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VEJA A
SIMULAÇÃO
Como é hoje

55 anos

IDADE
CONTRIBUIÇÃO
(APOSENTADORIA
INTEGRAL)
VALOR DA
APOSENTADORIA

Proposta governo Temer

de idade

65 anos, idade mínima

30 anos

49 anos de contribuição

de contribuição
*É calculado pela
média dos
maiores salários

**Média de
todas as contribuições

**A aposentadoria será calculada de acordo com a média de todas as
contribuições e reduzirá o valor da aposentadoria.

Entenda o que muda para os homens

IDADE
CONTRIBUIÇÃO
(APOSENTADORIA
INTEGRAL)
VALOR DA
APOSENTADORIA

60 anos

65 anos, idade mínima

35 anos

49 anos de contribuição

*É calculado pela
média dos
maiores salários

Mulher de 44 anos

começou a trabalhar
aos 22 anos, já tem
22 anos de contribuição

Regra atual
Se aposentaria
com 55 anos em 2028

Proposta governo Temer
Se aprovada, vai se
aposentar, em 2044, com

Proposta governo Temer

de idade

de contribuição

Os professores da rede
pública de ensino do
Distrito Federal entraram
em greve por tempo
indeterminado no dia
15 de março. Eles
cobram de Rollemberg
o cumprimento das leis,
o pagamento correto
dos salários e a melhoria
das escolas e das
condições de trabalho.
A paralisação também
faz parta da greve
geral nacional contra a
reforma da Previdência,
que reúne professores e
outras categorias. Pág. 5

para todos(as)

*Atualmente a base de cálculo para deﬁnição do valor das
aposentadorias são os 80% maiores salários.

Como é hoje
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* para aposentadoria integral.

para todos(as)

**Média de
todas as contribuições

*Atualmente a base de cálculo para deﬁnição do valor das
aposentadorias são os 80% maiores salários.
**A aposentadoria será calculada de acordo com a média de todas as
contribuições e reduzirá o valor da aposentadoria.

Além de se aposentar
16 anos depois, com
as mudanças, o valor
da aposentadoria será
menor, pois o cálculo
levará em conta a
média de todas as
contribuições.

Brasil vive desemprego Carnaval foi marcado pelo “Fora Temer”
e caos econômico

Falta de água vai
se agravar no DF

O país está atolado numa grande recessão
graças à desestabilização política gerada
pelos golpistas, que não suportaram a
quarta derrota eleitoral, quando Dilma
Rousseff conquistou democraticamente
seu segundo mandato em 2014,
derrotando Aécio Neves. Em 2016, o
PIB caiu 3,6%, os investimentos 10%, o
consumo das famílias 4,2%; a agricultura
6,6% e a indústria 6,3%. Pág. 6

De norte a sul, o humor venceu o ódio e o Carnaval foi marcado pela
sonoridade do “Fora Temer”, mostrando que o povo não aceita o governo
golpista. Na Bahia, por exemplo, a banda Baiana System puxou o grito de
Fora Temer e a multidão respondeu em coro. Pág. 9

Rollemberg vive repetindo que o
racionamento de água é culpa do
baixo nível dos reservatórios do
Descoberto e de Santa Maria. O fato
é que o governador não age com
ﬁrmeza para resolver a crise hídrica
no longo prazo e a Caesb ainda
não mostrou a real situação dos
vazamentos e dos consumos dos
órgãos públicos. Pág. 10

Nome sujo atinge mais de 58
milhões de brasileiros. Pág. 6

Ainda nesta edição
Governo fecha mais de 6 mil
Liberação do FGTS favorece os
farmácias populares. Pág. 7
bancos privados Pág. 7

Desmonte golpista chega à
indústria de defesa Pág. 8

Foto: Deva Garcia

Entenda o que muda para as mulheres
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Saiba mais sobre as mudanças na aposentadoria
se a proposta do governo for aprovada

vertiginoso aumento da impopularidade
do
presidente ilegítimo Michel Temer, aposentado precoce, e, por outro
lado, o extraordinário crescimento da popularidade de
Lula abre cenários imprevisíveis para o processo político brasileiro. Há um enfrentamento em curso.
A greve dos trabalhadores marcada para o dia 15
revela crescente rechaço ao
governo, o que já havia sido
demonstrado nos protestos
generalizados de Fora Temer durante o Carnaval e
também quando a inauguração da obra de transposição das águas do Rio Velho
Chico para o nordeste.
Entretanto as iniciativas no processo político
ainda estão em mãos dos
conservadores, que controlam o Congresso e conti-

nuam tocando as reformas
previdenciária e trabalhista
com claro sentido de destruir os direitos do povo
conquistados desde a Era
Vargas. Além disso, o governo avança o entreguismo
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das riquezas brasileiras ao
estrangeiro, seja petróleo,
desnacionalizando terras
e patrimônios nacionais,
incluindo paralisação de
obras fundamentais para o
desenvolvimento do país.

