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POVO VAI ÀS RUAS

Carne Fraca da PF 
favorece estrangeiros Nordeste celebra transposição do São Francisco 
Assim como a Lava Jato acabou com 
milhões de empregos, sobretudo na área 
de infraestrutura, a Polícia Federal agora 
repete a dose com a Operação Carne 
Fraca. Em ambos os casos, rapidamente 
empresas estrangeiras começam a 
tomar conta do mercado brasileiro. Em 
vez de punir só os criminosos, o negócio 
é destruir empresas nacionais e afundar 
a economia do país.  Pág. 3

As manifestações de 15 de março 
surtiram efeito e levaram a maioria 
dos senadores a assinar a CPI da 
Previdência. A pressão do povo 
também gerou um racha entre 
aliados do governo com relação 
à terceirização e às reformas 
golpistas de Temer. Mas para 
marcar os deputados e senadores 
sob pressão, sobretudo porque em 
2018 haverá eleições, o povo volta 
às ruas com mais força – nesta 
sexta-feira (31) e principalmente 
na greve geral do dia 28 de abril. 
Sem mobilização, adeus carteira 
assinada e aposentadoria. Pág. 4

A cidade de Monteiro, na Paraíba, 
reuniu 80 mil pessoas para celebrar a 
transposição das Águas do Rio São 
Francisco, com a presença de Lula, 
Dilma e o governador Ricardo Coutinho 
(PSB). Isso demonstra a importância 
de incluir a população mais carente 
no orçamento público. Há séculos o 
semiárido nordestino pedia água e agora 
ela chegou a várias localidades.  Pág. 6

EM DEFESA DA CLT E DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA

Ainda nesta edição

Bancos não podem bloquear 
FGTS para quitar dívida   Pág. 3

Terceirização sem limites destrói 
direitos trabalhistas  Pág. 4 e 5

Ex-moradores de rua voltam
ao palco com nova peça   Pág. 7

Bandas e quadrilha junina do DF 
se apresentam na Europa  Pág. 7
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Temer foi sozinho à 
Paraíba, com medo 
do povo, para ten-
tar roubar a autoria 

da Obra de Transposição das 
Águas do Rio Velho Chico. 
Lula foi lá com 70 mil pesso-
as em Monteiro, uma cidade 
de 33 mil habitantes, e fez 
uma Inauguração popular da 
Obra. A vitalidade de Lula e 

a debilidade de Temer não se 
revelam apenas aí.

Despencando nas pes-
quisas, Temer se isola no Pla-
nalto e vê sua base aliada ruir. 
O PSB não vai apoiar a Re-
forma da previdência. Uma 
parte do PMDB, inclusive o 
líder no Senado, posiciona-se 
contra a sanção à terrível lei 
da terceirização, a Segunda 
Morte de Getúlio Vargas. 

Dois ex-presidentes do 
STF, Gilmar Mendes e Nel-
son Jobim, polemizam a céu 
aberto sobre o inequívoco 
direito de Lula voltar à pre-
sidência, quando golpistas 
querem suspender o calen-
dário eleitoral. 

A criminalidade, a tra-
gédia social do desemprego, 
a paralisação produtiva do 
Brasil, sua perda crescente 

de soberania, estimulando 
até mesmo novas investidas 
contra ramos industriais, 
como no caso da sabota-
gem da PF contra a carne, 
tudo isto, juntamente com 
a destruição de direitos pre-
videnciários e trabalhistas, 
conforma um quadro poli-
ticamente explosivo. O que 
animou a unidade, � nal-
mente, de todas as centrais 

sindicais na convocação de 
uma greve geral, que tem to-
das as condições de sucesso.

Golpistas se assustam e se 
dividem. Não está descarta-
da a antecipação das eleições 
diretas. É fundamental uma 
unidade popular ampla, para 
revogar todas as medidas do 
desastre Temer e retomar, o 
quanto antes, a Era Lula, con-
tinuadora da Era Vargas.
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Reduzir a Operação 
Carne Fraca a uma 
imperícia ou trapa-
lhada da Polícia Fe-

deral só serve para esconder 
a questão verdadeira: há uma 
ação imperial dos EUA para 
impedir que o Brasil expanda 

sua presença no mercado in-
ternacional e, também, buscar 
tomar o mercado consumidor 
brasileiro de carne, que cres-

ceu signi� cativamente durante 
os governos Lula e Dilma, em 
razão da melhor distribuição 
de renda ocorrida. Também se 
pretende separar o Brasil dos 
países dos BRICS.

