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Povo não se benefi cia do nióbio brasileiro 
Apesar de ter as maiores reservas de nióbio do mundo, Brasil 
entrega tudo para empresas estrangeiras e lucro desse mineral 
nobre passa longe do povo brasileiro. Pág. 7

O governo não para 
de cortar verba da 
Educação, acabando
com o sonho
de milhões de fi lhos
de trabalhadores.
Se continuar assim,
a juventude pobre vai 
fi car sem Pronatec,
Fies e ProUni. Pág. 8

Pronatec, Fies e ProUni estão perto do fi m

Ainda nesta edição

Lula é mais favorito do que nunca 
para 2018   Pág. 3

Almirante Othon está preso por 
defender o Brasil  Pág. 7

Uma refl exão bíblica sobre a lei de 
abuso de poder   Pág. 6

Quatro deputados do DF 
querem destruir a CLT   Pág. 8

O dia 28 de abril mostrou 
que a população está in-
dignada com o presidente 
ilegítimo Michel Temer, 
que declarou guerra contra 
os pobres. Cerca de 40 
milhões de trabalhadores 
participaram da greve 
geral e, segundo o Data-
folha, 64% dos brasileiros 
acham que a reforma 
trabalhista benefi cia os 
patrões. Após desestabi-
lizar o governo Temer, o 
povo continuará nas ruas 
para evitar a aprovação 
das reformas trabalhista e 
previdenciária. Pág. 4 e 5

Cresce muito a violência no campo 
Relatório da Comissão Pastoral da Terra mostra que aumentou 
muito a violência rural. Nos últimos dez anos, 2016 foi o de maior 
número de atentados (1.536), sendo 61 assassinatos. Pág. 6
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A greve geral foi um grande suces-
so. Quarenta milhões de brasilei-
ros e brasileiras � caram em casa, 
ou foram às ruas, para dizer NÃO 

às reformas de Temer que, se aprovadas, 
levarão os trabalhadores a ter perdas de di-
reitos signi� cativas. O recado foi para o go-
verno golpista, mas também para a maioria 
dos parlamentares no Congresso Nacional e 
para a imprensa, especialmente a Globo.

As reformas da previdência e das leis 
trabalhistas, se depender de Temer, dos 
grandes empresários, da Globo e da sua 
base no Congresso, farão o país retroceder 
à época da escravidão e ao cruel regime de 
trabalho do início do século passado. Os tra-
balhadores já estão conscientes disso. Pes-
quisa Datafolha, realizada entre 26 e 28/4, 
mostra que 71% dos trabalhadores rejeitam 
a reforma da previdência do governo gol-
pista de Temer. O Datafolha também indica 
que, para 60% dos trabalhadores, a tal refor-
ma trabalhista bene� cia somente os patrões. 

Para os trabalhadores, esses dois pro-
jetos, assim como o da terceirização ampla 
e irrestrita, podem ser resumidos na frase 
“nada a ganhar, tudo a perder”. 

Assim, está claro que a luta tem que 
continuar. No trabalho individual de con-
vencimento de outras pessoas, no local de 
trabalho, no bairro, nas escolas, nas ruas e 

nas redes sociais da internet. Coletivamente, 
os partidos e movimentos sociais que orga-
nizaram a greve geral precisam ampliar sua 
base de apoio e promover novas manifes-
tações que contemplem entidades como a 
igreja católica e igrejas evangélicas tradicio-

nais, bem como entidades representativas 
de advogados, juízes do trabalho, associa-
ções de docentes, entre muitas outras.

A pressão sobre os deputados e sena-
dores precisa aumenta, pois somente ela 
pode reverter essa marcha da insensatez 
dos golpistas. Além disso, a sociedade pre-
cisa de tempo para discutir melhor o projeto 
desejado de Brasil, no processo das eleições 
presidenciais, ainda neste ano ou em 2018. 

Sobre mudanças nas regras da pre-
vidência, é preciso discutir quem ganha 
e quem perde. O prejuízo não pode � car 
totalmente nas costas dos trabalhadores, 
como querem os golpistas. Já em relação à 
legislação trabalhista, há muito pouco a ser 
mudado. Quanto à terceirização, é preciso 
voltar à legislação anterior.

Lutar para garantir os direitos já con-
quistados, lutar para ampliar direitos, 
construir uma sociedade cada vez mais 
justa e solidária, essa é a missão histórica 
da classe trabalhadora.

O deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), 
presidente da bancada ruralista, quer 
ofi cializar a escravidão para os trabalhadores 
do campo no Brasil. Ele apresentou um 
projeto de lei para permitir que as empresas 
não paguem seus funcionários apenas 
com salário, mas também mediante 
"remuneração de qualquer espécie", como 
oferta de moradia e alimentação, como na 
época das senzalas.

Os Associados da Associação do Jornal Brasil Popular fi cam convocados para Assembleia Geral a 
ser realizada no dia 17/05/2017, às 19 horas, na TV Comunitária, no Setor SIG, Quadra 3, bloco B, 
Entrada 46, Sobreloja, Edifício Bernardo Monteverde, Zona Industrial, tendo a seguinte ordem do 
dia: a) PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AOS ANOS DE 2015 e 2016; b) Informes gerais. 

José Alberto Melo Silva, Presidente.

Morreu, aos 70 anos, no dia 30 de abril, o 
genial cantor e compositor cearense Belchior. 
O escritor Fernando Morais disse que “Belchior 
foi um ativo participante de shows e atos pelo 
fi m da ditadura militar e pelas eleições diretas 
para presidente da República. Nunca cobrou 
um tostão”. 
Segundo o pesquisador musical Jorge 
Hélio Chaves de Oliveira, “nestes tempos de 
profunda apreensão nacional, a morte de 
um pensador urbano, um contumaz leitor 
de clássicos da literatura nacional e mundial, 
um cronista musical da migração Nordeste-
Sudeste, um repórter das inquietações típicas 
da juventude universal soa emblemática em 
ambiente de tanta desesperança”. 

A presidente do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Cármen Lúcia, e o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) 
tiveram um jantar secreto – sem marcar 
na agenda ofi cial da ministra – no dia 25 
de abril. Ninguém sabe o que eles estão 
tramando, já que a conversa foi mantida em 
sigilo. Isso só aumenta as dúvidas sobre a 
isenção do STF.

Isso não é piada...

...nem isso...

PSDB quer oficializar
escravidão no campo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
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Presidente do STF tem
jantar secreto com FHC

Sucesso da greve geral mostra que

a luta é o único caminho
Com o passar do tem-

po, cresce a percep-
ção do povo sobre a 
forma tendenciosa 

com que a grande mídia e par-
te do judiciário tem massacra-
do o ex-presidente Lula. Dessa 
forma, o tal massacre começa 
a transformar Lula em vítima, 
como mostra a pesquisa Da-
tafolha divulgada no dia 30 
de abril. Somado a isso, cresce 
a saudade da população dos 
tempos do governo Lula, que 
olhava para os mais pobres. O 
resultado é que Lula disparou 
em todos os cenários, alcan-
çando números entre 29% e 
31% das intenções de voto no 
primeiro turno. 

A pesquisa também re-
velou que as principais forças 
golpistas estão em total des-
crédito. Enquanto candidatos 
do PSDB, como Aécio Neves, 
derreteram, Michel Temer se 
tornou a personalidade políti-
ca mais odiada do Brasil. Mas 
o vácuo deixado pelos incon-
sequentes políticos golpistas 
foi ocupado pelo deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que 
disputa a segunda colocação 
com Marina Silva (Rede/AC).

O Datafolha fez 2.781 en-
trevistas, em 172 municípios, 
na quarta (26) e na quinta 
(27), antes da greve geral de 
sexta (28). A margem de erro 
é de dois pontos percentuais.

Integrantes do movimento 
negro, quilombolas e deputados 
federais protocolaram, no dia 6 
de abril, na Procuradoria-Geral 
da República (PGR) representa-
ção contra o deputado Jair Bol-
sonaro (PSC-RJ) por "prática de 
racismo e violação da dignidade 
indígena e quilombola". 

"Contra o ódio, contra a in-
tolerância e contra o racismo", 
declarou a comitiva formada, 
entre outros, pelas deputadas 
Benedita da Silva (PT-RJ), Ma-
ria do Rosário (PT-RS) e Érika 
Kokay (PT-DF), além da Coor-

denação Nacional de Articula-
ção das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (CONAQ), 
ao protocolar a representação 
na PGR. 

A motivação foram mani-
festações feitas por Bolsonaro 
durante uma palestra no Rio 
de Janeiro, no dia 3 de abril. "Eu 
fui num quilombo. O afrodes-
cendente mais leve lá pesava 
sete arrobas. Não fazem nada! 
Eu acho que nem pra procria-
dor ele serve mais. Mais de R$ 
1 bilhão por ano é gastado com 
eles", a� rmou Bolsonaro.