Se já não bastasse tudo
isso, agora aparece uma trama para a suspensão das eleições presidenciais de 2018,
armando na surdina alguma armadilha para impedir
a quase inevitável vitória de

Lula, para retomar o projeto
de transformações sociais
com distribuição de renda e
inclusão social.
O aumento das críticas
da própria TV Globo a Michel Temer indicaria que se
planeja tirá-lo da presidência
para dar continuidade à nova
fase do golpe, com uma candidatura presidencial indireta
– sem voto do povo – e adiamento do calendário eleitoral.
Só uma ampla frente
democrática, com sindicatos, movimentos sociais,
estudantes, intelectuais, incluindo ainda empresários
prejudicados por medidas
como a corte na política de
conteúdo nacional, poderá
criar uma barreira capaz de
impedir o novo golpe e assegurar, talvez até antecipar,
as eleições diretas que poderão, novamente, libertar
o Brasil do golpismo oligárquico imperial.

Osvaldo Russo, eterno aliado do povo
O Jornal Brasil Popular lamenta a morte de seu grande
colaborador, Osvaldo Russo.
Em seu último contato com
o jornal, ele escreveu: “Na terça (7), pela manhã, vou fazer
uma cirurgia cardíaca para
troca da válvula aórtica.
Espero rápida recuperação (30 dias) para continuar
caminhando e seguindo a
canção”. Infelizmente ele não
resistiu à cirurgia.

No DF, Osvaldo Russo foi
secretário da Criança e Assistência Social e secretário de
Desenvolvimento Social. Em
âmbito federal, foi presidente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) e secretário nacional de
Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome durante a
formulação e implantação do
Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).
Em 2013 recebeu o prêmio
Superação da Desigualdade
Social. Como afirmou Carlos
Moura, secretário executivo
da Comissão Brasileira Justiça e Paz, organismo vinculado
a CNBB, “que o exemplo de
compromisso de Osvaldo Russo com os povos da terra e os
pobres seja como uma semente
que caia em terra boa e germine inspirando aqueles e aquelas
que querem ver a terra repartida e os pobres portadores e sujeitos de direito”.

Muitas categorias
paralisaram
O dia 15 de março mostrou a insatisfação dos trabalhadores com a proposta de
reforma da Previdência feita pelo governo
ilegítimo de Michel Temer, sem que houvesse discussão com a sociedade civil.
O governo golpista corre contra o
tempo para aprovar no Congresso Nacional a idade mínima de 65 anos para
homens e mulheres e a necessidade de 49
anos de contribuição ininterrupta como
requisitos para ter direito à aposentadoria.
Só a mobilização pode fazer com que
deputados e senadores não aprovem essa
reforma. Por isso, em diversas cidades de
todos os estados houve grandes paralisações. Em São Paulo, por exemplo, a manifestação reuniu mais de 100 mil pessoas.

Professores da SEEDF em greve geral
Além de reivindicar que Rollemberg cumpra a lei, a paralisação se soma à greve nacional por tempo indeterminado contra a reforma da Previdência
Da Redação

O

s professores da
rede pública de
ensino do Distrito
Federal entraram
em greve por tempo indeterminado no dia 15 de março.
Com esta greve, o movimento docente denuncia o
Governo do Distrito Federal
(GDF) por descumprir leis
distritais e provocar prejuízos salariais, sucateamento
das escolas e aviltamento das
condições de trabalho.
A greve dos professores
do DF integra também o movimento paredista do magistério público nacional, cuja
pauta é o combate à reforma
da Previdência do governo
Michel Temer que acaba com
o direito à aposentadoria da
classe trabalhadora.
“O GDF não apresenta
nada de concreto à comissão
de negociação e não encaminha nossa Pauta de Reivindicações. Além do que, não
cumpre a Meta 17 do Plano Distrital de Educação, o

Foto: Deva Garcia

Unidade popular contra novo golpe
O
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PDE; não paga a tabela de setembro de 2015 do Plano de
Carreira, não ajusta o tíquete
alimentação; atrasa, insistentemente, o pagamento do 13º
salário”, informa a diretoria
colegiada do Sinpro-DF.
Pleiteiam ainda isonomia com as carreiras de ní-

vel superior do DF. A Meta
17 da Lei do PDE estabelece
que os professores devem
receber, no mínimo, a média das categorias de nível
superior. Se não instituir a
isonomia, continuarão sendo a classe com a menor remuneração e o menor ven-

cimento básico entre as 29
carreiras do serviço público
do DF.
Ataques Federais – A paralisação se soma, ainda, à
greve geral nacional do setor da educação, convocada
pela Confederação Nacional

dos Trabalhadores em Educação (CNTE), contra a reforma da Previdência.
Análises aprofundadas
da PEC 287/16 mostram que
a proposta do governo elimina o direito à aposentadoria da maioria dos trabalhadores do serviço público
e da iniciativa privada. E
afeta frontalmente a categoria docente.
Os/as professores/as terão de trabalhar mais 15
anos para se aposentar porque terão a idade mínima
elevada para 65 anos. “Vamos ter de trabalhar mais
tempo porque a proposta
iguala a idade mínima entre homens e mulheres em
tempo de contribuição e em
idade”, explica a diretoria.
Além disso, irá perder a
aposentadoria especial pela
qual lutou no século XX.
Essa reforma aumenta o
tempo laboral de todo mundo para 65 anos de idade e
49 anos de contribuição.

