incomodou os 
tesoureiros do PMDB e do PSDB.
Mesmo depois que 65 testemunhas 
inocentaram Lula na ação penal do chamado 
“triplex” do Guarujá, Moro ainda tenta 
desesperadamente achar alguma coisa para 
incriminar o ex-presidente. 
Para não fugir à regra, foi arquivada a 

investigação criminal sobre as supostas 
propinas pagas, nos anos 90, a Marcelo de 
Azeredo, o ex-presidente da Companhia 
Docas de SP e ao seu padrinho político, o 
então presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer. 
E o Ministério Público também faz a sua parte, 
livrando Temer de ser investigado por duas 
vezes, graças às decisões de dois procuradores 
gerais da República. Em 2001, Geraldo 
Brindeiro, mandou arquivar denúncias contra 
Temer e em 2011 Roberto Gurgel fez o mesmo.
E para coroar tudo isso, veio aí Alexandre 
Moraes para o STF. E agora, caro leitor, você 
acha que a Lava Jato vai pegar alguém da 
turma de Temer, Moreira Franco, Aécio Neves,
José Serra e companhia?

Adeus, justiça. Até a vergonha acabou...

AVALIAÇÃO DO GOVERNO TEMER

POSITIVO
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Karl Theodor zu Guttenberg

Pál Schmitt

Alexandre de Moraes

Ministro da
defesa da Alemanha

Presidente da Hungria

Ex-ministro da
Justiça do Brasil

Denunciado por plágio
na tese de doutorado

Denunciado de plágio
em seu PhD

Acusado de plágio do jurista 
espanhol Rubio LIoriente num 
de seus livros 

RENUNCIOU

RENUNCIOU

Indicado 
para o STF
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“O golpe não terminou. A segunda etapa pode ser muito mais radicalizada e repressora” Dilma Rousseff 

brasil 24 de fevereiro de 2017

O ministro da Fa-
zenda, Henrique 
Meirelles, tenta re-
animar a economia 

apenas com palavras. Cada dia 
lança uma promessa de que a 
coisa vai melhorar e que o PIB 
reagirá. Mas isso só se susten-
ta porque a grande mídia, que 
avaliza o governo golpista, faz 
força para vender essa ilusão. 
Contudo, oito em cada dez 
economista estão pessimistas 
e preveem recuperação zero 
nos próximos meses.

No momento, Meirelles 
tenta animar o mercado lan-
çando mão da poupança futu-
ra dos trabalhadores, o FGTS e 
as contas inativas. Diz que se-
rão jogados na circulação cer-
ca de R$ 45 bilhões. Mas esse 
dinheiro não irá para a produ-
ção e o consumo, apenas ser-
virá para liquidar dívidas em 
atraso, nos bancos, cujos juros 

enormes não permitem avan-
ço do crediário e muito menos 
dos investimentos.

A verdade é que o Brasil 
entra numa recessão profun-
da e o governo está apavorado 
com a previsão de queda de 
quase 4,5% do PIB (Produto 
Interno Bruto). Em março o 
IBGE deverá divulgar os nú-
meros ofi ciais, que poderão 
ser ainda piores. Até a Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) – que 
apoiou o golpe e congrega as 
empresas mais fortes do país – 
reclama contra a falta de crédi-
to e de consumo. Os estoques 
existentes não estão sendo 
consumidos por falta de ren-
da. Sem as vendas, a arrecada-
ção do governo vai cair cerca 
de 12%, este ano, na avaliação 
das entidades do comércio. 

Para piorar, o congelamen-
to dos gastos públicos por vinte 

anos trabalha para aprofundar 
a recessão, na medida em que 
não sinaliza expectativas posi-
tivas para o mercado. E o Ban-
co Central – dominado pelos 
bancos privados, temerosos 
de calote – não acredita que o 
dinheiro do FGTS e das con-
tas inativas seja sufi ciente para 
aquecer as forças produtivas. 
Por isso os juros permanecem 
altos e atraem agiotas do mun-
do inteiro para ganhar na mo-
leza, no Brasil. 