A Polícia Federal usou 
1100 agentes nesta operação 
Carne Fraca e não há notícia 
de que a PF tenha feito uma 
ação assim contra o trá� co de 
armas ou de drogas, ou contra 
o contrabando de nióbio, que 
tanto prejuízo causa à econo-
mia brasileira. A PF foi utiliza-
da contra os interesses nacio-
nais, provocando um prejuízo 
enorme, gerando descon� an-
ça sensacionalista sobre a qua-
lidade da carne brasileira, sem 
apresentar qualquer prova 
factual, chegando mesmo a se 
corrigir por nota o� cial, a� r-
mando que o problema de má 
qualidade não é generalizado. 

Não é uma coincidência 
esta operação da PF com outras 
vinculadas à Operação Lava 
Jato, responsável pela perda de 
centenas de milhares de em-
pregos, destruição de empresas 
brasileiras. Isto favorece, ob-
viamente, a ocupação da eco-

nomia nacional por interesses 
estrangeiros. No caso da carne, 
é notória a intenção de produ-
tores de carne dos Estados Uni-
dos, conhecidos pelo uso ilegal 
de produtos químicos descon-
troladamente, em ocupar o 
crescente mercado consumi-
dor. Lembrando que dados do 
IBGE apontam a presença de 
produtores médios e peque-
nos neste setor, que poderão 
ser dizimados caso até mesmo 
grandes empresas também o 
sejam, com a PF favorecendo 
as estrangeiras. 

Só uma crescente presença 
do Estado, na produção, � sca-
lização (há pequeno número de 
� scais) e consumo, ampliando 
as políticas sociais de Lula-Dil-
ma, e a derrubada deste governo 
traidor dos interesses nacionais, 
poderá assegurar uma reor-
ganização do setor produtivo, 
inclusive, com técnicas que per-
mitam corrigir rigorosamente 
o problema das terras degrada-
das, fortalecendo-se, também, 
o apoio às cooperativas vin-
culadas à agricultura familiar, 
que devem ter presença muito 
maior neste ramo produtivo.

Os valores relativos ao 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) não podem 
ser bloqueados por bancos ou 
utilizados para pagamento au-
tomático de débitos. 

O valor do FGTS trans-
ferido para a conta poupança 
do trabalhador na Caixa Eco-
nômica Federal não pode ser 

usado para amortização total 
ou parcial das dívidas, sem 
autorização prévia. Da mesma 
forma, os recursos transferidos 
para outros bancos também 
não podem ser destinados à 
cobertura de débitos sem con-
sentimento do titular da conta.

Essa prática é proibida pelo 
artigo 39 do Código de Defesa 

do Consumidor e também pela 
Lei 8.036 de 1990, segundo a 
qual “o FGTS, assim como o sa-
lário e tudo derivado dele, tem 
caráter alimentar e não pode 
ser penhorado ou con� scado”. 

Caso o trabalhador per-
ceba que o banco con� scou 
os valores sem autorização, a 
primeira providência é a busca 

pelo desbloqueio dos valores 
diretamente no banco, depois 

no Procon e, se necessário, re-
correr à Justiça.

A Carne Fraca da Polícia Federal prejudica o Brasil

Bancos não podem bloquear FGTS para quitar dívida 

A vitalidade de Lula e a debilidade de Temer

O ex-presidente da OAB-RJ e atual 
deputado federal, Wadih Damous 
(PT-RJ), afirma que o juiz Sérgio 
Moro é “covarde, fora da lei e pau 
mandado da Rede Globo”. 
Em mais uma tentativa de “encontrar 
provas que possam justificar sua 
caçada político-policial a Lula”, 
Moro ordenou à Polícia Federal que 
sequestrasse o blogueiro Eduardo Guimarães para forçá-lo a revelar a identidade 
de uma fonte, o que é proibido pela Constituição brasileira. 
Mas, de novo, Moro não encontrou nada contra Lula e acabou voltando atrás na 
ação contra Guimarães, depois de péssima repercussão internacional. 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
Gilmar Mendes, marcou para o dia 4 de 
abril a primeira das quatro sessões de 
julgamento do processo sobre a cassação 
da chapa Dilma-Temer. 
Em caso de absolvição de Michel Temer, 
o golpe continua como está. Em caso 
de cassação do mandato de Temer, o 
próprio Mendes vai tentar ser o candidato 
a presidente da República em eleição 
indireta depois de conversas ao pé do 
ouvido com vários parlamentares golpistas.