Mês da mulher chama atenção para lutas históricas
Ricardina Almeida
Foto: Arquivo Sinpro

Editorial

Quando você estiver recebendo
o Jornal Brasil Popular, já terá passado a data do 8 de março, dia Internacional da Mulher, mas não tudo o
que este dia simboliza, para a longa
história de lutas das mulheres. Os
muitos eventos que acontecem durante trinta dias, neste março – mês
da mulher – continuam a nos contar
essa história.
A surpresa deste 8 de março foi
as mulheres terem feito uma greve
mundial. Por que a greve? Porque
a metade da população do planeta,
as mulheres, ainda é discriminada,
oprimida, violentada, estuprada e
assassinada pelo simples fato de ser
mulher; porque a maioria ainda recebe salário inferior ao dos homens
pelo mesmo serviço prestado.

E agora, com reforma da Previdência, terceirização e corte por 20
anos de investimento público em
serviços essenciais, as mulheres terão condições muito piores de vida.
Na história da humanidade,
sempre que a opressão e a exploração aumentaram, a única força
que foi capaz de fazer retroceder
os que ocupavam o poder – reis,
governantes, donos das fabricas,
das empresas – foi a pressão das
greves. Foi assim, por exemplo,
no processo de industrialização,
na Inglaterra e nos EUA. Naquela época, mulheres e até crianças
eram obrigados a trabalhar 14/17
horas diárias, em lugares insalubres. Com a organização dos trabalhadores pelos sindicatos, come-

çaram a acontecer greves contra as
condições desumanas de trabalho.
Liderados pelos sindicatos, os
trabalhadores fizeram os patrões
retrocederem. Melhores condições
de trabalho foram conquistadas.
Reduziu-se a jornada de trabalho
para as 8 horas que temos hoje e o
trabalho infantil foi em parte abolido. Nas greves muitas mulheres
ampliaram a consciência de seus
direitos sociais civis e políticos, do
direito ao voto, à participação na
política e nos processos de decisão.
Muito ainda falta para conquistar,
por isso as mulheres continuam
em luta. Em busca da garantia de
direitos, mulheres participam de
atividades em todo o Brasil durante
o mês de março.
www.brpopular.com.br 5
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Golpe gera desemprego e terremoto econômico
O voto popular é a saída para paciﬁcar a vida nacional e reverter a pior crise econômica da história do Brasil
Cesar Fonseca

O

Produto
Interno Bruto (PIB),
que mede o comportamento
da
economia, levou um tombo
fantástico de 3,6% em 2016.
Repetiu-se o mesmo terremoto que abalou o Brasil em 2015,
com queda de 3,8%. Somados
os dois anos, registra-se queda
de 7,4%, a maior desde 1948,
quando começaram as estatísticas sobre o PIB nacional.
Esse resultado desastroso é fruto da desestabilização
política gerada pelos golpistas,
que não suportaram a quarta
derrota eleitoral para o PT, em
2014, quando Dilma Rousseﬀ
conquistou democraticamente seu segundo mandato, derrotando o senador Aécio Neves (PSDB).
Temerosos de sofrerem
uma 5ª derrota em 2018, com
a previsível volta do ex-presidente Lula pelo voto popular,
os derrotados partiram para

Os golpistas, apoiados pela
grande mídia e os especuladores, atacaram o governo, no
Congresso, com as chamadas
pautas bombas.
Os números comprovam
o desastre: os investimentos
caíram 10%; o consumo das
famílias, que representa 73%
do PIB, caiu 4,2%; a agricultura, que tem sido o esteio da
economia, despencou 6,6%; a
indústria, da mesma forma,
sofreu tombo de 6,3%.
E as previsões para 2018
apontam para o aumento da
recessão e do desemprego,
com diminuição de salários e
perda de direitos. A crise vai
se aprofundar, até que o povo
eleja democraticamente um
novo presidente da República,
pois o voto popular é a única
alternativa capaz de pacificar
a vida nacional – agitada e
desorganizada pelos golpistas
que destroem a democracia
nacional.

radicalizações e golpes, visto
que não conseguiram chegar
ao governo pelo voto popular.
Durante dois anos, 2015 e
2016, dominando o Congresso,
PMDB e PSDB não deixaram
a presidenta Dilma governar.
Barraram todas as iniciativas
econômicas, capazes de dar
continuidade ao projeto governamental de desenvolvimento
com melhor distribuição da
renda. Programas sociais e valorização do salário mínimo
foram boicotados. Também
houve grande desorganização
das forças produtivas e queda
de emprego, renda, consumo
e arrecadação.
Forças internas e externas
conspiraram contra o governo
Dilma até instalar, no início
de 2016, o processo de impeachment, que derrubou a presidenta no segundo semestre
do ano. Nesse período, a economia, bombardeada pelas
sabotagens golpistas, afundou.