Além de utilizar a ex-
pressão "arroba", atualmente 
aplicada para a pesagem de 
animais, Bolsonaro também 
atacou o direito garantido 
pela Constituição de 1988 
de indígenas e quilombolas à 
terra, ao extrapolar para uma 
realidade na qual seria presi-
dente: "não vai ter um centí-
metro demarcado para reser-
va indígena pra quilombola". 

Bolsonaro já é réu no Supre-
mo Tribunal Federal por incita-
ção ao estupro e injúria contra a 
deputada Maria do Rosário.

O golpe de 2016, que derrubou 
Dilma Rousse�  para colocar na pre-
sidência a patética � gura de Michel 
Temer, é um enorme fracasso que 
levou o país a superar 14,2 milhões 
de desempregados. Segundo o Da-
tafolha, 85% dos brasileiros querem 
eleições diretas já. 

A pesquisa também revela que 
Temer é mais impopular do que foi 
Dilma em seu pior momento, com 
uma diferença importante: enquan-
to ela foi massacrada, ele é protegido 
pela grande mídia.

Cresce favoritismo de Lula para 2018

Bolsonaro é denunciado por racismo

Golpe fracassa e
85% querem diretas já

O governo Michel Temer (PMDB) 
– que tem apoio do PSDB – determinou 
que o governo não cobre os R$ 25 bilhões 
sonegados pelo Itaú relativos à valorização 
do banco devido à fusão com o Unibanco. 
Parte deste dinheiro sonegado seria para 
pagamento à Previdência Social da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL) 
e o restante iria para a Receita Federal. 

Enquanto isso os golpistas dizem que 
é necessário cortar investimentos sociais, 
privatizar, demitir e reformar a Previdên-
cia para garantir o pagamento de juros da 
dívida pública aos próprios bancos. 

Temer perdoa R$ 25 bi-
lhões sonegados pelo Itaú

Da Redação

É ISSO QUE 

MARIA MORREU
SEM SE APOSENTAR

O GOVERNO
QUER DE VOCÊ!

Para os trabalhadores, esses dois pro-
jetos, assim como o da terceirização ampla 

a luta é o único caminho
Editorial
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“O governo deve ser um organismo de serviço e não de autoridade. O critério de manutenção do poder deve ser a competência em prestar esse serviço” Belchior, falecido em 30/04/17

brasil 5 de maio de 2017
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A grande mídia gol-
pista bem que se 
esforçou para abafar 
os gritos dos traba-

lhadores em greve geral no úl-
timo dia 28 de abril – mas os 
efeitos da mobilização sindical 
mais impactante desde 1983 
começaram rápido: acuado, 
o governo ilegítimo já admite 
adiar a votação, na comissão 
especial, do pacote de malda-
des contra a população de ido-
sos – Reforma da Previdência 
-, porque fez as contas e desco-
briu que não tem os 308 votos 
necessários para aprová-la.   

Com as eleições batendo 
na porta, os congressistas se 
dobraram às evidências: as 
ruas somente rati� caram no 
dia 28 aquilo que o Datafolha 
constatou em números. Sete 
em cada dez brasileiros são 
contra uma legislação que es-
tabelece, por exemplo, que 
para terem direito ao bene-
fício integral da Previdência, 

homens e mulheres precisarão 
contribuir por nada menos 
que 40 anos. Mais: o texto taxa 
inativos, reduz benefícios e es-
tipula teto único.  

“As reformas são ilegíti-
mas porque são patrocinadas 
por um governo ilegítimo”, 
a� rma Aldo Fornazieri, pro-
fessor da Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo 
(FESPSP). Segundo ele, o 
governo Temer deixa “como 
legado uma vida miserável 
para a velhice ao querer via-
bilizar uma reforma da Pre-
vidência que produzirá uma 
legião de desamparados, sem 
as mínimas garantias de uma 
vida digna no momento em 
que as energias para o traba-
lho desaparecem e as doenças 
se tornam uma ameaça mais 
constante para aqueles que tra-
balharam uma vida inteira. Por 
estar destruindo a dignidade de 
toda uma nação, este governo 
governa contra o povo”.

Segundo pesquisa Datafo-
lha, 64% dos brasileiros acham 
que a reforma trabalhista be-
ne� cia os patrões. O parecer 
apresentado pelo relator do PL 
6787/2016, Rogério Marinho 
(PSDB-RN), altera 117 disposi-
tivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), com o pro-
pósito de extinguir direitos dos 
trabalhadores. 

