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EUA de olho na América Latina 

Por que Lula lidera pesquisas 
Falar a língua do povo é importante, entendê-la é 
fundamental, mas responder ao seu anseio é o diferencial, 
como por exemplo possibilitar que 36 milhões de brasileiros 
saíssem da situação de miséria. Talvez por isso boa parte da 
população demonstre sentir saudade de Lula.  Pág. 3

De olho no petróleo e na 
hegemonia política sobre 
a América Latina, Estados 
Unidos querem derrubar o 
presidente eleito da Venezuela, 
Nicolás Maduro. No Equador, 
Lenín Moreno venceu a 
eleição e se tornou o primeiro 
cadeirante da América Latina 
a presidir um país, mas 
candidato derrotado não 
reconhece derrota e já pensa 
em golpe.  Pág. 7

Adeus, Ciência sem Fronteiras
Em mais uma demonstração de desdém contra jovens 
pobres, o governo Temer acabou com o programa Ciências 
sem Fronteiras, que dava oportunidades de estudo no 
exterior. Agora essa realidade volta a ser exclusividade da 
elite dominante.  Pág. 3

Ainda nesta edição
Igreja Católica orienta fi éis contra a 
reforma da Previdência  Pág. 4

Infl ação diminui, mas desemprego 
aumenta. Quem ganha?  Pág. 5

Entrega da Petrobras a estrangeiros 
já tem denúncia de fraude  Pág. 6

 TSE adia julgamento da chapa 
Dilma-Temer  Pág. 6

Banda Sabor de Cuba difunde ritmo 
da ilha caribenha em Brasília   Pág. 8

28/4 É DIA DE

GREVE GERAL
O dia 28 de abril será 
um termômetro da força 
do povo para barrar as 
reformas que prejudicam 
muito a vida dos traba-
lhadores, principalmente 
a reforma da Previdência. 
Só mesmo parando o 
país para que deputados 
e senadores sintam que 
o voto deles contra o 
povo pode signifi car a 
derrota nas eleições de 
2018.  Pág. 4

GREVE GERAL
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O Brasil ainda res-
pira, mas se o gol-
pe continuar em 
marcha vai faltar 

tubo de oxigênio. Por isso é 
necessário colocar um freio 
nas reformas que estão des-
truindo os direitos do povo 
brasileiro e no grupo de gol-
pistas que derrubou Dilma 
Rousse�  da presidência da 
República sem que ela tives-
se cometida nenhum crime. 

Ainda dá para salvar a 
pátria, mas só mesmo o povo 
nas ruas, no dia 28 de abril, 
para pressionar os políticos 
que sustentam o governo ile-
gítimo de Michel Temer. Cada 
cidadão precisa exigir dos 
parlamentares de seus respec-
tivos estados que não apro-
vem a reforma da Previdência 
que quer acabar de vez com o 
direito à aposentadoria.

Caro leitor, você lembra do 
programa Farmácia Popular? 
O Temer mandou encerrar.

E o Ciência sem Frontei-
ras, você conhecia a chance que 
esse programa dava a jovens de 
baixa renda estudarem no exte-

rior? Pois é, o Temer também 
acabou com ele.

E o ENEM (Exame Nacio-

nal do Ensino Médio), hein? 
Temer já mandou aumentar a 
taxa de inscrição para R$ 82, 
mas não duvide se os golpistas 

pensem em acabar com isso 
também. 

E a Petrobras, você sabia 

que o pré-sal, descoberto no 
governo Lula, destinaria re-
cursos � nanceiros para saúde 
e educação? Só que agora não, 

porque o Temer está entregan-
do o petróleo brasileiro aos es-
trangeiros.

E a casa própria, então? 
Cadê Minha Casa, Minha 
Vida? Pergunte a um represen-
tante desse governo ilegítimo.

E o aumento real do salá-
rio mínimo? Acabou, não é? 
Pois foi o Temer que fez isso.

E o emprego? Está mais 
difícil agora, não? Os desem-
pregados já são mais de 13 mi-
lhões e Temer, com ajuda do 
Congresso, autorizou as em-
presas a demitir os trabalhado-
res e terceirizar todo mundo. 
Você sabe como votaram os 
deputados de sua região?

E o direito à aposentado-
ria e às leis trabalhistas, você 
ainda quer continuar a ter 
ou vai deixar deputados e 
senadores acabar com tudo 
isso também? 
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

Ninguém esperava 
mesmo que os gol-
pistas � zessem um 
governo preocu-

pado com a inclusão social. E 
todo mundo com dois neurô-
nios já sabia que as conquistas 
alcançadas nos governos do PT 
seriam destruídas pela liga de 
homens brancos, velhos e ricos.