As centrais sindicais estão 
preparando uma grande greve 

geral para o dia 28 de abril contra as 
reformas que vêm sendo impostas 

pelo governo Temer.
Um comunicado assinado pelos 

presidentes da CUT, Força Sindical, 
UGT, CTB, CSB, Nova Central, 
CSP-Conlutas, Intersindical e 

CGTB convoca "os trabalhadores a 
paralisarem suas atividades, como 

alerta ao governo de que a sociedade 
e a classe trabalhadora não aceitarão 

as propostas de reformas da 
Previdência, Trabalhista e o projeto 

de Terceirização aprovado pela 
Câmara, que o governo Temer quer 

impor ao País".

Gilmar Mendes quer contragolpe para 
virar presidente

Brasil terá greve 
geral no dia 28 de abril

Crescem críticas a ilegalidades de Moro

Beto Almeida

Mais de mil agentes da PF participaram dessa operação midiática, o que não é feito contra o trá� co de armas nem contra o contrabando de nióbio.

Da Redação

31 de março de 2017

a inauguração de temer a inauguração do povo
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“A única coisa que reverte a tragédia que está em curso no Brasil é promover uma grande greve geral”. Sérgio Nobre, secretário geral da CUT

mundo do trabalho 31 de março de 2017

No dia 21 de março, 
o senador Paulo 
Paim (PT-RS) pro-
tocolou o pedido de 

CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Previdência. 
No mesmo dia, o requerimen-
to para a instalação da CPI foi 
lido no Senado e, após a con-
ferência das assinaturas dos 
61 senadores favoráveis, os 
líderes partidários já podem 
indicar representantes para in-
tegrar a comissão (13 titulares 
e 13 suplentes). 

As manifestações do dia 15 
de março inibiram os golpistas 
e levaram o governo a fazer um 
recuo tático para refazer o texto 
do projeto de reforma e tam-
bém incentivaram um grande 
número de senadores a assinar 
o pedido de CPI. Mas é funda-
mental o aumento das mobi-
lizações para pressionar ainda 
mais os parlamentares com o 
intuito de enterrar de vez a re-
forma da Previdência. Por isso a 
importância das manifestações 

deste dia 31 de março e da greve 
geral convocada pelas centrais 
sindicais para o dia 28 de abril.

Paim disse que o objetivo 
é saber "quem é quem" "Quem 
rouba, quem são os corruptos, 
onde estão os 500 maiores de-
vedores, quem de forma inde-
vida desloca para outros � ns o 
dinheiro da Previdência". Para 
ele, a CPI deverá comprovar 
que o sistema é superavitário, 
contestando, dessa forma, ar-
gumento do governo para jus-
ti� car a reforma. "Vamos fazer 
o debate em todos os estados, 
para que a população saiba 
quem está assaltando os cofres 
da nossa seguridade."

Ainda segundo Paim, com 
base em dados de procurado-
res da Fazenda e auditores-� s-
cais, é possível arrecadar R$ 
500 bilhões a mais por ano. 
"Vocês sabiam que, em quatro 
anos, teve gente que descon-
tou do trabalhador mais de R$ 
100 bilhões e não passou para a 
Previdência?"

Está na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos que “todo 
homem que trabalha tem direito 
a uma remuneração justa e satis-
fatória, que lhe assegure, assim 
como à sua família, existência 
compatível com a dignidade hu-
mana”.  Só que a realidade brasilei-
ra é outra. Tanto que no dia 22 de 
março, a Câmara dos Deputados 
aprovou o PL 4302/98, autorizan-
do os empresários a contratarem 
de forma irrestrita trabalhado-
res terceirizados. Antes restrita à 
atividade meio, os terceirizados 
agora poderão exercer as ativida-
des-� m das empresas – um retro-
cesso de décadas.

Defendida por Michel Temer 
e golpistas de plantão, esta decisão, 
na prática, joga no lixo as leis tra-

balhistas reunidas na CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho) 
assinada há 74 anos por Getúlio 
Vargas. O então presidente regulou 
a desigual relação entre patrões e 
empregados no Brasil, um dos úl-
timos países do planeta a abolir a 
escravidão. 