O governo Temer tem pressa 
e por isso o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), conse-
guiu aprovar - com uma mano-
bra ao estilo "Eduardo Cunha", de 
colocar em votação de novo uma 
primeira tentativa derrotada - que 
o retrocesso entrasse em votação 
no plenário da Câmara em regime 
de urgência, antes da greve geral 
do dia 28 de abril.

O texto principal do chama-
do PL 6787/2016 acabou sendo 

aprovado por 296 votos favo-
ráveis e 177 contrários, na ma-
drugada do dia 27. Mas apesar 
da vitória, o governo não conse-
guiu atingir os mais de 308 votos 
que lhe serviriam para sinalizar 
o apoio dos parlamentares à re-
forma da Previdência, próximo 
retrocesso em pauta na casa. O 
texto aprovado na Câmara já 
está no Senado (PLC 38/2017) 
para nova votação.

O falso argumento de que a 
reforma trabalhista vai reduzir 
o desemprego de 13,2% da Era 
Temer vai, na verdade, levar a 
uma crise ainda maior, amplian-
do a desigualdade social a níveis 
irreversíveis. Além disso, a re-
forma criminaliza os sindicatos 
e movimentos sociais, excluindo 
a participação coletiva nas ne-
gociações, levando aos trabalha-
dores a ideia de que aqueles que 

sempre os protegeram, passam a 
ser agora "inimigos do desenvol-
vimento".

O site jornalístico � e In-
tercept Brasil revelou que, após 
uma análise das 850 emendas 
apresentadas por 82 deputados 
durante a discussão do proje-
to na comissão especial, 292 
(34,3%) foram redigidas em 
computadores de representantes 
da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), da Confede-
ração Nacional das Instituições 
Financeiras (CNF), da Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI) e da Associação Nacio-
nal do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística), ou 
seja, organizações patronais.

O caminho agora é voltar às 
ruas e lutar contra um dos maio-
res ataques aos Direitos Sociais 
desde a criação da CLT.

Inspirada pelos textos bíbli-
cos e por princípios éticos, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Dioceses, Confe-
rência dos Religiosos e Religiosas 
do Brasil, Comissão Brasileira 
Justiça e Paz e as pastorais da 
Igreja tem buscado, especialmen-
te pelo diálogo, corresponder às 
orientações do Concilio Vatica-
no II, amplamente atualizadas e 
anunciadas pelas Mensagens do 
Papa Francisco. 

Em seu discurso, na Praça 
São Pedro no dia 7 de novembro 
de 2015, o Papa Francisco dirigiu 
aos legisladores e governantes as 
seguintes palavras: “Vossa difícil 
tarefa é contribuir a � m de que 
não faltem as subvenções indis-
pensáveis para a subsistência dos 
trabalhadores desempregados e 
das suas famílias. Não falte en-
tre as vossas prioridades uma 
atenção privilegiada para com o 
trabalho feminino, assim como 

a assistência à maternidade que 
sempre deve tutelar a vida que 
nasce e quem a serve quotidia-
namente. Tutelai as mulheres, o 
trabalho das mulheres! Nunca 
falte a garantia para a velhice, a 
enfermidade, os acidentes rela-
cionados com o trabalho. Não 
falte o direito à aposentadoria, e 
sublinho: o direito à aposentado-
ria é um direito! — Porque disto 
é que se trata.”

Atenta à grave crise, sobre-
tudo ética, que o Brasil vem en-
frentando, a CNBB reivindica 
que a população seja ouvida e 
não seja imposto aos trabalha-
dores sacrifícios que compro-
metam sua integridade física, 
psicológica e moral. Cientistas 
políticos, juristas e trabalha-
dores em geral repelem as re-
formas que destroem direitos 
conquistados por diversas gera-
ções, precarizando direitos tra-
balhistas e previdenciários.

A sociedade brasileira deve 
ser chamada a se pronunciar se 
quer um Estado mínimo de cos-
tas para as necessidades da maio-
ria, privilegiando alguns poucos, 
ou um Estado comprometido 
com a seguridade, a soberania, 
a cidadania, a dignidade da pes-
soa humana, os valores sociais do 
trabalho etc. como a� rma o arti-
go 1º da Constituição Federal. 

A maior greve geral desde 
a década 90 – ocorrida no últi-
mo dia 28 de abril – recebeu da 
CNBB, dos bispos e arcebispos, 
ampla adesão e apoio contra a re-
forma trabalhista, a terceirização 
e reforma previdenciária que re-
trocede a tempos de desrespeito 
com a vida, segurança e digni-
dade dos trabalhadores, além de 
desrespeitar a adesão do Brasil 
aos pactos e tratados internacio-
nais referentes ao mundo do tra-
balho. A CNBB também apoia a 
Auditoria da Dívida Pública. 