Há previsões de que o en-
dividamento alcançará 90% 
do PIB, logo, logo. A escalada 
do endividamento do gover-
no, por fi m, bloqueia os gastos 
sociais e aumenta pressão dos 
credores para acelerar a priva-
tização da previdência social e 
a retirada de direitos trabalhis-
tas. O desemprego não para 
de subir e já sinaliza 20% da 
população economicamente 

ativa. Resultado: a populari-
dade do governo Temer desa-
ba para 10% e a candidatura 
de Lula para presidente em 
2018 pulou para 30%, deixan-
do na rabeira os concorrentes, 
segundo pesquisa da CNT/

MDA. Os trabalhadores estão 
com saudade do desenvolvi-
mento com melhor distribui-
ção de renda, valorização dos 
salários, fortalecimento dos 
programas sociais, como disse 
o senador Lindberg Farias.

Brasília terá grande encon-
tro do movimento sindical de 
trabalhadores rurais, de 13 a 
17 de março. É o 12º Congres-
so Nacional de Trabalhadores 
Rurais, Agricultores e Agricul-
toras Familiares, considerado 
um dos mais desafi adores nos 
53 anos de história da Contag. 
Isso porque vai apontar os ru-
mos para a representação es-
pecífi ca da agricultura familiar, 
um cenário totalmente novo 
para uma categoria que sempre 
foi muito eclética, representan-
do na mesma entidade agricul-
tores familiares, assalariados e 
assalariadas rurais.

O congresso vai acontecer 
em meio a um cenário polí-
tico e econômico que impõe 
grandes desafi os aos agriculto-
res familiares e ao movimento 
sindical que os representa, a 
Contag, junto de suas federa-
ções e sindicatos fi liados. Mais 

do que nunca, será preciso re-
dobrar a atenção na defesa dos 
diretos conquistados para não 
admitir medidas do governo 
golpista que possam retroceder 
e impactar diretamente nas po-
líticas sociais e nos direitos da 
classe trabalhadora rural.

 Neste congresso, que é a 
maior instância de delibera-

ção do movimento sindical 
de trabalhadores rurais, os 
delegados devem aprovar as 
diretrizes e o plano de lu-
tas em defesa dos interesses 
dos agricultores familiares 
do país. Será também uma 
grande oportunidade de ca-
pacitação, por meio de várias 
comissões temáticas. 

Recessão de 4% do PIB destrói FGTS 

Trabalhadores rurais realizam congresso no DF

Realidade do país favorece candidatura de Lula em 2018
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Desde o golpe que 
depôs ilegalmente 
a presidente Dilma 
Rousseff  em 2016, 

a economia desandou e o go-
verno Michel Temer aprofun-
dou a recessão econômica e 
jogou milhões de brasileiros 
no desemprego e na misé-
ria. Essa tragédia começou a 
se desenhar em 2015, quan-
do Aécio Neves (PSDB-MG) 
não aceitou a derrota eleito-
ral para Dilma e começou a 
planejar o golpe junto com o 
Congresso Nacional, coman-
dado por Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) e Renan Calhei-
ros (PMDB-AL). 

Nestes dois anos, cerca de 
5 milhões de brasileiros perde-
ram seus empregos e mais de 
1 milhão de famílias voltaram 
à situação de extrema pobreza 
(recebem menos de U$ 1,90 
per-capita/dia, segundo padrão 
fi xado pelo Banco Mundial). 
Destas, só no ano passado, mais 
da metade já teria voltado ao 
Bolsa Família, criado por Lula.

Segundo dados do Banco 
Central, em 2016, o PIB (Pro-
duto Interno Bruto), teve uma 
queda de 4,34%, a maior queda 
nos últimos 14 anos, maior do 
que a queda em 2015 (4,28%). 
Esses dados revelam que essa 
é a pior recessão da economia 

brasileira, provocada por um 
golpe parlamentar que jogou o 
país no caos.