Portanto não chegou a ser 
surpresa, embora seja desola-
dor, que, debaixo dos fogos de 
artifício soltados pelos jorna-
lões golpistas O Globo e Esta-
dão, Michel Temer tenha ma-
tado o Ciência sem Fronteiras, 
programa criado por Dilma em 
2011 que bene� ciou 73,3 mil 
estudantes de graduação - sen-
do que, desses, 26,4% são ne-
gros, 25% vêm de famílias com 

renda mensal de até três salá-
rios mínimos e 90% estudam 
em universidades públicas.    

O ódio contra jovens po-
bres que, sem o programa, ja-
mais teriam a oportunidade de 
estudar no exterior e aprimorar 
suas oportunidades de concor-
rer às melhores posições da so-
ciedade brasileira é clássica em 
uma elite que também é contra 
as cotas raciais e que pretende 
manter imutável a pirâmide so-
cial por mais alguns séculos.

Um balanço do programa 
desmente o ministro golpista 
da Educação, Mendonça Filho, 
e seu argumento de que o Ci-
ência sem Fronteiras “não traz 
resultados e é muito caro”: den-
tre os bolsistas, 20% ingressa-
ram em cursos de mestrado ou 

doutorado ao concluir a gradu-
ação, enquanto o índice geral 
do país é de apenas 5%. 

Enquanto ele reclama que 
o programa consumiu R$ 8,4 
bilhões em 6 anos, seu governo 
ilegítimo paga R$ 900 bilhões 
ao ano somente com juros e 
parte da amortização da ro-
lagem da dívida pública. São 
cerca de R$ 3 bilhões por dia 
escorrendo pelo ralo da insen-
satez e da arrogância.

Mas o cientista brasileiro 
Miguel Nicolelis lembra que 
“a ciência tem que ser o cen-
tro das políticas estratégicas de 
qualquer nação do mundo que 
quer se manter soberana”. Nos 
EUA, somente o poder público 
gasta R$ 160 bilhões por ano 
com ciência, destaca ele.

As políticas sociais dos dois 
governos Lula tiraram 36 mi-
lhões de brasileiros da situação 
de miséria. Isso é mais que toda 
a população do Canadá. O Bra-
sil reduziu em 82,1% o núme-
ro de pessoas subalimentadas, 
entre 2002 e 2014. A queda foi 
a maior registrada entre as seis 
nações mais populosas do mun-
do (ver quadro anexo).

Lula também ampliou o 
número de universidades pú-
blicas e escolas técnicas, além de 
realizar obras de infraestrutura 
em rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos, usinas hidrelétricas, 
linhas de transmissão – entre 
tantas outras realizações. 

Lula e Dilma realizaram 
obras estruturais importantes 
para a vida dos nordestinos, 
como a transposição do Rio São 
Francisco e o programa de cis-
ternas. Lula investiu pesado para 
encontrar petróleo na camada 
do pré-sal e conseguiu o que os 
tucanos diziam que era inviável. 
A Petrobras atingiu, no � nal de 
2016, a marca histórica de pro-
dução no pré-sal de 1 bilhão de 
barris de petróleo, dez anos após 
a primeira descoberta em 2006. 

Lula e Dilma � zeram aprovar 
no Congresso uma lei que garan-
tiria que os royalties do pré-sal 
seriam utilizados em educação e 
saúde. Mas o governo golpista de 

Temer começou a destruir esse 
projeto e passou a entregar o pe-
tróleo para estrangeiros.

Mas para que Lula possa 
voltar são necessárias duas coi-
sas: 

(1) que o juiz Sérgio Moro 
não prenda Lula sem prova al-
guma, apenas com base em su-
posições, por isso é importante 
que a manifestação em Curitiba 
seja forte no dia 3/5; 

(2) que haja eleição presi-
dencial em 2018. Os golpistas 
farão de tudo para impedir a 
volta de Lula e, para isso, eles 
têm maioria no Congresso e 
apoio da imprensa. Só não têm 
o apoio do povo.

Temer acaba com o Ciência sem Fronteiras

Por que o povo tem saudade de Lula?

Claudio Melo Filho, lobista da Odebrecht, contou ao ministro 
Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, como foi 
o jantar no Palácio do Jaburu – com a presença de Marcelo 
Odebrecht, Michel Temer e Eliseu Padilha – em que se 
acertou um pagamento de R$ 10 milhões, pelo caixa dois da 
empreiteira, ao PMDB. Segundo o delator, a pedido de Temer e 
Padilha, parte do dinheiro teria sido entregue no escritório de 
José Yunes, melhor amigo de Temer, que disse ter sido "mula" 
de Padilha. Já dizem que Benjamin vai propor a cassação de 
Temer. É esperar para ver...