O ato promovido pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 
na avenida Paulista, em São Pau-
lo, em alusão ao 1º de Maio, Dia 
do Trabalhador, foi marcado por 
críticas ao governo ilegítimo de 
Michel Temer e contra as refor-
mas trabalhista e previdenciária. 

"É importante destacar que 
este é um ato de continuidade à 
greve geral do dia 28. O Brasil 
é contra as propostas apresenta-

das pelo Temer. É o presidente 
mais impopular da história do 
Brasil. Ele não pode fazer as re-
formas porque nem tem legiti-
midade nem credibilidade para 
isso", disse o presidente da CUT, 
Vagner Freitas.

Os dirigentes das principais 
centrais sindicais já estão conver-
sando para decidir se convocam 
nova greve geral ou se realizam 
uma marcha a Brasília.

Greve geral desestabiliza
governo de Michel Temer

Pressão popular pode impedir
aprovação da reforma da Previdência
Mila Gentil

Juliana Medeiros

Sueli Bellato

Da Redação

1. DEMISSÕES COLETIVAS – Os patrões 
podem demitir todo mundo, sem multa, e 
contratar outras pessoas com menores salários 
e menos benefícios.

2. TRABALHO TEMPORÁRIO - O trabalhador 
pode ser contratado por hora durante toda a sua 
vida, sem garantia alguma, nem salário fixo. 

3. HORA-EXTRA - A CLT prevê uma jornada de 
trabalho de no máximo 8 horas por dia. Mas o 
empregador pode contratar uma jornada maior, 
diminuindo a remuneração no fim do mês.

4. MEIA-HORA DE ALMOÇO - Antes era obri-
gatório o almoço de uma hora.

5. VESTIMENTA - Suas roupas também en-
traram na reforma. O patrão pode dizer como 
você deve se vestir, incluindo uniformes que 
exponham ao ridículo.

6. FIM DO TRANSPORTE - As empresas não pre-
cisam mais pagar pelas horas de deslocamento. 
Quem mora mais longe é o mais prejudicado.

7. FÉRIAS - Os patrões podem parcelar livremente as 
férias em até três vezes, como for melhor para eles.

8. TERCEIRIZAÇÃO - Se você é terceirizado, a 
empresa que contratou a terceirização não terá 
mais responsabilidade sobre sua indenização se 
você for demitido.

9. CARTEIRA DE TRABALHO - Quem tem 
carteira assinada e está há muitos anos na 
empresa pode ser demitido para dar lugar a um 
terceirizado sem carteira assinada.

10. GESTANTES - A partir de agora, quem deci-
de aonde as grávidas (e as lactantes) trabalham 
é o médico da empresa.

11. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 
O negociado sobre o legislado permite 
ao patrão negociar com você em óbvia 
desigualdade de forças, e o contrato que 
você assinou para conseguir o emprego vale 
mais do que a CLT.

12. RESCISÃO - Não será mais obrigatório que 
o sindicato assine a rescisão. 

13. JUSTIÇA DO TRABALHO - Não será mais 
gratuita. Você terá que pagar honorários até 
aos peritos. Ou seja, se não tiver dinheiro, não 
pode reclamar.

BrAsIlEiRoS não aCeItAm rEfOrMa tRaBaLhIsTa 

CNBB apoiou a greve geral em defesa do povo

1º de maio repete críticas a Temer

Ato do dia 1º de maio, na Av. Paulista, SP
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A Comissão Pastoral da 
Terra, órgão da Con-
ferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, acaba 

de apresentar seu relatório sobre 
os con� itos no campo, que mos-
tra um aumento signi� cativo da 
violência rural. O ano de 2016 foi 
o de maior número de atentados 
(1.536) nos últimos dez anos, dos 
quais, 61 assassinatos. Há ainda 
sequestros, torturas, prisões ile-
gais, cárcere privado, ameaças e 
perseguições contra pessoas 
que lutam pela reforma agrá-
ria ou no combate ao trabalho 
escravo ou à superexploração 
do trabalho rural. 

O � lósofo e defensor do 
meio ambiente, Leonardo Bo� , 
assim se manifestou sobre a re-
alidade que o Relatório expõe: “ 
Considerando os dados levan-
tados pela CPT, diria que nos 
encontramos num ambiente de 
guerra civil no campo”. 