A ex-ministra do Desen-
volvimento Social e Comba-
te à Fome, Tereza Campello, 
diz que isso pode piorar ainda 
mais com a aprovação da PEC 
que congela, por 20 anos, os 
gastos públicos com educação, 
saúde e assistência social. Es-
tudo do Ipea mostra que, em 
2036, os gastos na área social 
encolherão de 1,26% para 0,7% 
do PIB. Segundo a ex-ministra, 
"a chance de o Brasil voltar ao 
Mapa da Fome é enorme", o 
que seria um grande retrocesso 
para o Brasil.

Por 55 votos a favor e 
13 contra, o plenário do Se-
nado aprovou, no dia 22, o 
nome de Alexandre de Mo-
raes – amigo de Aécio Neves 
– para integrar o Supremo 
Tribunal Federal. 

A aprovação aconteceu 
um dia depois que a Comis-
são de Constituição e Justi-
ça – que tem pouquíssimos 
senadores de oposição – re-
alizou um verdadeiro tea-
tro de quinta categoria para 
sabatinar (quase acariciar) 
Alexandre de Moraes e indi-
cá-lo para ocupar a vaga de 
ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) deixada 
pelo falecido Teori Zavascki. 
E pela qualidade das repre-
sentações, o ensaio deve ter 
sido feito durante a noitada 
em que Moraes participou 

junto com vários senado-
res, no dia 7 de fevereiro, 
no Lago Paranoá, dentro da 
chalana Champagne, uma 
famosa embarcação do sena-
dor Wilder Morais (PP-GO).

Como Alexandre de Mo-
raes tem 49 anos, ele pode 
fi car como ministro do STF 
até o ano de 2043, isso se as 
regras compulsórias de apo-
sentadoria não mudarem a 
idade limite. A comemora-
ção no PMDB e no PSDB foi 
muito grande.

Ao contrário do que diz o 
governo, não há défi cit na Previ-
dência Social, garante a entida-
de dos fi scais da Receita Federal 
(Anfi p). Segundo os seus dados, 
foram sucessivos os saldos posi-
tivos nos últimos anos: R$ 59,9 
bilhões em 2006; R$ 72,6 bilhões 
em 2007; R$ 64,3 bi em 2008; R$ 
32,7 bi em 2009; R$ 53,8 bi em 
2010; R$ 75,7 bi em 2011; R$ 
82,7 bi em 2012; R$ 76,2 bi em 
2013; R$ 53,9 bi em 2014.

Para a Anfi p, o investimen-
to nos programas da Segurida-
de Social foi de R$ 631,1 bilhões 
em 2016, enquanto as receitas 
da Seguridade foram de R$ 
707,1 bilhões. Mais um resulta-
do positivo de R$ 24 bilhões. O 
investimento inclui as aposenta-
dorias urbanas e rurais, benefí-

cios sociais e despesas do Minis-
tério da Saúde, entre outras.

Mas, ao anunciar as medi-
das para equilibrar as contas da 
Previdência da PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 287, 
o secretário de Previdência So-
cial do Ministério da Fazenda, 
Marcelo Caetano, disse que o 
rombo nas contas do INSS (ar-
recadação contra despesa) fi cou 
em R$ 86 bilhões. Previu ainda 
que chegue a R$ 152 bilhões este 
ano e a R$ 181 bilhões em 2017.

Por trás da manobra está o 
interesse de grupos nacionais e 
estrangeiros que fi zeram o im-
peachment da presidenta Dil-
ma Rousseff , inclusive bancos 
e poderosos fundos de pensão. 
Eles vêm agindo desde os go-
vernos de Fernando Collor de 

Mello e Fernando Henrique 
Cardoso e perderam alguma 
força nos dois governos de 
Lula e, em menor escala, nos 
de Dilma Rousseff .

A reforma vai criar exi-
gências muito maiores para 
os trabalhadores e reduzir os 
valores dos benefícios. Todos 
os trabalhadores perderão, 
pior para os mais pobres e de 
menores rendas, os trabalha-
dores rurais, as trabalhadoras, 
os mais idosos, os com defi ci-
ência, os acidentados e os que 
têm doenças graves. 

Com isso, busca afastar 
muitos trabalhadores dos seus 
direitos previdenciários, dimi-
nuindo o valor das aposenta-
dorias e pensões. O resultado 
é um grande crescimento do 

mercado privado de previ-
dência, em favor dos bancos e 
seguradoras, privatizando-se 
o sistema previdenciário, que 
é fruto de muita luta da classe 
trabalhadora brasileira. 