Mas os deputados, por 231 
votos a 188 (e oito abstenções), 
em prosseguimento ao golpe do 
impeachment, ampliaram a tercei-
rização. Agora tanto escolas como 
fábricas e demais atividades produ-
tivas podem terceirizar a mão-de-
-obra. Como queria a Fiesp, seus 
patos e demais patrões, agora os 
terceirizados podem tudo – menos 
ter direitos trabalhistas. 

Liberou geral e patrão não tem 
mais obrigação de pagar direitos a 

quem contratar a título precário, 
por prazo determinado. Não preci-
sam mais pagar férias, 13° salário, 
parcela do FGTS, descanso sema-
nal remunerado, desconto de apo-
sentadoria (INSS) – sem falar no 
resto de suas obrigações reguladas 
pela CLT, como garantir segurança 
e higiene nos locais de trabalho. E 
ainda poderão dizer – com o apoio 
da mídia – que com menos direi-
tos, mais empregos serão criados 
pela diminuição do “custo Brasil”. 

Uma conversa para boi dor-
mir, mas que não vem ao caso.  
Também é possível que os 43 mi-
lhões de trabalhadores brasileiros 
com carteira assinada sejam postos 
no olha da rua para serem recon-
tratados pela nova regra, logo de-
pois, mas sem direitos.

A terceirização que acaba de ser 
aprovada transforma o trabalhador em 
eterno boia-fria, e faz o país voltar ao 
padrão da exploração oligárquica do 
século 19, penalizando, sobretudo, o tra-
balhador mais pobre. A aposentadoria 
vai � car inviável, pois será preciso fazer 
contratos temporários por 65 anos e 4 
meses para se aposentar aos 80 anos caso 
a reforma da Previdência seja aprovada.

A tendência é de que o trabalho for-
mal, regular e protegido seja substituído 
pelo contrato temporário de trabalho. 

Será assegurado o direito constitu-

cional ao trabalho [art. 6º da CF] por, no 
máximo, 9 dos 12 meses do ano, porque os 
patrões poderão assinar um contrato tem-
porário de até seis meses e renová-lo por 
mais três meses. Depois disso, o trabalha-
dor terá de cumprir uma quarentena de três 
meses para poder ser novamente contrata-
do [explorado] de maneira temporária.

Os trabalhadores estarão condenados 
ao desamparo por três meses ao ano: sem 
salários, sem contribuição previdenciária, 
sem FGTS, sem nenhum direito trabalhis-
ta, sem férias, sem 13º salário, sem assistên-
cia e sem dignidade.

Os concurseiros que apoiaram o 
golpe que derrubou a presidente Dilma 
Rousse�  devem estar muito arrependi-
dos, pois a nova terceirização acaba com 
os concursos públicos e incentiva a prá-
tica do nepotismo. 

"Tirando as carreiras de Estado, 
como os membros do Ministério Públi-

co, magistratura e a diplomacia, simples-
mente acaba com o serviço público. Não 
vai ter mais concurso público, porque 
todos esses serviços poderão ser terceiri-
zados". A a� rmação é do procurador-ge-
ral do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), Ronaldo Fleury, em entrevista 
ao site Brasil de Fato. 

 Para recuperar os direitos dos trabalhadores, deputados 
do PDT, da Rede e do PT acionaram o STF (Supremo Tribunal 
Federal), pedindo a anulação da votação na Câmara dos De-
putados do projeto que libera a terceirização geral nos setores 
público e privado.

Na verdade, o PL 4302/98 não deveria ter sido votado por-
que, em agosto de 2003, o então presidente Lula solicitou à Câ-
mara que retirasse de tramitação esse projeto de FHC que pre-
judicaria os trabalhadores, mas esse pedido nunca foi apreciado 
pelos presidentes que passaram pela casa legislativa desde então. 

O mandado de segurança do PT, por exemplo, se baseia no 
artigo 104 do regimento interno da Câmara dos Deputados, se-
gundo o qual "a retirada de proposição, em qualquer fase do seu 
andamento, será requerida pelo autor ao presidente da Câmara, 
que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, 
o pedido, com recurso para o plenário".