Mais de 58 milhões de brasileiros Inadimplência das empresas
estão com nome sujo
cresce 5,28%
O número de pessoas físicas inadimplentes aumentou 0,41% em fevereiro na comparação com o mesmo período de 2016, de acordo com
o indicador elaborado pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). No total,
58,9 milhões de brasileiros estão negativados, contra 58,0 milhões em
2016. Isso significa que, em termos
percentuais, 39,25% dos brasileiros
estão com o nome sujo.
A estimativa por faixa etária indica que é entre 30 e 39 anos a maior
frequência de negativados, uma vez
que em fevereiro quase metade dessa população (49,85%) estava com o
nome incluído em listas de proteção
ao crédito- um total de 17,0 milhões
de pessoas. Vale destacar ainda
que uma quantidade significativa
das pessoas entre 40 e 49 anos está
inadimplente (46,86%, ou 12,9 milhões, em números absolutos), bem
como entre os consumidores de 25
a 39 anos (46,81%, ou 8,0 milhões).

De acordo com o indicador divulgado pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), a quantidade de empresas

inadimplentes aumentou 5,28% em
janeiro, em comparação ao mesmo
período de 2016.
Levando em consideração os dados das cinco regiões brasileiras, o
indicador demonstrou que o Nordeste teve o maior avanço do número de
pessoas jurídicas negativadas (6,70%),
seguido do Norte (5,39%), Sudeste
(5,29%), Centro-Oeste (4,47%) e Sul
(3,17%). Mas o Sudeste tem a maior
concentração de dívidas registradas
pelas empresas (43,72%).
O número de empresas devedoras
por setor indica que o segmento de serviços (que engloba bancos e instituições
financeiras) teve a maior alta de empresas negativadas em janeiro de 2017 na
comparação com o mesmo período do
ano anterior (8,00%), seguido de indústria (4,78%) e comércio (4,12%).

Mais uma vítima da crise:
correios vão fechar 250 agências no País
Governo Temer fechará 250 agências dos Correios
Da Redação

D

epois de anunciar demissões
na Caixa e no
Banco do Brasil,
com fechamento de várias
agências bancárias, a turma do golpe que governa o
Brasil agora anunciou que
fechará 250 agências dos
Correios, em cidades com
mais de 50 mil habitantes
de todas as regiões.
Ninguém segura a crise econômica potencializa
pelo governo de Michel
Temer e Henrique Meirelles, apoiado pelo PSDB. Os
Correios fecharam o ano

passado com prejuízo em
torno de R$ 2 bilhões, após
registrar perdas de R$ 2,1
bilhões em 2015.
A estratégia de corte de
despesas envolve também
um plano de desligamento voluntário, inicialmente
para aposentados, lançado
em janeiro, visando a saída
de empregados com mais
de 55 anos que já possuem
alguma aposentadoria. Vem
mais desemprego por aí,
não só dos empregados dos
Correios, mas também de
prestadores de serviços ligados à empresa estatal.

Liberação do FGTS
Governo fecha mais
de 6 mil farmácias populares favorece bancos privados
Cesar Fonseca

Da Redação, com informações do site Aos Fatos

Só este ano, foram fechados 6.317 estabelecimentos
do programa de farmácias
populares do governo federal
– uma queda de quase 20%,
de acordo com os dados mais
recentes da Sage (Sala de
Apoio à Gestão Estratégica)
do Ministério da Saúde.
O ano passado fechou
com 34.616 unidades credenciadas no programa Aqui
Tem Farmácia Popular, mas
o número foi reduzido para
28.299. Iniciado no governo
Lula em 2006, o programa
beneficiou 38 milhões de
pessoas em dez anos.
Começam a aparecer
mais claramente os resultados da Emenda à Constituição que congela gastos públicos por 20 anos, inclusive
com educação e saúde.

A poupança do FGTS do
trabalhador – que rende pouco
em relação aos juros que é obrigado a pagar quando se endivida
– vai ser comida pela agiotagem
que ele não conseguiu suportar.
Por exemplo, a pessoa comprou a crédito, não suportou a
dívida que se acumula criminosamente na base de juro sobre juro e entrou em bancarrota
porque possivelmente perdeu o
emprego nos novos tempos de
golpe. E o que o governo faz com
esse trabalhador que deve até os
fios dos cabelos?
Gera emprego? Claro que
não. Libera a poupança retida
dele para servir aos sanguessugas que o exploraram impiedosamente. Na prática é uma forma de privatizar para o banco o
que é patrimônio do trabalhador. O dinheiro do FGTS irá,
de fato, para o caixa dos bancos
liquidar dívidas. É, na verdade,

“A desordem institucional explode no colo do povo, com entrega de nossas riquezas, retrocesso de direitos, desemprego, miséria, caos social e barbárie. É preciso combater o golpe que rasgou a Constituição e resgatar a esperança.”
6 Brasil Popular
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uma doação aos bancos com recursos dos trabalhadores.
Esse, aliás, é o sentido das
reformas trabalhista e previdenciária do governo golpista:
desmontar direitos e conquistas
sociais do trabalhador em favor
do capital, o que contribui para
aprofundar a recessão e gerar
ainda mais desemprego.
Além disso, um grande saque das contas inativas do FGTS
– que chegam a R$ 45 bilhões –
fará reduzir o recurso disponível para financiamento da casa
própria, atingindo em cheio o
programa Minha Casa, Minha
Vida. E para piorar, Temer mandou a Caixa financiar as moradias mais caras, de até R$1,5
milhão, excluindo os beneficiados da faixa 1 do programa, que
são os mais pobres e justamente
os que ajudam a movimentar a
economia, principalmente nas
pequenas cidades.