Mais uma terrível consequ-
ência é que se sacrifi ca um im-
portante instrumento de distri-
buição e interiorização da renda, 
assim como de diminuição de 
desigualdades sociais e regionais.

Temer traz a
miséria de volta

Aliados do golpe colocam
Alexandre de Moraes no STF Défi cit da Previdência é pura enganação 

A Reforma da Previdência é um golpe contra o trabalhador brasileiro e força a privatização

Cesar Fonseca

Osvaldo Russo

Trajano Jardim

Dez mil agricultores protestam contra a reforma da Previdência em Santa Cruz do Sul-RS (21/02)
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culturaentrega do brasil

Um dos sinais de que o governo Te-
mer golpista está entregando ativos do 
país a grupos estrangeiros é a notícia de 
que a usina hidrelétrica de Belo Monte, 
no Pará, está em vias de ser operada por 
empresas chinesas. Segundo matéria 
do Correio Braziliense, “embora a ne-
gociação não tenha sido ofi cialmente 
confi rmada pelas empresas acionistas 
consultadas pelo Correio — entre elas, 
a estatal Eletrobras, que detém 49,98% 
de participação, a Companhia Energé-
tica de Minas Gerais (Cemig) e a Vale, 
além dos fundos de pensão Petros, dos 
funcionários da Petrobras, e Funcef, dos 
servidores da Caixa Econômica Federal 
—, a expectativa é que a venda ocorra 
nos próximos meses.” 

É muito grave empresas estrangeiras 
operarem uma hidrelétrica brasileira? 
Se houver forte controle social, não ne-
cessariamente. Mas sabemos o quanto 
isso é difícil, na prática. Por outro lado, 
é fundamental, acima de qualquer coisa, 
garantir o interesse público desse serviço. 

Finalmente, é desejável que a ope-
ração seja feita por empresas daqui, 
pagando salários a brasileiros e apli-
cando eventuais lucros aqui mesmo 
no Brasil e não em outro país. 

A conclusão das obras está pre-
vista para 2019. Empresas chinesas 
já garantiram o direito à operação 
das linhas de transmissão de Belo 
Monte. Caso essa transação ocor-
ra, eles se tornarão donos tanto da 
geração da terceira maior hidrelé-
trica do mundo, quanto das suas 
linhas de transmissão de energia. 

Não é uma simples questão 
comercial. Geração e transmissão 
de energia têm elevada impor-
tância estratégica. Um eventual 
monopólio de empresas chinesas 
poderia por em risco os interes-
ses superiores do país. Por isso, a 
sociedade brasileira tem que estar 
atenta e deve resistir a mais esse 
ato de entrega do país, pelo gover-
no Temer golpista.

A história e a memória se entrela-
çam nesta obra biográfi ca de um dos 
mais importantes líderes estudantis 
que o Brasil já conheceu: Honestino 
Guimarães. Betty Almeida, a autora do 
livro, o conheceu de perto, com ele lu-
tou na resistência à repressão e à tirania 
na Universidade de Brasília durante o 
regime militar no Brasil, nos anos 1964 
a 1985. 

“Paixão de Honestino” nos conduz 
à história vivida por Honestino dentro 
do movimento estudantil. As relações 
entre os estudantes e a administração 
da UnB naquele período eram tensas, 

com as obsessivas perseguições e in-
vasões de tropas policiais no campus. 
Os estudantes sabiam que essa não era 
uma luta fácil e que poderiam até per-
der a vida tal a disposição das forças 
repressivas. Mas mesmo assim lutaram

Honestino nunca quis a violência, 
mas foi sua principal vítima. Preso inú-
meras vezes, amargou inquéritos que 
lhe renderam 25 anos de prisão. Sem 
alternativa, entrou para a clandestini-
dade. E foi pela sua crença na trans-
formação do mundo que ele lutou. 
E perdeu a vida. Até hoje não se sabe 
como. Desapareceu em 10 de outubro 

de 1973 e levou consigo a sua certeza 
de não aceitar a condição de oprimido 
e ter como perspectiva o direito à liber-
dade e à cidadania. 