Neste caso, o autor, é o Poder Executivo. Como Lula era, em 
2003, o chefe do Executivo e pediu que a pauta deixasse de tramitar, 
ela não poderia ser aprovada sem que algum presidente da Câmara 
apreciasse aquela solicitação. Mas como a questão está nas mãos 
do STF, talvez seja a chance de os ministros mostrarem que ainda 
existe um pouco de justiça no Brasil em favor dos mais pobres.

Povo nas ruas pode barrar Reforma da Previdência 

Terceirização total destrói direitos trabalhistas

Aposentadoria para
terceirizados, só aos 80 anos

Adeus, concurso público

Se ainda há justiça, STF deve 
cancelar terceirização

Da Redação

Bá
rb

ar
a 

Fe
rr

ei
ra

 S
an

to
s/

ex
am

e.
co

m

Osvaldo Maneschy

Jeferson Miola

A proposta de terceirização aprovada pela Câmara dos De-
putados é extremamente danosa à classe trabalhadora. A par-
tir de agora, mais trabalhadores estarão submetidos a baixos 
salários, precárias condições de trabalho, aumento da jornada 
diária, maior incidência de acidente de trabalho, aquisição de 
doenças ocupacionais, inadimplência das empresas com as 
obrigações trabalhistas, entre outros prejuízos.

Qualquer atividade poderá ser terceirizada. Por exemplo, 
uma loja poderá ter o gerente como o único contratado da em-
presa. Essa situação poderá ocorrer em qualquer tipo de empre-
sa e, evidentemente, contratando com menores salários e sem a 
garantia de proteção social.

Portanto, é mais um golpe contra a classe trabalhadora bra-
sileira impetrado por este governo golpista que desenterrou o 
PL 4302/98, elaborado há quase vinte anos pelos tucanos da Era 
FHC. É o PMDB, o PSDB e os Democratas fazendo o que sa-
bem de melhor: desgraçar a vida dos trabalhadores.

Ressuscitaram projeto
de FHC para matar a CLT
Chico Vigilante

Da Redação

Primeiras mobilizações já provocaram recuo na reforma da Previdência e criação de CPI

15 de março de 2017 - Manifestantes durante protesto na av. Paulista contra reforma da Previdência
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culturabrasil

A Inauguração Popular 
das Obras de Trans-
posição das Águas 
do São Francisco, 

em Monteiro, Paraíba, com a 
presença de Lula, Dilma e 80 
mil pessoas, possui enorme 
simbolismo de provar que os 
governos populares, quando 
colocam os pobres dentro do 
orçamento, podem sim re-
solver problemas de séculos, 
transformando a realidade.

Essas águas que chegam 
agora ao Semiárido nordestino, 
uma obra puxada pelo estado, 
com a participação do Bata-
lhão de Engenharia do Exército 
Brasileiro, são a continuidade 
histórica de uma outra grande 
obra, realizada durante a Era 
Vargas, a Hidrelétrica de P'aulo 
Afonso. Vargas levou energia 
para o Nordeste e agora Lula e 
Dilma levam água e vida.  Jun-

tamente com os programas so-
ciais, que permitiram uma mu-
dança profunda da � sionomia 
nordestina, com universidades, 
escolas técnicas, Mais Médi-
cos, ferrovia Transnordestina 
(iniciada no governo Sarney e 
avançada por Dilma), a região 
vai mudando. 

Ainda falta muito, são sé-
culos de desigualdades. Mas 
essa obra, que integra regi-
ões, povos e bacias, uni� ca-se 
ao programa de Um Milhão 
de Cisternas. O Nordeste vai 
mudando e seu povo melho-
rando os indicadores sociais 
e econômicos. Além do con-
sumo de água mais acessível, 
está também o consumo de 
carne (cresceu acima dos ní-
veis nacionais na Era Lula-
-Dilma) e derivados de leite.

Destaque deve ser dado à 
participação o Exército Brasi-

leiro na Obra, o atendimento 
de demandas de ribeirinhos e 
população indígena, a partici-
pação da engenharia nacional, 
constituindo-se numa prova 
de que uma união nacional 

pode ser construída para a 
realização de obras indispen-
sáveis, tal como, na década de 
50, a Construção da Usina de 
Paulo Afonso, tão cantada na 
sanfona de Gonzagão.