Osvaldo Russo (faleceu em 7/3/2017)
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Desmonte golpista chega à indústria de defesa

“Fora Temer” une o Brasil no Carnaval

Temer quer parar o que Lula e Dilma vinham fazendo para defender as riquezas do país

O

O

governo Temer decidiu
cancelar a compra de sistema de defesa antiaérea
fabricadas pela Rússia. Este
cancelamento tem uma simbologia
política e representa um passo a mais
na guinada à direta, após o golpe de
agosto de 2016, o que conduz o Brasil
a ser novamente submisso e dependente dos Estados Unidos.
A decisão contraria o que estava sendo feito, em matéria de defesa,
nos governos Lula e Dilma, quando se
buscou equipar o Brasil com sistemas
defensivos à altura das grandes riquezas naturais e territoriais que o país
dispõe e com apoio orçamentário ao
setor de defesa.
O Brasil já havia comprado da
Rússia uma frota de helicópteros de
alta tecnologia e autonomia, apropriados para a defesa da Amazônia.
Também comprou mísseis Igla para
infantaria, além de um lote de baterias
antiaéreas móveis para defender áreas

estratégica, como por exemplo, Brasília, e o ABC paulista, onde se localiza
o núcleo industrial brasileiro. Esta autonomia brasileira irritou os EUA.
Tal como a revogação do monopólio estatal do petróleo do pré-sal,

favorecendo interesses norte-americanos, juntamente com a venda de ativos da Petrobrás, a paralisação de suas
mais importantes obras, e também do
projeto do submarino nuclear, com
a prisão do seu comandante, Almi-

Beto Almeida
rante Othon Pinheiro, este cancelamento pode ser entendido como uma
mudança dos rumos da política de
defesa, buscando, provavelmente, alinhamento com os interesses dos EUA
para a região da América Latina.
A gravidade desta decisão de
Temer, cedendo à pressão dos EUA,
revela a escalada na perda de soberania, e pode conduzir novamente
o país ao que foi feito durante o governo de FHC, o desarmamento unilateral, desmontando a indústria de
defesa. Para um país com a riqueza
em petróleo, nióbio e biodiversidade, desarmar-se significa adentrar
em perigosa esfera de fragilidade,
rumo a uma moderna recolonização.
É fundamental que o episódio seja
discutido seriamente pelos sindicatos
da indústria de defesa, pelas centrais
sindicais, universidades e Congresso
Nacional, convocando para este debate os setores nacionalistas da sociedade, militares ou não.

Rio de Janeiro quer privatizar até a água

Privatização da Cedae vai encarecer serviços de água e esgoto, como já aconteceu com a energia
Emanuel Cancella
Como resultado da PEC da morte (241), congelando por vinte anos o
orçamento de estados e municípios,
o Rio de Janeiro quer privatizar a Cedae, empresa estadual de água e esgotos. Com isso, vai acabar a lógica da
universalização do serviço, fazendo
da água e do esgoto apenas mercadorias: quem paga tem o serviço, quem
não pode pagar fica sem. É o triste retorno do estado do Rio à imagem da
lata d’água na cabeça.
Haverá aumentos substanciais nas
contas, como assinala a Rede Brasil: “A
Cedae cobra tarifas progressivas considerando o bairro e o volume total
consumido. A conta mínima domiciliar é de aproximadamente R$3,00
e a máxima é de R$28,36. Favelas e
conjuntos habitacionais com moradores de baixa renda têm o benefício
de uma tarifa social. Enquanto isso,
nas cidades do estado onde o abastecimento já está nas mãos da iniciativa
privada, os moradores pagam até 70%
a mais do que os clientes dos 64 municípios atendidos só pela estatal”.
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Além do encarecimento nos outros serviços privatizados no estado
do Rio, como transporte e luz, cresce
a falta de investimentos para aprimoramento e manutenção desses serviços. Quando há necessidade de novos
trens, é o estado quem os compra, com
dinheiro do contribuinte, entretanto o
lucro vai para o empresário. No caso
da luz administrada pela Light privatizada, os aumentos das contas são
astronômicos, enquanto aumenta o
número de explosões em bueiros antigos com manutenção precária. E com
a Cedae não vai ser diferente. Assim
a qualidade e o valor da água ficarão
à mercê de empresários, que só visam
ao lucro desmedido.
Essa é a lógica que vai cada vez
mais ser seguida por exigência do
governo ilegítimo de Temer – com
apoio integral do PSDB – como
condição para liberar empréstimos
para os estados falidos por más
administrações. Mais uma vez os
mais pobres é que vão pagar a conta
da privatização.