Aos dezoito anos, já convencido 
de sua luta, ele escreveu um poema 
em que dizia:  “Eu construo a verdade 
do mundo/ e a busco na igualdade de 
todos/ e na liberdade do homem./ Pois 
eu construo a festa/ cantando e lutan-
do por um mundo liberto e igual/ pelo 
mundo que vai chegar/ com a manhã 
mais bela que as manhãs todas, / com a 
festa dos homens livres. E eu luto pela 
festa do mundo.”

Os consultores Paulo 
César Ribeiro e Pedro 
Garrido Lima, da Câ-
mara dos Deputados, 

analisaram o Plano de Negócios 
e Gestão da Petrobras para o pe-
ríodo de 2017 a 2021 e concluí-
ram que a empresa está abrindo 
mão de ativos estratégicos, de 
maneira ilegal, como maneira de 
reduzir o volume de dívidas, o 
que pode comprometer o futuro 
da companhia.

O plano de gestão analisado 
pela dupla tem como objetivo re-
duzir a dívida líquida da empre-
sa. Isso será feito de três manei-
ras: pagando mais da metade do 
que deve, vendendo ativos e cor-
tando investimentos futuros. De 
acordo com o plano, a empresa 
vai pagar 73 bilhões de dólares 
de dívidas nos próximos cinco 
anos, o que representa quase 60 
por cento do total.

Além disso, vai cortar um 
quarto dos investimentos pre-

vistos no plano anterior, tirando 
dinheiro, por exemplo, da área 
de refi no. Isso signifi ca o fi m 
do investimento no Complexo 
Petroquímico do Rio de Janei-
ro, o Comperj, que já está com 
mais de 80% das obras prontas. 
O mesmo em relação à refi naria 
Abreu e Lima, em Pernambuco. 
A Petrobras também quer ven-
der ativos que somam 19 bilhões 
de dólares. Estão na lista o bloco 
de petróleo Carcará, na bacia de 
Santos; a redução na participa-
ção acionária da Petrobras na BR 
Distribuidora; e a venda da ope-
radora dos gasodutos da região 
Sudeste, a Nova Transportadora 
do Sudeste.

Para os consultores, as ven-
das são ilegais e deveriam ser 
feitas de acordo com a Lei de Li-
citações (8.666/1993). A maneira 
como a Petrobras está vendendo 
seu patrimônio já recebeu crí-
ticas do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e está sendo ques-

tionada na Justiça. Em acórdão 
recente (nº 3166/2016), o TCU 
mandou suspender novas ven-
das feitas com base em um de-
creto de 1998 (nº 2.745/1998), 
que previa licitações simplifi ca-
das para a aquisição de bens e 
serviços, e não para vendas. 

Para os consultores, a Petro-
bras está abrindo mão de patri-
mônio rentável e estratégico, o 
que pode comprometer o futu-
ro da empresa. Um exemplo é a 
abertura da parceria da BR Dis-
tribuidora, que vai fazer com que 
a Petrobras fi que com apenas 
49% das ações. Porém, nenhuma 
grande empresa do setor – como 
Shell e Exxon – abre mão de ter 
uma distribuidora.

O fato é que a Petrobras 
poderia conseguir o mesmo di-
nheiro, 19 bilhões de dólares, 
alongando um pouco mais o 
prazo para pagar dívidas e redu-
zindo as despesas fi nanceiras dos 
contratos.

O que se deve dizer 
de um fi lme sobre 
o racismo, antes de 
tudo, senão que é 

preciso ser visto por brancos, 
negros, indígenas e pessoas de 
quantas cores e tons de pele 
houver na raça humana? "Eu 
Não Sou Seu Negro" resgata 
e revela refl exões e discursos 
de um escritor americano, ati-
vo defensor dos direitos civis, 
morto em 1987 antes de ter-
minar a obra.