Agora, trata-se de passar 
da Celebração das Águas no 
Nordeste para a Celebração 
das Sementes na Nascente do 
Velho Chico, em Minas. Ou 
seja, o país deve ao Velho Chi-
co, à população ribeirinha, ao 
povo nordestino, a sua revita-
lização. Se esse Rio é amado 
como algo Sagrado, que isso 
seja provado com a realização 
de um grande mutirão, con-
vocado pelo presidente Lula, 
pelo governador Fernando 
Pimentel, movimentos sociais, 
MST, Batalhão do Exército,  
PM de Minas, Cut, Contag, 
UNE, universidades, ambien-
talistas, prefeituras da região 
da Serra da Canastra, artistas 
mineiros e nordestinos, para, 
de mãos dadas, caminhando e 
cantando, plantar as sementes 
para reconstituir a mata ciliar 
do Velho Chico.

Com estreia franquea-
da ao público prevista 
para � nal de maio em 
Samambaia e tempo-

rada no primeiro � m de sema-
na de junho, em Brasília, o es-
petáculo teatral Teto e Paz dará 
continuidade à peça Meninos 
da Guerra que, como esta, vem 
sendo escrito e encenado dire-
tamente no palco, a partir de 
vivências de cinco garotos que 
tiveram passagem pela rua ou 
que vivem em abrigos do DF.

Produzido e dirigido pela 
Companhia Hispano-Brasilei-
ra La Casa Incierta, Teto e Paz 
promete repetir o enorme su-

cesso de Meninos da Guerra, 
encenado em 2013 com 22 jo-
vens em situação de risco, jun-
to com atores pro� ssionais que 
desde então atuam em abrigos. 
Essa peça, que lotou as salas de 
teatro de Ceilândia e de Brasí-
lia, mudou a vida dos jovens 
atores. E os motivou a continu-
ar no projeto com os pro� ssio-
nais da trupe.

A criação coletiva de Teto e 
Paz põe em cena os sonhos e os 
desejos de juventude. O detalhe 
é que os cinco adolescentes são 
marcados por suas existências 
de profunda insegurança so-
cial. Novamente é o rapper Gog 

o autor da trilha que vai dar o 
tom musical à realidade con-
tada pelos garotos nesse novo 
espetáculo da Casa Incierta. Já 
o tom da linguagem é outro.

Se em Meninos da Guerra 
as falas eram realistas e cruas, 
em Teto e Paz ela ganha tona-
lidades poéticas, o que mostra 
o amadurecimento do elenco 
como pessoas e como intérpre-
tes, e também da proposta do 
projeto em si. Vale � car ligado, 
porque teatro não é � lme. Tem 
tempo contado pra � car em 
cartaz e depois, tchau: quem 
viu, viu; quem bobear não tem 
mais chance de assistir. 

A atuação da banda de 
rock Cage � e Elephant, dos 
Estados Unidos, no festival 
de música Lollapalooza, � cou 
marcado por homenagem ao 
ex-presidente Lula. Ao térmi-
no da apresentação, na tarde 
de sábado (25/03), os músicos 

surpreenderam e puxaram na 
guitarra um uníssono grito de 
guerra do público: “Olê, olê, olá, 
Lula, Lula”. O vídeo já viralizou 
nas redes sociais. Outros artistas, 
como Criolo e a banda Metallica, 
� zeram declarações de apoio a 
Lula em suas apresentações. 

A chegada do Brasil Ju-
nino na Europa, de 7 de abril 
a 28 de maio, promete movi-
mentar o cenário cultural de 
Lisboa, Roma, Madri e Paris, 
onde será realizada a mostra. 

Os artistas responsáveis 
pelo "arrasta-pé" são do gru-
po Pé de Cerrado, Balé Flor 
do Cerrado, quadrilha junina 
“Si Bobiá a Gente Pimba”, to-

dos de Brasília (DF); do Gru-
po Matulão, de Recife (PE); e 
da quadrilha junina “Raio de 
Sol”, de Olinda (PE). Já os ato-
res Rebeca Oliveira e Fagner 
Saraiva interpretam os per-
sonagens Mateus e Catirina 
e vão encantar o público com 
narrativa teatral da lenda do 
Bumba Meu Boi. Também 
haverá shows de Lucy Alves, 

Elba Ramalho, Os Gonzagas 
e Pé de Cerrado.