18 de março de 2017

Ronald Pinto

Carnaval de 2017
teve uma característica diferente.
De norte a sul do
Brasil, o mote mais cantado
foi o “Fora Temer”, mostrando que o povo não aceita o
governo golpista, apesar do
esforço da grande mídia.
Com o humor sempre presente nos carnavais, a festa e
sua picardia venceram o ódio
e as convicções que, de tempos pra cá, se transformaram
no cotidiano dos brasileiros.
O Bloco da Égua de Algodoal/PA viralizou sua marchinha nas redes sociais com
o refrão: “Otário! Coxinha!
Caiu no conto da carochinha! / Coxinha! Otário! Caiu
no conto do vigário!” declarando a decepção de milhões
de manifestantes que acreditaram na mídia golpista e nos
“movimentos” de oposição
apoiando o golpe contra Dilma. Agora estão frente a frente com as piores políticas do
neoliberalismo que se considera definitivo para acabar
com todos direitos sociais.
Em Salvador os gritos de
“Fora Temer” eram comuns

junto aos trios elétricos, até que
durante a apresentação da banda Baiana System – uma das
atrações que mais arrastam
multidões – o grito de Fora
Temer foi chamado de cima

do carro de som. A multidão
respondeu em coro: “Educação pras crianças! Fascistas,
Golpistas, Não passarão! Golpistas, Fascistas, Não passarão! Fascistas, Machistas, Não

passarão! Agora assim ó: Fora
Temer! Fora Temer!”.
A reação não se fez esperar. No dia seguinte, a mídia
já noticiava: “A banda Baiana
System foi ameaçada com san-

ções após o vocalista Russo
Passapusso ter entoado gritos
de ‘Fora, Temer’ em desfiles na
sexta-feira (24) e no domingo
(26), no carnaval de Salvador.” O Conselho Municipal
do Carnaval – composto por
empresários, entidades carnavalescas, governo e prefeitura
– tentou censurar as manifestações políticas no carnaval.
A própria Globo, que tentou ocultar as manifestações,
teve que noticiá-las após vazar
uma entrevista ao vivo onde
um estrangeiro falou em inglês que ouvia tanto “Fora
Temer” e não entendia muito
bem o que significava. A chamada era: “Em meio à folia
dos blocos, presidente Michel
Temer é alvo de protestos”.
Foi realmente um grito
que uniu o Brasil para além
de todos os movimentos sociais ou partidos políticos. O
povo, aquele que assiste tudo
aparentemente alienado, não
quer mais saber dos golpistas
que ocupam o Planalto e exige
“Fora Temer”. Ou como cantavam As Paneleiras Arrependidas: “Ai! Ai ai ai! Empurra o
Temer que ele cai!”.

Portela vence carnaval mostrando o rio que era doce
Telebras vai
entregar satélite
a empresas privadas

A Telebras vai privatizar o satélite geoestacionário brasileiro, que
custou cerca de R$ 2 bilhões do orçamento público e vai ser lançado
no 21 de março. Será uma trama
para favorecer as empresas privadas, que aumentarão seus lucros
sem ter qualquer contrapartida.
Explicando: as empresas passarão a usar o satélite construído
com dinheiro do povo e não terão
obrigação de prestar atendimento,
meta de universalização ou preço
mínimo para vender a sua banda
larga. Só mesmo um governo golpista – sem compromisso com o
Brasil – poderia fazer isso.

Beleza, poesia, tradição e
denúncia dão vitória à Portela
no carnaval do Rio de Janeiro,
com enredo sobre a importância dos rios na vida humana, inspirado na canção Foi
um Rio que Passou em Minha
Vida, de Paulinho da Viola.

Chamou muito a atenção o
protesto político para lembrar
da tragédia da barragem da Samarco, em novembro de 2015,
que dizimou peixes ao longo
do Rio Doce e matou 19 pessoas, além de destruir o subdistrito de Bento Rodrigues, em

Mariana, Minas Gerais.
Na ala “O lamento do rio
Doce”, a Portela apresentou
componentes sujos de barro e
com placas escritas “justiça”,
“lamento”, “morte”, “miséria”,
“tristeza”, “dor”, “desespero”,
“luto”, entre outras.

“São Paulo está matando sua própria cultura”
O prefeito de São Paulo – magnata apresentador de
TV – João Doria causou indignação entre artistas ao apagar grafites na cidade. Para especialistas em arte urbana,
falta embasamento técnico para a decisão. “São Paulo está
matando sua própria cultura”, diz o curador alemão e especialista em arte urbana não-autorizada Robert Kaltenhäuser. “Talvez se lerá sobre isso nos livros de história no
futuro, assim como hoje lemos sobre a tentativa dos fascistas de eliminar a arte moderna considerada degenerada”.
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Distrito federal

Vai piorar a falta de água no DF

Reforma Trabalhista de Temer gera
desemprego e escraviza trabalhadoras/es

Os fatos e os atos do governo Rollemberg mostram que está longe a solução para a crise hídrica
Augusto da Fonseca
Atualmente os brasilienses já estão submetidos ao racionamento de
água. O motivo, segundo o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), é o
baixo nível dos reservatórios do Descoberto e de
Santa Maria. Na verdade,
é muito mais que isso,
mas aprofundaremos esse
assunto em artigo da próxima edição deste jornal.
A situação de emergência foi decretada no
fim de janeiro: 14 distritos
estão no racionamento e
cerca de dois milhões de
pessoas têm água dois dias
sim, um dia não. Entretanto, a Caesb ainda não
apresentou aos brasilienses a real situação dos va-

zamentos e dos consumos
dos órgãos públicos, em
geral, muito menos das
suas próprias instalações.
Matéria recente da CBN
mostrou que 25% das unidades da Caesb não calculavam o consumo de
água até o ano passado,
simplesmente porque não
tinham hidrômetro.
Além de apostar no
racionamento e na elevação da tarifa, o governo
Rollemberg tinha uma
expectativa de que as
chuvas deste verão pudessem elevar o nível dos
reservatórios ao patamar
de 2016 e, com isso, permitir passar o período
de seca sem necessidade
de restrição ao consumo.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, presidente da CUT destaca os prejuízos que a reforma
Trabalhista de Temer representa para a classe trabalhadora e conclama todas/os para ato no dia 15