O jornalista Marcelo Auler denunciou, em seu blog (www.
marceloauler.com.br), que houve falsifi cação de provas no 
âmbito da Lava Jato, como a compra de um chip de celular 
para ligar a empresa Labogen, de Alberto Youssef, à doleira 
Nelma Kodama, e mais recentemente um email com endereço 
fi ctício, usado pelo juiz Sergio Moro como base para cumprir 
o mandado de busca e apreensão no Instituto Lula; "Isso tudo 
corrobora que a Operação Lava Jato, embora defl agrada com 
propósitos aparentemente justifi cáveis – combater corrupção 
– enveredou por interesses outros e é capaz, para atingi-lo, de 
usar de métodos pouco ortodoxos", afi rma Auler.

Saiba como Temer
pediu dinheiro para a Odebrecht

Quem sabe um dia uma
nota de R$ 3 vai virar prova

Mila Gentil

Augusto da Fonseca 

Juventude de baixa renda � ca mais longe da ascensão social  

Todas as pesquisas de opinião mostram que o povo quer Lula de volta à presidência. 

13 de abril de 2017

O ministro Mendonça Filho, o mesmo que recebeu o ex-ator pornô Alexandre 
Frota para receber propostas na área de educação, decidiu acabar de vez com 
o programa Ciência sem Fronteiras, criado pela presidenta Dilma Rousse� .
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Editorial

É preciso frear o golpe antes da terra arrasada
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“As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras.” Friedrich Nietzsche, fi lósofo alemão

brasil

As centrais sindicais 
CTB, CUT, CGTB, 
CSB, CSP, Intersin-
dical, Força, Nova 

Central e UGT se uniram aos 
movimentos sociais para realizar 
uma grande greve geral no dia 
28 de abril. O principal objetivo 
é barrar os retrocessos propostos 
pelo governo golpista de Michel 
Temer, que atingem em cheio a 
vida do trabalhador, principal-
mente as reformas trabalhista e 
previdenciária. Ao contrário do 
que diz o governo, a Previdência 
não é de� citária. Só em 2015 o 
superávit foi de R$ 11,2 bilhões. 

Os deputados já perceberam 
que podem se dar mal nas elei-
ções de 2018 se votarem a favor 
das reformas previdenciária e 
trabalhista, pois os trabalhadores 
não perdoarão quem lhes � zer 
tanto mal. Por isso, depois das 
manifestações do dia 31 de mar-
ço, apenas 97 dos 513 deputados 
tiveram coragem de se mani-
festar publicamente a favor das 
reformas. São necessários 308 
votos favoráveis para aprovação, 
mas é bom � car de olho nos 
parlamentares porque propos-
tas tentadoras podem aparecer e 
sempre há quem não resite.

Pelos números o� ciais, o 
desemprego está na casa dos 
12,5% a 13% e atinge mais 
de 13 milhões de brasileiros. 
Mas há os números extrao-
� ciais, de quem sai do radar 
dos pesquisadores porque 
não consegue achar emprego 
e desiste de procurar. 

A taxa atinge 20% da Po-
pulação Economicamente 
Ativa (PEA), ou até mais, se-
gundo pesquisadores como o 
economista Márcio Porchmen, 
da Universidade de Campinas. 
Na faixa dos 18 aos 26 anos, o 
desemprego supera 30%. Não 
há oportunidade de trabalho 
para os jovens. A situação de-
les pode piorar ainda mais, 
caso sejam aprovadas as novas 
regras da Previdência Social e 
trabalhista. O limite mínimo de 
65 anos para aposentadoria e 
o tempo de contribuição de 25 
anos limitarão as possibilidades 
de empregos para os jovens. 

Quem trabalha terá que 
� car no batente até a morte. 
Quem precisa trabalhar não en-
contrará emprego. E se encon-
trar será precarizado, terceiriza-
do, sem garantias legais. Pouca 
oferta de emprego para muito 
trabalhador resulta em redução 

de salários e aumento do dé� cit 
da Previdência.

Especialistas projetam de-
semprego na casa dos 30% nos 
próximos dez anos, a partir da 
diminuição da in� uência e da 
participação do Estado na eco-
nomia. Os golpistas, com ajuda 

da mídia, fazem esquecer que a 
entrada do Estado na economia 
serviu para criar políticas sociais 
distributivistas. 