Uma das causas mais im-
portantes desta desumana situa-
ção é a expansão sem limites do 

agronegócio que invade terras de 
pequenos agricultores, indígenas, 
quilombolas, posseiros e sitiantes, 
além de degradar áreas de preser-
vação ambiental. Tudo isso com o 

apoio da “bancada ruralista” no 
Congresso Nacional, que im-
pede a aprovação de qualquer 
legislação favorável à democra-
tização do acesso à terra. 

E para piorar, o gover-
no golpista de Michel Temer 
quer permitir que o capital es-
trangeiro se tornar dono das 
terras do Brasil, inclusive na 

zona de fronteiras, pondo em 
risco a soberania nacional. 
Além disso, Temer colocou 
um representante dos rura-
listas como superintendente 
da Funai, órgão que deveria 
proteger os povos indígenas e 
suas terras. 

Para combater esse qua-
dro desfavorável, o Brasil 
conta com uma importante 
atuação dos movimentos so-
ciais rurais, como CPT, MST, 
Via Campesina, MAB, (mo-
vimentos dos atingidos por 
barragens), CIMI, (Conselho 
Indigenista Missionário) e 
outros que seguem � rme para 
que se realize aquilo que o 
Papa Francisco defende: Ter-
ra Trabalho e Teto. Por outro 
lado, há que se lamentar que 
setores do poder judiciário 
tenham uma atitude hostil à 
luta pela terra e complacente 
com as elites rurais, chegando 
a adotar uma equivocada po-
sição de criminalizar os mo-
vimentos sociais do campo. 

O Brasil possui as 
maiores reservas de 
nióbio do mundo – 
um mineral nobre, 

de valor elevado no mercado 
mundial e de uso em setores 
de alta tecnologia para a cons-
trução de navios, foguetes, 
satélites, aviões.  Mas o povo 
não se bene� cia desta riqueza. 
Ela está sob o controle de ape-
nas dois grupos econômicos: 
a CBMM (empresa do Banco 
Itaú, associada a capitais ingle-
ses) e a Anglo American, que 
domina a produção do mine-
ral em Catalão (GO). 

O mineral existe no solo 
de diversos países, mas 98% 
das reservas conhecidas no 
mundo estão no Brasil. O país 
responde atualmente por mais 
de 90% do volume do metal 
comercializado no planeta, 
seguido pelo Canadá e Austrá-
lia. No país, as reservas são da 
ordem de 842.460.000 tonela-
das e as maiores jazidas se en-
contram nos estados de Minas 
Gerais (75% do total), Amazo-
nas (21%) e em Goiás (3%).

As exportações cresceram 
110 por cento nos últimos 10 

anos, somando a quantia de 1,8 
bilhões de reais somente em 
2012. Em 2010, um documen-
to secreto do Departamento 
de Estado americano, vazado 
pelo site WikiLeaks, incluiu as 
minas brasileiras de nióbio na 
lista de locais cujos recursos e 
infraestrutura são considera-
dos estratégicos e imprescindí-
veis aos Estados Unidos.

Mais recentemente, o nió-
bio voltou a ganhar os holofo-
tes em razão da venda bilioná-
ria de uma fatia da Companhia 
Brasileira de Metalurgia e 
Mineração (CBMM), maior 
produtora mundial de nióbio, 
para companhias asiáticas. Em 
2011, um grupo de empresas 
chinesas, japonesas e sul core-
ana fechou a compra de 30% 
do capital da mineradora com 
sede em Araxá (MG) por US$ 
4 bilhões. Mesmo sem trans-
parência e controle brasileiro 
sobre o nióbio, há claro indí-
cios de subfaturamento, com o 
quilo de valiosíssimo mineral 
sendo exportado por apenas 
26,5 dólares.

Não faz sentido, por exem-
plo, que um estado rico como 

Minas Gerais, onde está a Jazi-
da de Araxá, da CBMM, esteja 
passando di� culdades para 
pagar seus servidores, sem que 
nunca se escute dos dirigentes 
mineiros uma palavra sequer 
sobre a necessidade da nacio-
nalização do nióbio que, em 
razão de seu poder estratégico 
e da perigosa cobiça interna-
cional, deve ser objeto de mo-

nopólio estatal, e explorado 
apenas por um empresa es-
tatal, uma atividade que deve 
estar sob a guarda direta das 
Forças Armadas. 

Com tudo isso, é indis-
pensável que a sociedade bra-
sileira – onde ainda se acham 
recém-nascidos nos lixos e 
crianças convivendo com ra-
tos e urubus nos lixões – de-

bata qual deve ser o uso so-
cial e soberano desta imensa 
riqueza, que hoje bene� cia 
apenas dois grupos estran-
geiros. Já passou da hora das 
centrais sindicais, do movi-
mento estudantil, dos parti-
dos de esquerda e também de 
linha nacionalista levantarem 
a bandeira do monopólio es-
tatal sobre o nióbio. 