Mas essa expectativa não
se realizou. Atualmente,
os níveis dos reservatórios mencionados estão
bem inferiores aos de há
um ano atrás. O principal
reservatório de Brasília,
o Descoberto, está com
24% da capacidade. O segundo maior, o de Santa
Maria, está com 40%.
Com esse quadro,
nem mesmo os governistas mais otimistas são
capazes de afirmar que
a situação ficará melhor
do que está atualmente.
O governo Rollemberg,
por outro lado, continua
não agindo para resolver
a crise hídrica no longo
prazo, como mostraremos no próximo artigo.

Luciana Waclawovsky e Marize Muniz

E

m audiência pública realizada nesta terça-feira (7), na Comissão Especial da Câmara
dos Deputados criada para debater o PL
6.787/2016, Projeto de Lei da reforma Trabalhista de Temer, o presidente da CUT, Vagner
Freitas, disse que essa reforma oficializa o bico e,
além de desemprego, escraviza os trabalhadores.
“O que significa quando você só trabalha
quando o patrão chama, só ganha pelo que
produz, pode ser temporário por 120 dias ou
mais, sem direito a FGTS nem férias?”, questionou Vagner, que destacou o prejuízo que essa

A mobilidade urbana tem que dar prioridade às pessoas, e não ao transporte individual motorizado

10 Brasil Popular

A página “Brasília para
Pessoas”, mantida pelo ativista Uirá Lourenço, concentra
suas críticas ao Trevo de Triagem Norte (TTN), também
conhecido como Terrível Trevo Norte. Elaborado em 2009,
começou a ser executado em
2014 e paralisado em seguida. Em julho de 2016, o atual
governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), retomou as obras.
Para Uirá, “o TTN é um
projeto rodoviarista, caro
e atrasado, de incentivo ao
transporte automotivo. Com
concepção ultrapassada, da

quanta a previdenciária - uma quer acabar com a
CLT, outra quer acabar com a aposentadoria. Não
vamos pagar a conta do golpe”.
Para a CUT, o PL 6.787, que altera o Decreto-Lei 5.452 de 1943, da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), vai precarizar o trabalho no
Brasil e não modernizar a legislação trabalhista, como dizem o governo, os empresários e
todos que defendem as mudanças.
Ao contrário da justificativa do governo
Temer, o PL não vai gerar empregos, vai flexibilizar direitos e legitimar a precarização do

trabalho, garantindo segurança jurídica e mais
lucros para as empresas que utilizam formas de
contratações ilegais.
“Ao invés de medidas para gerar empregos e um projeto de desenvolvimento inclusivo, com investimentos em infraestrutura,
inovação tecnológica e aumento de produtividade, o governo propõe a retirada de direitos, a
proposta de Temer vai multiplicar as formas de
trabalhos precários – salários baixos, insegurança no local de trabalho e alta ainda maior da
rotatividade”, argumenta o presidente da CUT.

Veja alguns exemplos do que os golpistas querem fazer com seus direitos:

Pedestres e ciclistas são deixados de lado

A crescente mobilização social em torno do tema
da mobilidade urbana saudável tem foco e prioridade
nos direitos dos pedestres e
dos ciclistas, com ênfase no
transporte público coletivo
de qualidade.
Páginas no Facebook estão se especializando nesse
debate. A Associação Andar a Pé - O Movimento da
Gente e a “Brasília para Pessoas” criticam as políticas
públicas atuais do GDF, que
ignoram a importância do
transporte coletivo.

reforma representa para as mulheres, que já
correm risco de não conseguir sequer se aposentar com a reforma da Previdência de Temer.
O dirigente conclamou toda a sociedade
para o ato contra as perversidades de Temer que
a CUT e as demais centrais sindicais e movimentos populares estão organizando para a semana
que vem. “Todos os sindicatos da CUT estão mobilizados para o dia 15 - Dia Nacional de Paralisação - e todas as trabalhadoras e trabalhadores
do Brasil têm de cruzar os braços nesse dia para
barrar as reformas de Temer, tanto a trabalhista

década de 60, o projeto propõe
mais pistas, túneis e viadutos
com o objetivo de priorizar a
velocidade, a fluidez motorizada, em detrimento da segurança no trânsito”.
As obras no norte do DF
abrangem desde a região do
Grande Colorado até o final
da Asa Norte em dois projetos rodoviaristas: o complexo
viário ligação Torto/Colorado
e o Trevo de Triagem Norte.
Ao custo inicial de R$ 207 milhões, segundo Uirá, “as obras
resultarão em mais congestionamentos, poluição e estresse.

