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Ainda nesta edição
Um ano de golpe destrói empregos 
e retira direitos do povo   Pág. 5

Teatro: “Teto e Paz” estreia em 
Samambaia Sul, no dia 25/06   Pág. 7

Brasil é cobrado na ONU por retrocesso 
em direitos indígenas    Pág. 6

Rollemberg quer privatizar o 
Hospital de Base de Brasília   Pág. 8

Mesmo sem ter provas, 
o juiz Sérgio Moro quer 
condenar Lula a todo custo. 
No depoimento do dia 10 
de maio, o ex-presidente 
resumiu bem toda a situação, 
quando perguntou a Moro: 
“Cadê uma única prova de 
que eu sou dono de algum 
triplex? Apresente as provas 
doutor”. Enquanto isso, 
mais de 50 mil pessoas se 
manifestavam nas ruas de 
Curitiba em defesa de Lula e 
da democracia. Pág. 3

Agora é a hora de pressionar 
deputados e senadores. Não há 
certeza da garantia dos 330 votos 
necessários para a aprovação da 
Reforma da Previdência. Também 
é possível barrar a reforma 
trabalhista, mas é preciso unir os 
trabalhadores em uma grande 
campanha popular em defesa da 
CLT. Pág. 4

A denúncia de que o pre-
sidente ilegítimo, Michel Te-
mer, participou diretamente 
da operação de suborno para 
comprar o silêncio do ex-pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, comprova, uma vez 
mais, que a TV Globo está 
também no esquema para 
passar a uma nova fase do 
Golpe, sem Temer.

Os altos círculos de poder 
que comandam o golpe que 
afastou Dilma, prendeu Cunha, 
precisam agora criar uma nova 
situação política. O desgaste 
do governo Temer cria instabi-

lidade política para a cúpula do 
golpismo.  Temer demonstrou 
incapacidade na aprovação de 
parte essencial da agenda do 
golpe, ou seja, a reforma tra-
balhista, destruindo os direitos 
dos trabalhadores, e a reforma 
da previdência, demolindo sua 
característica pública.

O resultado prático imedia-
to é o enterro das reformas 
trabalhista e previdenciária. 
A intenção de grupos pode-
rosos, vinculados ao capital 
estrangeiro, é promover uma 
eleição indireta, para manter a 
agenda do golpe, aproveitan-

do-se da maioria conservado-
ra no Congresso.

 Diante disso, resta fortale-
cer a dinâmica de lutas sociais, 
nas ruas, nos sindicatos e mo-
vimentos - sobretudo após a 
bem-sucedida greve geral de 
abril - criando-se as condi-
ções para uma grande Frente 
Progressista, com a CNBB, a 
OAB, as universidades, os ar-
tistas para antecipação do ca-
lendário eleitoral, pressionan-
do o Congresso para convocar 
eleições diretas já. Agora, só o 
povo nas ruas para recuperar 
a democracia.

Aécio já caiu e Temer também vai

Apesar de tudo, 
Moro ainda persegue Lula

Só povo pode barrar
as reformas golpistas
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Os deputados e senadores que 
apoiam o governo golpista de 
Michel Temer estão recebendo 
uma montanha de vantagens 

(cargos, emendas, entre outras) para vo-
tar a favor das reformas trabalhista e da 
previdência, que têm como grande moti-
vação fazer com que os empresários ga-
nhem mais, por conta da redução de ren-
da e perda de direitos dos trabalhadores.

Se essas duas reformas forem apro-
vadas do jeito que estão, será um desastre 
para o país, nos próximos anos e no fu-
turo distante. A grande maioria dos tra-
balhadores terá que trabalhar a vida toda 
para tentar se aposentar. Boa parte morre-
rá antes disso. Além do mais, o trabalha-
dor perderá direitos como o 13o, férias de 
30 dias e proteção da Justiça do Trabalho 
contra a ganância dos empresários.