Mas o exemplo do governo 
Lula demonstrou que a eco-
nomia se estabilizou devido à 
melhor distribuição da renda 

nacional, mediante valorização 
do salário mínimo e ampliação 
de programas sociais. A renda 
disponível para o consumo au-
mentou e o mercado interno se 
ampliou, inclusive com cresci-
mento de investimentos. Con-
sequentemente cresceu a arre-
cadação tributária, nos 14 anos 
de governo do PT, de R$ 1,2 tri-
lhão para perto de R$ 4 trilhões. 

Mas o golpe político, que der-
rubou Dilma Rousse�  para tentar 
evitar a volta de Lula em 2018, 
jogou a economia no desempre-
go, na recessão e na destruição 
da arrecadação. Agora os respon-
sáveis pela redução da in� ação 
são a fome e o desemprego, que 
aprofundam a crise econômica. 
Só quem ganha com isso são os 
especuladores, os jogadores na 
dívida do governo, que faturam 
nos juros altos. Mas as reformas 
do governo Temer ainda podem 
piorar tudo, aprofundando a re-
cessão e a instabilidade social. 

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) critica 
duramente a reforma da Previ-
dência que o governo golpista 
de Michel Temer quer impor ao 
Brasil. Em nota, a CNBB convo-
ca "os cristãos e pessoas de boa 
vontade, particularmente nossas 
comunidades, a se mobilizarem 
ao redor da atual reforma da 
Previdência, a � m de buscar o 
melhor para o nosso povo, prin-
cipalmente os mais fragilizados".

Segundo a cúpula da Igreja 
Católica, reformas como a tra-
balhista e a previdenciária, nos 
moldes propostos por Temer, 
podem até atender aos apelos 

do mercado, mas deixam de 
fora interesses básicos do cida-
dão – justamente o maior afe-
tado por elas, e o que menos ou 
nada foi chamado a participar 
dessa discussão.

Para a CNBB, "a opção in-
clusiva que preserva direitos 
não é considerada na PEC". 
Segundo a nota, "nenhuma 
solução para equilibrar um 
possível dé� cit pode prescindir 
de valores éticos-sociais e soli-
dários. Na justi� cativa da PEC 
287/2016 não existe nenhuma 
referência a esses valores, re-
duzindo a Previdência a uma 
questão econômica."

No dia 4 de abril, o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
iniciou o julgamento da cas-
sação da chapa Dilma-Temer, 
pedida pelo PSDB, que ale-
gou irregularidade nas contas 
de campanha. Mesmo após o 
golpe que derrubou Dilma 
Rousse� , o processo conti-
nuou e pode terminar com a 
cassação de Michel Temer e a 
convocação de eleições indi-
retas no Congresso. 

Como já era esperado, 
Nicolau Dino, representante 
do Ministério Público Elei-
toral (MPE), apresentou pa-
recer pela cassação da chapa. 
Em seguida, o relator Her-
man Benjamin e os demais 
ministros decidiram pelo 
adiamento para garantir o 
prazo de cinco dias para as 
alegações � nais da defesa e 

também ouvir novas teste-
munhas – Guido Mantega, 
João Santana, Mônica Moura 
e André Santana.

O julgamento deve ser 
retomado na última semana 
de abril, pois o ministro Gil-
mar Mendes – presidente do 
STF – coordena um seminá-
rio jurídico em Portugal, en-
tre os dias 18 e 20, com a par-
ticipação do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB).

Em mais uma manobra 
que conta com a simpatia 
de Gilmar Mendes, Temer 
trabalha para separar o jul-
gamento, alegando que a ar-
recadação de campanha dos 
dois candidatos foi feita em 
separado. No entanto, juris-
prudência do próprio TSE 
determina o contrário. 

O relatório da reforma tra-
balhista, do deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN), mexerá 
em 100 pontos da CLT (Con-
solidação das Leis do Traba-
lho). Se depender dos golpis-
tas, vai valer o negociado sobre 
o legislado. Isso signi� ca que 

os patrões poderão pressio-
nar os trabalhadores a aceitar 
qualquer coisa, mesmo que a 
lei não permita. Uma das mu-
danças é permitir que grávidas 
e lactantes possam trabalhar 
em locais insalubres, desde 
que apresentem um atestado 

médico. Hoje, isso é proibido 
pela legislação trabalhista.

Outra mudança prevista 
é a jornada de trabalho de 
até 12 horas diárias, desde 
que respeitando o limite de 
48 horas semanais. O proje-
to propõe ainda que patrões 
e empregados negociem o 
trabalho remoto (fora do 
ambiente da empresa), remu-
neração por produtividade e 
registro de ponto.