James Baldwin prestaria 
com ela um tributo aos ativis-
tas afro-americanos Martin 
Luther King, Malcolm X e Me-
dgar Evers, todos assassinados, 
mostrando ao fundo a realida-
de dos negros nos Estados Uni-

dos. Um cineasta haitiano tam-
bém negro (Raoul Peck) teve 
acesso ao material e realizou o 
polêmico documentário.

Indicado ao Oscar, o fi lme 
toca fundo os espectadores 
com cenas reais da injustiça e 
da violência do poder branco 
para com a população negra e 
movimentos históricos de re-
sistência, como o Black Power 
(Poder Negro), dos anos 1960, 
e o atual Black Lives Matter 
(Vidas Negras Importam).

"Eu não sou seu negro" 
fi sga de cara o espectador 
pela trilha sonora, e o intri-
ga. Como uma raça que deu 
ao mundo o blues, o jazz, o 
gospel, o rap, e canções e me-
lodias de tamanhas beleza e 

qualidade – e que se tornaram 
símbolos da cultura norte-a-
mericana –, pode ser despre-
zada, humilhada e barbarizada 
como a negra?

Sai-se do cinema matu-
tando o mesmo no caso bra-
sileiro, cuja cultura deve aos 
negros o que temos de melhor 
(inclusive para exportação): a 
música e os ritmos, o futebol e 
o carnaval, a gastronomia e a 
resistência para sobreviver. E 
a quantas ainda anda o vergo-
nhoso racismo no Brasil? "Eu 
Não Sou Seu Negro" é imper-
dível. Nunca a arte engajada 
foi tão necessária ao mundo.

Eu Não Sou Seu Negro – 
No Cine Brasília, 15h30 e 19h. 
Ingressos: R$6 e R$12.

Augusto Fonseca

Inês Ulhôa

Petrobras privatiza de forma ilegal “Eu não sou seu negro” dá o que pensar

Hidrelétrica de Belo Monte será dos chineses?
A vida e a luta de um líder estudantil

24 de fevereiro de 2017

Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara aponta ilegalidade na venda do patrimônio da Petrobras, como a privatização da BR Distribuidora.
Filme indicado ao Oscar de melhor documentário refl ete sobre o racismo

O livro Paixão de Honestino relata a trajetória de Honestino Guimarães em sua luta por democracia e em defesa do povo oprimido

Com informações da Agência Câmara
Angélica Torres 

Michel Temer deve assinar em bre-
ve um decreto que libera a venda de 
terras brasileiras a estrangeiros. Qual-
quer um, de qualquer país, poderá 
tomar posse das áreas ricas em biodi-
versidade, em minério ou para produ-
ção agrícola, tirando uma fortuna do 
Brasil. Segundo o jornalista Leonardo 
Stoppa, "nós podemos nos tornar tu-
ristas dentro do nosso próprio país".

Temer quer entregar 
até as terras 

Corpo do estudante até hoje não foi encontrado
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A Promotoria de Justi-
ça de Defesa do Meio 
Ambiente e Patrimô-
nio Cultural (Prode-

ma) recomendou ao Instituto 
Brasília Ambiental (Ibram) que 
interdite as obras do Trevo de 
Triagem Norte (TTN) até que 

diversas irregularidades am-
bientais sejam sanadas.

 A obra pretende facilitar 
o trânsito no sentido da Asa 
Norte até Sobradinho, mas 
não contempla adequadamen-
te, segundo os ambientalistas, 
o transporte coletivo, os ciclis-

tas e os pedestres. Além disso, 
há uma enorme destruição de 
vegetação e de nascentes.

 O empreendimento do 
Governo do Distrito Federal 
possui licenças prévia e de ins-
talação e autorizações ambien-
tais, mas há exigências que não 
foram observadas pelo Depar-
tamento de Estradas de Roda-
gem (DER-DF) e pelo Ibram.

 A Prodema recomendou 
ainda a apresentação de rela-
tório sobre o cumprimento 
das condicionantes penden-
tes. Uma das irregularidades 
mais graves é a ausência de 
Projeto Básico Ambiental, in-
dispensável para o início de 
qualquer obra que cause im-
pacto significativo.