 De 7 a 16 de abril, a ex-
posição desembarca em Lis-
boa, Portugal. Entre os dias 
21 e 30, a mostra permanece 
em Madri, na Espanha. De 
lá, segue para Roma onde o 
Brasil Junino � ca de 5 a 14 de 
maio. A última parada será 
em Paris de 19 a 28 de maio.

Descontentes com o descaso 
do prefeito João Dória (PSDB) 
com a área da cultura, manifes-
tantes se reuniram no dia 27 de 
março para protestar contra o 
congelamento de 43,5% do orça-
mento da Secretaria Municipal 
de Cultura de São Paulo. 

O grupo de manifestantes 
se concentrou em frente ao 
Teatro Municipal, na Praça Ra-
mos de Azevedo, e saiu em pas-
seata pelas ruas do centro em 
direção à Secretaria Municipal 
de Cultura. Depois, o protesto 
seguiu para a prefeitura.

Da Celebração das Águas à Celebração das Sementes Ex-moradores de rua voltam ao palco com nova peça

Lula é homenageado
no festival Lollapalooza 

Bandas e quadrilha junina do DF rumo à Europa

Protesto pede descongelamento 
de verba para cultura em SP

24 de fevereiro de 2017

Beto Almeida Angélica Torres

Da Redação

Quem não viu Meninos da Guerra vai poder assistir Teto e Paz

No dia 17 de março foi realizada a Aber-
tura da Colheita do Arroz Agroecológico, que 
ocorre há 14 anos. A estimativa para este ano 
é colher – em 22 assentamentos da reforma 
agrária no Rio Grande do Sul – mais de 27 mil 
toneladas de arroz livre de venenos e transgê-
nicos, um aumento de 40% em relação ao ano 
passado. 

Esses números indicam que o Terra Viva – 
nome da marca ligada ao MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) – é o maior 
produtor de arroz orgânico da América Latina

MST é maior produtor de
arroz orgânico da América Latina

Os setores de petróleo e 
gás, construção civil, agrone-
gócio e indústria automobi-
lística, que impulsionaram a 
recuperação da economia nos 
anos 2000, estão gravemente 
comprometidos. Em 2014, a 
indústria representava cerca 
de 15% de todo o produto na-
cional. Em 2017, o governo 
Temer vai rebaixar esse núme-
ro para algo em torno de 8% a 
9% do PIB, o que equivale ao 
que era o Brasil na década de 
1910. A a� rmação é do eco-
nomista Marcio Pochmann, 
professor da Unicamp.

Percentual da indústria 
no PIB regride mais de 
cem anos

Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar! 
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Fazer propaganda falando que o jovem sai
do ensino médio da escola pública direto pro

mercado de trabalho é lindo...mercado de trabalho é lindo...

Quero ver falar
que eles vão sair do
mercado de trabalho

direto pro caixão,
com a reforma
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Brasília chega aos 57 
anos, como uma se-
nhora alquebrada com 
peso da malandragem 

de seus políticos. Um quarto da 
Câmara Legislativa está sendo 
investigada por corrupção no 
Tribunal de Justiça do DF e na 
Comissão de Ética da Casa.

 É bom que se diga os no-
mes: Celina Leão (PPS), Cris-
tiano Araújo (PSD), Bispo Re-
nato Andrade (PR), Júlio César 
(PRB), Raimundo Ribeiro 
(PPS) e Sandra Faraj (SD-Soli-
dariedade).

 Os cinco primeiros foram 
grampeados na Operação Drá-
con distribuindo verbas públi-
cas. Tal como na peça Auto da 
Compadecida, de Suassuna, 
10% ia para o Bispo (Renato). 
Tudo ainda terá que ser com-
provado e sentenciado, mas a 
imagem da CLDF já está cons-

purcada. Ficou de fora, por 
enquanto, Liliane Roriz (PTB), 
que tudo gravou e entregou 
para o Ministério Público.

 A atual Mesa da CLDF, 
presidida por Joe Valle (PDT) 
tem a difícil missão de levar 
todos eles para a Comissão de 
Ética e julgá-los politicamente.

 Aniversário – Mas a festa con-
tinua. O governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) prepara os 
festejos dos 57 Anos da Capital 
e se esforça para sair do baixo 
índice de aprovação popular.