“Mexer em 100 pontos 
da CLT. Isso é inaceitável em 
uma conjuntura como essa, 
em um momento de forte 
desemprego, quando o tra-
balhador está em fragilidade 
maior”, criticou o deputado 
Luiz Sergio (PT-RJ)."

A Fundação Getulio Vargas informou que o Produ-
to Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, recuou 0,3% em janeiro 
na comparação com o mesmo período do ano passado. 
Com a falta de investimento no programa Minha Casa 
Minha Vida, o governo colaborou para que o pior desem-
penho fosse do setor da construção, com queda de 6,5%. 

Só povo nas ruas pode garantir direitos

O que adianta infl ação em baixa com desemprego em alta?

 Igreja Católica denuncia
Temer e pede mobilização

TSE adia julgamento da chapa Dilma-Temer

Reforma trabalhista quer permitir
até grávida em local insalubre

PIB despenca 

13 de abril de 2017

Da Redação

Juliana Medeiros

Da Redação

Cesar Fonseca

O Indicador de Con� ança da 
Micro e Pequena Empresa atin-
giu 49,7 pontos no último mês 
de março, o que representa uma 
queda de 5,2% na passagem de 
fevereiro para março deste ano, 
segundo dados do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL). O indica-
dor varia de zero a 100, sendo que 
quanto mais próximo de 100, mais 
otimistas estão os empresários. 

Confiança da micro e
pequena empresa cai 5,2% 

Não, e olha que
Eu já estou

Há quatro meses
Procurando...

D
iv

ul
ga
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o

Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB

 Gestante durante trabalho insalubre em posto de gasolina
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internacionalentrega do brasil

O governo Temer es-
colheu a dedo Pedro 
Parente para a presi-
dência da Petrobras 

e lhe deu a seguinte tarefa: "O 
setor de petróleo brasileiro está, 
há anos, prejudicando os inte-
resses das petrolíferas estran-
geiras e das empresas de forne-
cimento de produtos e serviços 
relacionados ao petróleo. O 
atual golpe foi apoiado, dentre 
outras razões, para Temer pas-
sar a satisfazer nossos interes-
ses. O nacionalismo dos brasi-
leiros tem prejudicado muito 
o lucro das nossas empresas. A 
mídia tem ajudado a dissimu-
lar a importância do naciona-
lismo. Agora, temos um tempo 
limitado, menos de dois anos, e 
você tem que atuar ‘atropelan-
do’, se necessário, leis, decretos 
e portarias, para rapidamente 
entregar o petróleo brasileiro. 
Você terá todo o apoio do Exe-
cutivo, do Congresso, da mídia 
e até da Justiça, se precisar. Só 

tem um problema: não pode 
entrar 2018, pois não sabemos 
se o eleito será o nosso candi-
dato. Apresse-se!”

Parente usa argumentos 
não verdadeiros, como a Pe-
trobras precisa vender ativos 
porque a dívida é imensa. Mas 

a verdade é bem diferente: a 
possibilidade de arrecadar R$ 
24 bilhões para pagar parte da 
dívida pública com a “venda” 
para estrangeiros de megajazi-
das do pré-sal foi saudada pela 
grande mídia como excelen-
te negócio para o Brasil, mas 
não são. Geólogos da UERJ 
estimam que ainda existam de 
50 a 100 bilhões de barris de 
petróleo (barril a US$ 50,00) a 
serem descobertos neles – pe-
tróleo que no mercado inter-
nacional é avaliado, hoje, de 
US$ 2,5 a 5 trilhões de dólares. 

Em menos de seis meses, 
por conta do famigerado ‘pla-
no de desinvestimento’ da Pe-
trobras  que prevê a venda de 
US$ 21 bilhões em ativos, Pa-
rente entregou a estrangeiros 
a malha sudeste de gasodutos 
da Petrobras, um monopólio 
natural; “vendeu” à petroleira 
norueguesa Statoil  o campo 
de Carcará; entregou à Total, 
francesa, os campos de Iara e 

Lapa, riquíssimos;  e só não 
entregou os campos de Baúna, 
Tartaruga Verde e Gol� nho 
para a australiana Karoon, 
uma empresa nanica,  porque 
o STF acatou denúncia dos pe-
troleiros de que o negócio es-
tava sendo feito ao arrepio das 
leis brasileiras.  