Romário Schettino

Ao contrário do que o GDF
anuncia nas notícias sobre as
obras, a qualidade de vida vai
piorar, e muito”.
Uirá lamenta que na Capital Federal ainda se gastam os
já escassos recursos públicos
para ampliar vias e construir
mais pistas túneis e viadutos.
Atualmente, cidades modernas em todo o mundo estão
investindo pesado nos modos
coletivos e saudáveis (“não
motorizados”) de transporte
e restringem cada vez mais o
espaço voltado ao transporte
individual motorizado.

Contrato temporário para sempre
A proposta de Temer aumenta o
prazo máximo para contratos temporários de 90 dias para 120 dias, prorrogáveis por igual período. E o trabalho temporário poderá ser contratado também
para atender acréscimo extraordinário
de serviço decorrente de sazonalidade
na produção, situação que existe em
empresas de todas as atividades da
economia.
Os trabalhadores poderão ser
contratados por até oito meses sem
direitos trabalhistas como: seguro-desemprego, estabilidade para gestantes
e verbas rescisórias como o aviso prévio
e os 40% de multa do FGTS.
Se a nova regra de contratos temporários for aprovada, os empresários
não terão mais a obrigação de registrar
os trabalhadores e, assim garantir todos
os direitos do trabalhador.
Que tal trabalhar 352 horas a mais
por ano?
Atualmente, a jornada é de 44
horas semanais ou 2.288 horas anuais
– nesse cálculo está incluído o desconto
semanal remunerado (DSR). Além disso,
são permitidas até 2 horas extras por dia,
desde que em caráter eventual.
O PL da reforma Trabalhista de Temer desconsiderou o DSR. Se passar do
jeito que está, a jornada será mais do que

44 horas semanais. Será de 2.640 horas
por ano. Isso significa até 352 horas a
mais de horas trabalhadas por ano.
Parcelamento de férias/ negociado sobre o legislado
O PL da reforma Trabalhista de
Temer também sugere a alteração do
Artigo 611-A e prevê que a Convenção
ou Acordo Coletivo de Trabalho tem
força de lei em 12 temas pré-definidos:
1) parcelamento das férias em até três

vezes, sendo que um dos períodos deve
ser de duas semanas ininterruptas; 2)
distribuição da jornada de trabalho,
limitada a 220 horas mensais; 3) PLR
(parcelamento, não inferior a duas parcelas); 4) Horas in itinere; 5) Intervalo
intrajornada, respeitando-se o limite
mínimo de trinta minutos; 6) Ultratividade da norma ou instrumento coletivo
de trabalho da categoria; 7) Ingresso no
Programa de Seguro Emprego (PSE) –
por que? Se já tem suas regras definidas

em Lei?; 8) Plano de cargos e salários;
9) Banco de horas, garantida acrescimento de 50% na hora que exceder a
jornada normal de trabalho – é positivo, porém é significativo o numero de
acordos que já prevê isso; 10) Trabalho
remoto – isso é a regulamentação do
trabalho precário; 11) Remuneração
por produtividade – isso também é a
regulamentação do trabalho precário;
e, 12. Registro da jornada de trabalho
– é uma revisão do registro de ponto?

Representação no local
de trabalho
É restrita a empresas com mais
de 200 trabalhadores e garante apenas
um representante por empresa, podendo ser mais de um se previsto em
acordo ou convenção coletiva. Porém, a
estabilidade do representante é restrita
a seis meses após o fim do mandato, o
representante é dos empregados e não
sindical , ou seja, não precisa ter filiação
sindical. E mais, os procedimentos eleitorais do representante não podem ter
interferência do sindicato. As Atribuições do representante incluem participação na mesa de negociação de data
base e “conciliação de conflitos” no local de trabalho, inclusive relacionados a
verbas rescisórias. Incentiva a negociação por empresa (e não por categoria).
Para o presidente da CUT, o deputado que aprovar essa proposta será
conhecido como “o deputado do bico,
como o deputado que acabou com as
férias, com o 13º, a carteira assinada, a
CLT, que desempregou o trabalhador e
que oficializou o bico”.
Se os deputados aprovarem esse
projeto, a única saída vai ser colocar
a cara de cada um deles nos postes,
marcá-los como os deputados que
acabaram com a carteira assinada e
todos os direitos dos trabalhadores,
concluiu Vagner.

COMUNICADO À POPULAÇÃO
O governo federal, por meio da PEC 287, propõe diversas mudanças
nas exigências necessárias para

a aposentadoria de todos os brasileiros.

Com as mudanças propostas, grande parte dos trabalhadores não conseguirá
atingir as condições necessárias para a aposentadoria.
Além disso, no Distrito Federal, o governo descumpre várias leis (*) e promove
uma série de descasos com a Educação e com os professores da rede pública.
Esses ataques do governo federal e o descumprimento de leis por parte do GDF,
levam os professores mais uma vez a entrarem em greve a partir do dia 15 de
março, por tempo indeterminado.
Essa decisão não foi fácil, mas a luta de todos os professores e professoras
é para que o governo cumpra com suas responsabilidades legais e para que
todos tenham o direito de se aposentar.
(*) O governo descumpre a Lei 5.105/2013, ao não pagar a tabela salarial prevista no anexo 7; não cumpre as
Leis 840/2011 e 5.108/2013 ao não pagar o reajuste anual do auxílio-alimentação; e não cumpre a Lei do PDE, 5.499/2015.