Todos sabem que esse governo gol-
pista derrubou o Dilma Rousseff , que 
cuidava dos interesses dos trabalhadores, 

colocando Temer na presidência para 
cuidar dos interesses dos banqueiros, das 
empresas estrangeiras, dos industriais, 
dos grandes fazendeiros e dos grandes 
comerciantes. Esse pessoal tem muito di-
nheiro e pode comprar os votos dos depu-
tados e senadores, fi nanciando suas cam-
panhas para reeleição, em 2018. Eles têm 
dinheiro, mas os parlamentares precisam 
de votos de milhares ou milhões de traba-
lhadores, sem os quais não se reelegerão. 

Desse modo, se boa parte dos quarenta 
milhões de trabalhadores, que perderão di-
reitos, se movimentarem, criando pressão 
em cima dos parlamentares, o jogo poderá 
ter outro resultado. Essa movimentação 
pode ser feita de várias maneiras, mas sem-
pre dirigidas a forçar a mudança de posi-
ção dos parlamentares da base golpista. 

Todas as centrais sindicais e movi-
mentos sociais intensifi carão ações de 
pressão sobre o Congresso Nacional. É 
preciso que cada trabalhador e traba-

lhadora converse com os seus amigos, 
parentes e colegas, para que eles se mo-
vimentem e participem desses eventos. 
Quem mora em Brasília, precisa compa-
recer à Marcha e Ocupação de Brasília, 
organizado pelas Centrais Sindicais, no 
diwa 24 de maio. Só o povo nas ruas pode 
pressionar os deputados e senadores para 
impedir a perda de direitos que acontece-
rá se as reformas forem aprovadas. 

Nada é tão ruim que não possa 
piorar: a babá de Michelzinho (fi lho 
caçula de Michel Temer) foi nomeada 
como assessora da Presidência da 
República, recebendo pouco mais de 
R$ 5 mil por mês, pagos com dinheiro 
público.

Senadora golpista quer demitir 
concursados: a senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE), aliada a 
Temer, apresentou um Projeto de Lei 
(PL 116/17) que prevê demissão de 
servidores concursados em todo o país, 
inclusive dos que já passaram e foram 
aprovados em estágio probatório.

Tudo em casa no jogo das delações: 
o advogado do publicitário João 
Santana é Rodrigo Castor de Mattos, 
coincidentemente irmão do procurador 
da Lava Jato, Diogo Castor de Mattos. 
Será que eles vão articular uma delação 
premiada que pode reduzir a pena de 
Santana caso ele acuse Lula?

Ria se puder: Mônica Moura, esposa 
de João Santana, acusou Dilma, mas 
disse que não tem provas contra ela 
porque uma mala com R$ 1,5 milhão foi 
roubada por assaltantes.

Como a lava jato obteve a delação de mônica moura

Ocupa Brasília de novo
No próximo dia 24, estarão reunidos em Brasília cerca de 100 mil 
pessoas para lutar contra a retirada de direitos da população, 
sobretudo as reformas trabalhista e previdenciária. A manifestação 
sairá às 11 horas do Estádio Nacional Mané Garrincha e marchará 
rumo ao Congresso Nacional. Mais informações no Facebook
www.facebook.com/events/420210741671587/

Energia é = a massa x 
aceleração ao quadra-
do. Essa simples fór-
mula que mudou o 

modo de ver e pensar o mundo, 
porque abriu os nossos olhos 
para infi nitos e diversos senti-
dos em relação às coisas do dia 
a dia, estava viva e pulsando na 
energia dos mais de 50 mil bra-
sileiros que viajaram até Curi-
tiba para dizer que democracia 
é o maior bem do povo, direito 
do trabalhador não é brinca-
deira de moleque e que no pre-
sidente Lula “eu confi o, mexeu 
com ele, mexeu comigo”.

Aquele 10 de maio foi o dia 
em que Lula respondeu ao juiz 
Sérgio Moro as acusações feitas 
a ele pelo Ministério Público de 
ser proprietário de um aparta-
mento de três andares na praia 
do Guarujá (SP). Mas passadas 
cinco horas de depoimento, 
nada foi provado.    