Denuncia esta agravada 
quando se descobriu que a 
Karoon tinha fraudado a do-
cumentação apresentada a Pe-
trobras, dizendo-se sócia da 
maior petrolífera australiana, 
a Woodside Energy, sem ser. 
Ainda no ano passado a Wood-
side exigiu que a Karoon se ex-
plicasse com a Petrobras falan-
do a verdade, mas como ela se 
fez de morta, a própria Wood-
side comunicou a Petrobras 
que a Karoon estava sozinha 
no negócio. Muito maior do 
que as pernas dela – um negó-
cio de US$ 1,6 bilhão – quan-
do a Karoon tem como capital 
apenas US$ 345 milhões. 

O Almirante Othon Pinheiro, um 
dos mais renomados cientistas nuclea-
res do mundo, está preso e condenado 
injustamente a 46 anos de prisão – a 
maior pena da Lava-Jato. Ele é respon-
sável pelo desenvolvimento de uma tec-
nologia totalmente original e brasileira 
para o enriquecimento de urânio, tecno-
logia cobiçada mundialmente. 

Com sua prisão, há o risco de paralisa-
ção do Programa do Submarino Nuclear 
Brasileiro, essencial para a defesa da sobe-
rania, em especial, das riquezas petrolífe-
ras brasileiras localizadas em nossa costa. 

Falando bem claro: os Estados Unidos 
nunca aceitaram a soberania brasileira so-
bre o petróleo encontrado na costa maríti-
ma. Jamais concordaram que um país do 
porte do Brasil também tenha capacidade 
de defesa da envergadura de seu papel no 
mundo e de suas volumosas riquezas. E, 
por � m, jamais aceitou que o país desen-
volvesse uma indústria de defesa moderna 
e e� ciente, com independência tecnológica.

Indignação é o sentimento que 
surge ao constatar a prisão de um ver-
dadeiro herói nacional, enquanto um 
homem que se ajoelha aos interesses 
estrangeiros encontra-se impunemente 
na presidência. Por tudo isto, defender 
a libertação do Almirante é tarefa que 
une todos os verdadeiros patriotas, os 
nacionalistas de dentro e de fora das 
Forças Armadas, aos democratas, co-
munidade cientí� ca, universidades, 
sindicatos de trabalhadores e movi-
mento sociais.

Se tivesse repassado informações 
estratégicas aos interesses estrangeiros, 
o Almirante não apenas já poderia es-
tar milionário, como certamente esta-
ria em liberdade. Qualquer país se or-
gulharia de possuir um cientista do seu 
porte. Assim, com a total falta de pro-
vas que sustentem as acusações contra 
ele, é urgente levantar uma campanha 
nacional pela sua libertação, em nome 
da justiça e da soberania nacional.

O presidente eleito do 
Equador, Lenín Mo-
reno, fez um agra-
decimento emocio-

nado aos eleitores, no dia 2 de 
abril, depois da con� rmação de 
sua vitória no segundo turno 
das eleições: "Esta revolución 
continua, claro que sí conti-
nua, cambiamos el destino". Ao 
anunciar a vitória de Moreno, o 
presidente do CNE (Conselho 
Nacional Eleitoral), Juan Pablo 
Pozo, pediu respeito ao resulta-
do das urnas. 

Mas seguindo a tradição 
das últimas eleições na Améri-
ca Latina, o candidato derrota-
do da direita, Guillermo Lasso, 
disse que houve fraude e não 
aceitou a derrota, repetindo as 
falas do brasileiro Aécio Neves 
que iniciaram o processo de 
golpe que derrubou a presiden-
te eleita, Dilma Rousse� .

Rafael Correa comemorou 
a vitória de Moreno pelo twit-
ter dizendo que a “revolução 
voltou a triunfar” no país. E 
acrescentou: “Grande notícia 
para a Pátria Grande. A direita 
derrotada, pese seus milhões e 
sua imprensa”. 

Lasso acusou o presidente 
Rafael Correa de participar de 
suposta fraude eleitoral e convo-
cou seus correligionários para as 
ruas, atraindo manifestantes que 
entraram em confronto com a 
polícia. A confusão começou 
logo depois do � m do pleito, 
quando duas pesquisas de boca 
de urna foram divulgadas e 
apontavam resultados diferentes.

No dia seguinte, já com 
99% das urnas apuradas, foi 
con� rmada a vitória de Lenín 
Moreno com 51.16% e Lasso 
com 48,84%. Observadores 
internacionais divulgaram um 

informe o� cial sobre o acom-
panhamento do pleito, repor-
tando que as eleições correram 
com tranquilidade e sem ne-
nhum indício de fraudes. Mes-
mo assim, os opositores pedem 
uma recontagem dos votos.