 Perícia realizada pelo 
Ministério Público do Dis-

trito Federal e Territórios 
(MPDFT) indica que a obra 
causará danos a áreas am-
bientalmente sensíveis, como 
córregos, nascentes e veredas.

 Decisão do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal 
(TCDF) determina que o Ibram 
não expeça novas licenças am-
bientais sem estarem atendidos 
todos os pré-requisitos.

 A Resolução Conama nº 
237/97 também determina a 
obrigatoriedade do cumpri-
mento das condicionantes da 
licença prévia antes da conces-
são da licença de instalação.

Desânimo - Sobre essa polê-
mica obra do GDF, o ativista 
ambiental, Uirá Lourenço, dis-
se em sua página no Facebook: 
"Não sei se há o que comemo-

rar [com a recomendação do 
Prodema], pois o pedido de 
suspensão das obras do Ter-
rível Trevo Norte (TTN) foi 
bem tardio. Também fica a 
dúvida em razão de os argu-
mentos serem aparentemente 
apenas em razão dos estragos 
ambientais na fase de obras".

 Segundo Uirá, o proble-
ma maior "é a concepção atra-
sada e equivocada do projeto 
para ampliar ainda mais o es-
paço aos carros. Enquanto as 
cidades modernas abando-
naram o modelo rodoviaris-
ta de incentivo ao automóvel 
há décadas, a capital federal 
“moderna” insiste num mo-
delo retrógrado e caro, que 
agravará o caos e a poluição. 
E, assim, irá colapsar de vez a 
área central".

Nos dias 17 e 18 de feverei-
ro, cerca de 300 participantes 
estiveram no Seminário sobre a 
Lei Orgânica da Cultura (LOC). 
Os debates ocorreram na Câ-
mara Legislativa do DF com a 
edição de propostas de texto 
e revisão dos pontos previstos 
para a Lei. Apesar de algumas 
divergências, os participantes 
puderam avaliar os pontos de 
orçamento e as possibilidades 
de participação social na cons-
trução das políticas culturais. As 
propostas finais devem ser de-
batidas e aprovadas na próxima 
etapa, dia 4 de março.

Para o poeta Carlos Augus-
to Caca, integrante do Fórum 
de Cultura do DF, há um in-
tenso esforço para evitar que o 
Governo Rollemberg “esvazie” 
os papeis normativos, de fisca-
lização e deliberação, rebaixan-
do a participação de artistas 
e interessados nos processos 
da cultura. Ele destacou a luta 
dos movimentos para que haja 
maior respaldo dos artistas na 
nomeação de gerentes regio-

nais de cultura nas administra-
ções, habitualmente indicados 
políticos e alguns sem qualquer 
relação com a cultura.

Outro ponto no debate foi 
o esforço do movimento para 
inclusão de proposta de editais 
regulares do Fundo de Apoio 
à Cultura (FAC), que hoje 
depende das ordens e vonta-
des políticas dos governos. “É 
preciso criar mecanismos para 
assegurar a plena execução fi-
nanceira do FAC.

Todos os anos, o governo 
oferece nos editais um valor 

muito inferior ao previsto na 
lei e, por isso, muitos proje-
tos aprovados pelo Conselho 
de Cultura acabam ficando 
sem apoio. Assim toda a ci-
dade perde a oportunidade 
de conhecer diversas obras 
que nem chegam a existir 
porque o governo nao cum-
pre os limites minimos de in-
vestimento que a lei determi-
na”, disse Caca. Ele também 
destacou a proposta de cria-
ção de prazos para a Secult 
lançar os editais com regula-
ridade e previsão.

MP recomenda paralisação do Trevo Norte

Seminário debate Lei Orgânica da Cultura

Romário Schettino

Vinícius Borba

 O governo não paga a tabela 
salarial prevista no anexo 7 da
Lei nº 5.108/2013

Não cumpre a lei do
Plano Distrital de Educação
Lei nº 5.499/2015

Não paga o reajuste anual do 
auxílio alimentação previsto na
Lei 840/2011 e 5.108/2013

POR QUE A GREVE?

PARA QUE TODOS TENHAM
DIREITO DE SE APOSENTAR
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