A TV Globo e as demais 
emissoras golpistas não mostra-
ram, mas as ruas da capital do 
Paraná exigiam: “Basta de con-
vicção, queremos provas”. Mas 
elas não vieram porque a escritu-
ra do apartamento está no nome 
da empreiteira que construiu o 

prédio. Mas o juiz Moro conse-
guiu piorar o que já estava patéti-
co e apresentou como prova um 
papel sem assinatura do que seria 
um recibo atribuído ao ex-presi-
dente. Nem na época da ditadu-
ra as declarações arrancadas sob 
tortura eram apresentadas sem a 
assinatura dos torturados aos ju-
ízes dos tribunais militares. Essa 
foi forte e as ruas responderam 
no mesmo calão: “Juiz de merda”. 

Entretanto, em meio a 
muitas falas, o que não se dei-
xou de ouvir em momento 
algum foi “2018, Olé, olé, olé, 
olá, Lula, Lula”.

Povo foi às ruas de Curitiba defender a democracia
Maria Luiza Franco Busse

Juliana Medeiros

Enfrentando-se pela pri-
meira vez cara a cara, de 
um lado um juiz fede-
ral, alçado à condição 

de celebridade instantânea pela 
mídia, e do outro um homem 
de 71 anos de idade, que perdeu 
recentemente sua companheira 
de vida e luta, Dona Marisa, e 
em cujo currículo consta haver 
sido o presidente com os dois 
mandatos mais bem avaliados 
da história do país.

O resultado do circo mon-
tado em Curitiba decepcionou 
a mídia que esperava ver algo 
de concreto contra o ex-pre-
sidente. Lula respondeu com 
segurança às cinco horas de in-
terrogatório e ainda aproveitou 
o momento para denunciar a 
perseguição política que vem 
sofrendo, não só das grandes 
emissoras e jornais do país, 

mas também de instituições 
que deveriam zelar pela demo-
cracia, como o Ministério Pú-
blico e o Judiciário.

Assim como Sérgio Moro, 
os representantes do Ministé-
rio Público não apresentaram 
provas. Restou a eles formular 
pegadinhas para tentar colocar 
Lula em contradição, mas fra-
cassaram. Abaixo estão peque-
nos trechos do depoimento.

LULA: Cadê uma única 
prova de que eu sou dono de 
algum triplex? Apresente as 
provas doutor.

MORO - Senhor ex-pre-
sidente, preciso lhe advertir 
que talvez sejam feitas per-
guntas difíceis para você.

LULA: Não existe per-
gunta difícil pra quem fala a 
verdade, doutor.

MORO: O senhor não sa-
bia dos desvios da Petrobras?

LULA: Ninguém sabia 
dos desvios da Petrobras. 
Nem eu, nem a imprensa, 
nem o senhor, nem o Minis-
tério Público e nem a PF. Só 
fi camos sabendo quando 
grampearam o Youssef.

MORO: Mas eu não ti-
nha que saber. Não tenho 
nada com isso.

LULA: Tem sim. Foi o 
senhor quem soltou o You-
ssef. O senhor deve saber 
mais que eu.

Mas apesar de tudo, é 
provável que Lula seja con-
denado mesmo sem provas, 
com base na tal "Teoria do 
Domínio do Fato". Como o 
próprio Lula lembrou a Moro 
também durante o depoi-
mento, condenar Lula, para 

Moro, é antes de tudo, livrar-
-se de ser atacado pelo mes-
mo grupo que hoje o "apoia". 
Ainda assim, a verdade é que 
o ex-presidente saiu do de-
poimento maior do que en-
trou e escreveu, neste 10 de 
maio, mais um capítulo mar-
cante de sua história.

Moro quer condenar Lula mesmo sem provasMoro quer condenar Lula mesmo sem provas
O juiz Sérgio Moro vacilou em sua atuação, que deveria ser técnica, fazendo avaliações morais e políticas sobre Lula.
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lhadora converse com os seus amigos, 
parentes e colegas, para que eles se mo-
vimentem e participem desses eventos. 
Quem mora em Brasília, precisa compa-
recer à Marcha e Ocupação de Brasília, 
organizado pelas Centrais Sindicais, no 
diwa 24 de maio. Só o povo nas ruas pode 
pressionar os deputados e senadores para 
impedir a perda de direitos que acontece-