Lenín Moreno, de 63 anos, 
anunciou sua candidatura em 
outubro do ano passado junto 
a seu companheiro de chapa, o 
atual vice, Jorge Glas. Ele é o pri-
meiro presidente cadeirante da 
América do Sul - tendo � cado 
paraplégico depois de ser balea-
do em um assalto - e seu man-
dato que vai até 2021, inicia no 
próximo 24 de maio.

A vitória de Moreno sig-
ni� ca ainda a continuidade da 
chamada “Revolução Cidadã”, 
iniciada por Rafael Correa e que 
implementou políticas de inclu-
são social desde que a Aliança 
País chegou ao poder em 2007.

Parente, um fi el cumpridor de
ordens para entregar a Petrobras 

Lenín Moreno vence eleição presidencial no Equador

Libertem o Almirante Othon, um herói nacional

Paulo Metri e Osvaldo Maneschy Juliana Medeiros

Beto Almeida

No Chile, manifestações de trabalhado-
res e aposentados exigem o � m da previdên-
cia pública e a volta da previdência pública. 
Os privatistas venderam “gato por lebre”. 
Prometeram aposentadoria de 70% do salá-
rio e estão pagando apenas 38%. Além disso, 
40% dos chilenos estão recebendo aposen-
tadorias abaixo do valor do salário mínimo.

A aposentadoria média das pessoas que 
se aposentaram no ano passado foi de cer-
ca de US$ 400 (R$ 1257), mas para cerca de 
40% delas o valor mensal � cou entre US$ 
160 (R$ 502) e US$ 260 (R$ 817). 

Além dos aspectos econômicos, � scais 
e jurídicos, o modelo chileno é altamente 
questionável sob o ponto de vista ético. A 
privatização da previdência social é uma das 
maiores rupturas sociais modernas. O que 
deveria ser um pacto de vida, com a priva-
tização acabou virando um pacto de morte. 

No Chile, povo exige volta 
da previdência pública
Da Redação

 Com apoio do presidente Rafael Correa, Moreno derrota banqueiro e continua Revolução Cidadã

No governo FHC, Pedro Parente fazia parte 
da equipe que tentou trocar o nome da
Petrobras para Petrobrax.  

13 de abril de 2017

Diariamente a TV Globo 
vem exibindo apenas mobili-
zações oposicionistas contra o 
governo de Nicolás Maduro, na 
Venezuela, mas jamais mostra 
as gigantescas manifestações 
populares em apoio a Maduro e 
à Revolução Bolivariana.

A crise política venezuelana 
deriva de uma sabotagem mon-
tada de fora do país, com apoio 
dos Estados Unidos. Se a Ve-
nezuela não tivesse as maiores 
reservas de petróleo do mun-
do, não haveria interesse em 
derrubar o presidente Maduro, 
que foi eleito pelo voto popular. 
Além disso, a Revolução Boli-
variana – iniciada pelo ex-presi-
dente Hugo Chávez – eliminou 
o analfabetismo, criou leis com 
direitos para os trabalhadores, 
construiu 1,5 milhão de mora-
dias entregues com geladeira 
e fogão aos mais pobres, criou 
milhares de clínicas de saúde 
com atendimento gratuito feito 
por médicos cubanos.  E tudo 

isto com o uso da renda petrolei-
ra em favor dos mais pobres, um 
exemplo que não é tolerado pelos 
ricaços do país, nem pelos EUA.

 Para destruir a revolução no 
país vizinho, criou-se arti� cial-
mente uma crise de desabaste-
cimento de alimentos, que são 
escondidos pelos grandes empre-
sários ou contrabandeados para a 
Colômbia, para provocar insatis-
fação popular. Mas o governo da 
Venezuela resiste e o Exército or-
ganiza distribuição de alimentos 
aos mais humildes a preços popu-
lares. Há uma decisão de resistir 
ao golpismo, mesmo à violência 
provocada pela oposição, pois 
sabe que o objetivo disso tudo é 
derrubar o governo e entregar o 
petróleo de mão beijada aos EUA, 
tal como era antes de Hugo Chá-
vez. O povo venezuelano sabe-
rá vencer este novo desa� o e dar 
continuidade, com a solidarieda-
de internacional, à construção de 
sua revolução que libertou o país 
da oligarquia petroleira.