Wernher von Braun foi o 
cérebro que construiu os te-
midos foguetes V-2, que des� -
guraram Londres e causaram 
8 mil vítimas. Ele fez parte da 
odiosa SS e comandou a fá-
brica dos V-2 do Exército na-
zista em Peenemunde, onde 
a mão-de-obra era de prisio-
neiros de guerra.

Ao � nal da guerra, russos 
e americanos disputaram al-
cançar primeiro von Braun, 
para levá-lo para atuar em 
pesquisas aeroespaciais em 
seus países. Os Estados Uni-
dos ganharam a corrida e, a 
partir daí, esqueceram o pas-
sado de von Braun, ao qual 
foram entregues áreas de pes-
quisa sensíveis. 

O enriquecimento de urâ-
nio é a tecnologia necessária 
para que o minério encontrado 
na natureza possa ser usado em 
reatores nucleares, permitindo 

a geração elétrica ou o uso na 
propulsão do submarino nu-
clear. Não mais que oito países 
do mundo detêm tecnologias 
de enriquecimento, sendo o 

Brasil um deles, graças ao Al-
mirante Othon e à sua equipe. 
Assim, o mar brasileiro já pode 
ser defendido por submarinos 
nucleares nacionais.

Enquanto isto, no Brasil, 
juízes com visão estreita sobre a 
grandeza dos problemas tecno-
lógicos e de defesa, totalmente 
despreparados com relação à 
luta de poder internacional, à 
inexistência do comércio de 
produtos sensíveis e às di� cul-
dades de aquisição de materiais 
e equipamentos para desenvol-
ver estes produtos, dão as cartas.

Tem algo que não faz sen-
tido nas informações que cir-
culam. O Almirante Othon, se 
quisesse fazer algo desonesto, 
poderia chamar um dos grupos 
econômicos ávidos para conhe-
cer a tecnologia desenvolvida 
sob a sua batuta e vender seu 
conhecimento por centenas de 
milhões de dólares. 

Fui relator da Lei Contra 
o Abuso de Poder. Essa lei, 
que ainda falta ser aprovada 
na Câmara dos Deputados, 
protege o cidadão comum 
contra a “autoridade” que 
pensa que é melhor do que 
os mais pobres. É uma lei que 
busca acabar com a violência 
da polícia contra o cidadão 

erroneamente tratado como 
criminoso, com o � scal que 
chantageia o pequeno em-
presário, com o juiz corrup-
to, com delegado ou político 
que dá carteirada. 

Essa lei busca proteger 
o pequeno contra o abuso 
dos poderosos. Mas a Glo-
bo e os principais jornais 

me atacaram nos últimos 
meses, dizendo que essa lei 
prejudicava a Lava-Jato. Não 
é verdade. Os bons juízes, os 
bons promotores, os bons 
policiais e as investigações 
honestas não � cam pre-
judicadas, se as leis forem 
cumpridas, se os cidadãos 
forem respeitados.

Mas tem gente queren-
do dizer que juiz, delegado e 
policial nunca erram. Erram 
também. Errar é humano. Os 
juízes erram desde o início 
dos tempos. Os juízes quei-
mavam mulheres que não se 
sujeitavam na Idade Média, 
diziam que eram “bruxas”.

A � gura do juiz injus-
to, iníquo, é bíblica. Pôncio 
Pilatos, ao lavar as mãos, 
entrega Jesus inocente a um 
julgamento injusto basea-

do na delação de Judas. Há 
também a parábola do juiz 
iníquo que não se impor-
tava com a justiça e com o 
sofrimento dos homens e 
nem mesmo temia a Deus | 
Lucas 18:1-8. 

Como vemos, a histó-
ria da iniquidade humana e 
abuso de poder é tão antiga 
quanto a própria humani-
dade. Igualmente antiga é 
a busca por Justiça, que se 
faz também com aperfeiço-
amento das leis. Na Consti-
tuição Brasileira, lemos que 
todo poder emana do povo. 
Portanto, se o povo, que é 
a autoridade máxima, está 
submetido às leis, qualquer 
pessoa que exerce a “auto-
ridade” em nome do povo, 
também deve também estar 
submetida à lei e a limites.  