 Além da tradicional pro-
gramação cultural, estão pre-
vistos o lançamento de projetos 
para a mobilidade urbana como 
o Programa Caminha Brasília e 
o Orla Livre, que vem na esteira 
da desocupação de várias inva-
sões feitas pelos ricos donos de 
mansões nos Lagos Norte e Sul.

Drácon - foi um aristocrata grego encarregado de elaborar o primeiro código de leis 
escritas, estabelecendo penas para todos os crimes. A punição para qualquer forma 
de roubo era a morte. No código de Drácon, tanto o furto como o assassinato recebiam 
a mesma punição. Vem daí o apelido “leis draconianas”, ou seja, bastante rígidas.

O número anterior do jornal 
mostrou que a falta de água deve 
piorar a partir de abril. Isso por-
que os principais reservatórios do 
DF estão com menos de 50% de 
água represada, bem abaixo dos 
valores de um ano atrás e, em bre-
ve, o período de seca começará. 
E para minimizar esse impacto 
negativo e impedir o colapso do 
abastecimento de água potável, é 
preciso agir.

O governo do DF teria que 
garantir, nos próximos anos, que 
as bacias do Descoberto e de 
Santa Maria tivessem sua vege-

tação recuperada viabilizando 
in� ltração da água da chuva no 
solo e permitindo que os lençóis 
freáticos sejam abastecidos. Até 
agora, no entanto, pouco tem sido 
feito em relação a isso. Na bacia 
do Descoberto, por exemplo, 
aumentam os parcelamentos de 
chácaras, repetindo Vicente Pires, 
que teve uma ocupação intensa 
com construção de casas, ocasio-
nando problemas na drenagem, 
impedindo que sejam abastecidos 
os lençóis subterrâneos de água.

No curto prazo, é preciso 
reduzir fortemente o consumo 

de água, nas casas, indústrias, co-
mércios, chácaras etc. Para isso, 
mais que fazer “doer no bolso”, 
elevando o valor da tarifa, é fun-
damental um massivo programa 
de educação para que todos – 
adultos e crianças – tenham um 
consumo consciente.

O racionamento, outro me-
canismo já utilizado, pode ter 
melhor resultado se as pessoas 
evitarem gastar nos outros dias 
o que estão impedidas de consu-
mir nos dias de racionamento.

Alternativas já estão sendo 
buscadas para ampliar a oferta 

em curto e médio prazo e para 
promover o uso racional de 
água. Estão sendo estudadas ou-
tras fontes para captação, como 
o Lago Paranoá e o rio São Bar-
tolomeu, além da construção 
do reservatório do Bananal. De 
todo modo, essas medidas ape-
nas minimizam, mas não resol-
vem o problema.

Outras medidas necessárias, 
como contenção de vazamentos, 
redução da pressão nas torneiras, 
instalação de hidrômetro por 
apartamento e reutilização da 
água podem contribuir para evi-

tar desperdícios e reduzir o con-
sumo em comércios e residên-
cias. Isso não pode ser adiado.

No entanto, muito mais 
do que realizar ações pontuais, 
especialistas acreditam que as 
respostas ao atual cenário de-
veriam ser buscadas por meio 
da participação social no deba-
te. Nosso maior desa� o, tanto 
para a gestão da água quanto 
para a gestão de serviços, é que 
haja um empoderamento da 
sociedade para participar mais 
do processo, mas isso está lon-
ge de acontecer.

Alberto Fraga (DEM), Izalci Lucas (PSDB) e Laerte Bes-
sa (PR) estão entre os 230 deputados que aprovaram a ter-
ceirização para todas as atividades, sem restrição, enterran-
do os direitos dos trabalhadores. Em 2018 haverá eleições 
e esses deputados certamente aparecerão como se fossem 
defensores do povo para pedir o voto do cidadão trabalha-
dor que teve sua vida piorada por eles. Gravem esses nomes.

Brasília faz 57 anos com cinco distritais réus por corrupção

Crise de água no DF: o que fazer?

Três deputados do DF votaram contra o trabalhador

Augusto da Fonseca

E a deputada Sandra Faraj, na Comissão de Ética, por quebra de decoro

Celina Leão (PPS)

Cristiano Araújo (PSD)

Aberto Fraga (DEM) Izalci Lucas (PSDB) Laerte Bessa (PR)

Sandra Faraj (SD-Solidariedade)

Júlio César (PRB)Bispo Renato Andrade (PR)

Raimundo Ribeiro (PPS)
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