Venezuela resiste a golpe patrocinado pelos EUA
Beto Almeida

A TV brasileira mostra só um lado sobre o país vizinho ao Brasil que possui a maior reserva de petróleo do mundo.
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Ato em Caracas (6/4) a favor
do governo eleito de Nicolás Maduro
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O tenso momento político 
brasileiro mais o repertó-
rio “caliente” da salsa e o 
pro� ssionalismo podem 

explicar o sucesso da banda Sabor de 
Cuba, criada há três anos por músi-
cos de Havana que vieram tentar a 
sorte em Brasília. Do início pontu-
ado de di� culdades e fazendo shows 
em bares e restaurantes menos reco-
nhecidos eles chegaram ao Feitiço 
Mineiro e ao Clube do Choro, lotan-
do as casas, esgotando os ingressos e 
ouvindo das plateias vivas a Cuba e à 
“la revolution”!

“Mas não misturamos música 
com política”, apressa-se em explicar 
o vocalista Hector Hernández, ele 
próprio um carismático animador 
dos shows. “É complicado, pois não 
temos em Cuba essas discussões e 
brigas de direita e esquerda e nem 
vários partidos políticos, como no 
Brasil. Apesar de tudo, nunca fomos 

hostilizados. Ao contrário. As pesso-
as se aproximam, curiosas em saber 
sobre o nosso país. Só recebemos 
boas-vindas e carinho por onde an-
damos nesses três anos de trabalho 
aqui”, conta. 

Mesmo com a heroica batalha 
para se manter, o grupo foi a Patos 
de Minas (MG) por duas vezes, em 
2016, fazer show para público de 
quase mil pessoas. Também no ano 
passado saiu o primeiro cd, gravado 
em Brasília mesmo, com canções 
mundialmente famosas do cancio-
neiro cubano. “Guantamera”, “Tu 
querida presencia (ou Comandante 
Che Guevara)”, “Yolanda” (também 
gravada por Chico Buarque) e “Qui-
zás, quizás, quizás” são alguns dos 
clássicos que integram seus shows. 

Sabor de Cuba já se apresentou 
em Taguatinga e Gama, e Hernán-
dez avisa que quer tocar em todo 
lugar. Tomara!

Anísio Teixeira nasceu em Cae-
tité, interior baiano, em 1900. 
Formou-se em Direito, e, ape-
nas com 23 anos de idade, foi 

indicado para dirigir a Educação no Es-
tado da Bahia. Algum tempo depois, foi 
nomeado diretor de Instrução Pública 
no Rio de Janeiro, onde criou uma rede 
municipal de ensino que ia da escola pri-
mária à universidade. Foi um dos cria-
dores da Universidade de Brasília.

Ver a educação não como privilégio 
de alguns foi o que o levou a defender o 
ensino público, gratuito, laico e obriga-
tório. Defensor dos preceitos da Escola 
Nova, inspirada em ideias político-� lo-
só� cas de igualdade entre os homens e 
do direito de todos à educação, Anísio 
Teixeira tinha como meta colocar a es-
cola pública como ponto de maior des-
taque na agenda política brasileira para 
formar homens livres. 

Ação transformadora 
Um dos principais méritos do livro 

“Anísio Teixeira e a cultura: Subsídios 
para o conhecimento da atuação de 
Anísio Teixeira no campo da cultura” 
(Editora UnB), de João Augusto de Lima 
Rocha, é considerar que na ação trans-
formadora em que se empenhou o edu-
cador, a preocupação com a cultura – em 
sentido amplo – sempre esteve presente. 

Por exemplo, com a implantação de bi-
bliotecas na escola primária, e ainda na 
inauguração de escolas em que os alunos 
tinham aulas em um turno e, no outro, 
desenvolviam atividades culturais, es-
portivas, de trabalho e de formação da 
cidadania. 

Ao leitor cabe descobrir os caminhos 
de instigantes re� exões e desdobrar-se 
no exame de preciosas contribuições 
que Anísio Teixeira nos legou. 

Produtoras culturais e artistas do DF já podem 
inscrever projetos na Lei de Incentivo à Cultura 
(LIC). As inscrições terminam no dia 1º de dezem-
bro ou até o limite de capacidade do incentivo, de 
R$ 14 milhões. As inscrições devem ser feitas com 
antecedência de 60 dias da data da primeira ativi-
dade prevista no projeto e cada proposta poderá 
captar recursos num valor máximo de R$ 700 mil. 
Con� ra no site www.cultura.df.gov.br

Escola e vida não
podem ser separadas

Lei de Incentivo à Cultura abre 
inscrições para novos projetos

Anísio Teixeira, um dos mais importantes � lósofos da educação brasileira, 
foi um lutador em defesa da escola pública e gratuita.
Inês Ulhôa

Sabor de Cuba
Banda cubana � xada em Brasília lota plateias em shows pela cidade
Angélica Torres

Contra a Reforma da Previdência,

a Reforma Trabalhista e a Terceirização 