O Supremo Tribunal Federal apro-
vou relatório do ministro Alexandre 
de Moraes, recém indicado por Michel 
Temer para o STF a pedido do PSDB, e 
liberou o pagamento de remuneração de 
servidores públicos que acumulam car-
gos (e aposentadorias) que ultrapasse R$ 
33,7 mil, o equivalente aos vencimentos 
de ministros do STF. Os próprios juízes 
também se bene� ciam, pois eles pró-
prios podem acumular funções com ou-
tras, como as de professor, por exemplo. 

Aumenta violência no campo Nióbio: por que é necessário o monopólio estatal?

Almirante Othon está preso por defender o Brasil
Uma refl exão bíblica sobre a lei de abuso de poder STF acaba com

teto constitucional
e libera supersalários

Marcello Lavenère

Beto Almeida

Paulo Metri

Roberto Requião (inspirado no artigo de Paikan Salomon) 
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No dia 26 de abril, metade dos oito 
deputados federais do DF golpea-
ram pelas costas os trabalhadores. 
Eles aprovaram o texto principal 

do projeto enviado pelo governo Temer que 
destrói direitos trabalhistas. 

Alberto Fraga (DEM), Izalci Lucas 
(PSDB), Laerte Bessa (PR) e Rogério Rosso 
(PSD) não se contentaram em arrancaram o 
FGTS dos trabalhadores. Graças a eles, mu-
lheres grávidas poderão ter que trabalhar em 
ambiente perigoso e trabalhadores com car-
teira assinada poderão ser substituídos por 
terceirizados sem direitos trabalhistas.

Toda uma geração de 
jovens sem direito a sonhar 
é um dos resultados per-
versos da gestão golpista de 
Michel Temer. O dinheiro 
cortado da Educação - R$ 
11 bi em 2015 e R$ 6,4 bi 
em 2016 -, a pretexto de 
“contingenciamento”, sa-
cri� ca os mais importantes 
instrumentos criados pelo 
governos democratica-
mente eleitos do PT para 
a inclusão educacional, so-
cial e econômica da juven-
tude pobre - o Pronatec, o 
Fies e o ProUni.

Já em setembro de 
2016 o MEC, comandado 
por Mendonça “Mãos de 
Tesoura” Filho, não abriu 
novas vagas para os três 

projetos, e de lá para cá 
vem reduzindo os repasses 
de recursos. Mais. O mi-
nistro chamou de “herança 
maldita” de Dilma Rous-
se�  o Fies (Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil), 
que em 2015 contabilizava 
2 milhões de estudantes 
pobres matriculados em 
instituições privadas e um 
investimento de R$ 17,8 
bilhões.

“Os adolescentes que 
ingressam hoje na etapa 
juvenil irão sofrer muito 
o impacto dessas ações. A 
situação atual, com a cri-
se econômica, somada às 
reformas promovidas pelo 
governo, irão afetar pro-
fundamente o presente e 

perspectivas de futuro des-
ses jovens”, a� rmou Helena 
Abramo, cientista social, 
em entrevista para o portal 
Vermelho.

No Brasil de Temer, o 
desemprego entre os jo-
vens já bate recordes nega-
tivos. Segundo o IBGE, o 
número de desempregados 
entre 18 a 24 anos atingiu 
sua máxima em 2016, tota-
lizando 25,7%.

Em São Paulo, o mo-
vimento negro foi às ruas 
em 30 de março denun-
ciar, entre outras coisas, a 
destruição de políticas a� r-
mativas, como a gradual 
redução do Fies e do Prou-
ni, além da inexistência de 
política de cotas raciais em 

universidades estaduais 
paulistas, como a Universi-
dade de São Paulo (USP) e 
a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

“Todo o esforço feito 
por um maior � nancia-
mento do ensino público, 
mesmo que ainda longe do 
ideal, promoveram melho-
rias nos índices de acesso e 
permanência”, frisa Helena 
Abramo. “Nas décadas an-
teriores, metade dos jovens 
não concluíram o ensino 
médio; hoje, 70% possuem 
seu diploma, e aumenta-
va também o ingresso no 
ensino superior graças ao 
ProUni, Fies e à expansão 
das universidades e Institu-
tos Federais”, analisa.

Cuidado com deputados que 
destroem direitos trabalhistas

Governo golpista rouba sonhos da juventude pobre
Mila Gentil

O Indicador de Inadimplência de Pes-
soas Jurídicas divulgado pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) mostra que a quantidade de 
empresas inadimplentes aumentou 5,15% 
em março, em comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2016. Houve também aumento de 
3,07% na quantidade de dívidas em atraso 
em nome de pessoas jurídicas, na compara-
ção com março do ano passado. 

Inadimplência entre as 
empresas cresce 5,15% 