contra perda de direitos
Rua e pressão nos parlamentares

Editorial
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“Só falta a presidente do STF, Cármen Lúcia, substituir Temer na presidência da República, apoiada pela Globo, para concluir o golpe, fazendo aprovar as reformas trabalhista e previdenciária.” Eduardo W. Ramos, editor do JBP

brasil 19 de maio de 2017

O governo golpista 
ainda não sabe se 
leva já em maio ou 
se adia para junho 

a votação, no plenário da Câ-
mara, do pacote de maldades 
da reforma da Previdência. 
Isso porque ainda não há cer-
teza da garantia dos 330 votos 
necessários para a aprovação. 
Veja como ficou o texto a ser 
votado. 

Idade mínima e tempo de 
contribuição

A reforma estabelece, para 
o direito à aposentadoria, a 
idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 para mulheres, 
com no mínimo 25 anos de 
contribuição para ambos.

Benefício integral
Para ter direito a receber o 

benefício integral, será neces-
sário comprovar, no mínimo, 
40 anos de contribuição. Caso 
contrário, o valor da aposenta-
doria corresponderá a 70% da 
média dos salários de contri-

buição, acrescido de 1,5 ponto 
percentual para cada ano que 
superar os 25 anos de contri-
buição, aumentando para 2 
pontos percentuais quando 
ultrapassar 30 anos e 2,5 a par-

tir dos 35 anos. O cálculo do 
benefício passa a ser feito por 
uma média sobre 100% dos 
salários do trabalhador desde 
1994 e o valor não pode ser 
superior a R$ 5.189,82.

Aposentadoria rural
A proposta determina que 

trabalhadores rurais passem a ter 
que contribuir para a Previdên-
cia para ter acesso à aposentado-
ria, a partir dos 60 anos para ho-
mens e 57 anos para mulheres. O 
tempo mínimo de contribuição, 
para ambos, é de 15 anos. Atu-
almente, elas podem se aposen-
tar com 55 anos de idade e eles 
com 60, apenas comprovando 
15 anos de trabalho no campo, 
mesmo não tendo contribuído 
para a Previdência.

Aposentadoria compulsória
A proposta prevê aposen-

taria compulsória para empre-
gos de empresas públicas e de 
sociedades de economia mista 
que completarem 75 anos de 
idade, independente do cum-
primento do mínimo de 25 
anos de contribuição.

Pensões
A reforma prevê que viú-

vos e viúvas possam acumular 
aposentadoria e pensão de até 

dois salários mínimos. O valor 
da pensão passa a equivaler a 
50% do valor da aposentado-
ria recebida pela pessoa que 
morreu, com um adicional 
de 10% por filho. O valor não 
passará dos 100%, inclusive 
para pensionistas que tiverem 
mais de cinco filhos. Além dis-
so, esta cota adicional não será 
mais revertida para a viúva (ou 
viúvo) quando o dependente 
completar 18 anos de idade.

Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC)

Atualmente, deficientes e 
idosos com mais de 65 anos 
que não contribuíram com a 
Previdência (ou que tinham 
renda inferior a um quarto do 
salário mínimo) recebem o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada, equivalente a um sa-
lário mínimo. Se aprovado o 
projeto de Temer, a idade mí-
nima para receber este bene-
fício é de 65 anos, mas subirá 
gradativamente até atingir 68 
em 2020.

Reforma da Previdência vai a plenário, 
mas golpistas temem não aprovar 
Mila Gentil

Beto Almeida

Mila Gentil

Mila Gentil

Hoje a defesa da CLT é 
um ponto decisivo na agenda 
política. A proposta que está 
em tramitação no Congresso 
Nacional destrói vários direi-
tos trabalhistas que foram es-
tabelecidos a partir da criação 
da CLT, no governo de Getúlio 
Vargas, em 1943. Não havia 
jornada de trabalho definida, 
direito de férias, licença ma-
ternidade, descanso semanal 
remunerado, carteira de tra-
balho, salário mínimo. 

Também foram legaliza-

dos os sindicatos, o direito de 
greve, a justiça do trabalho e a 
contribuição sindical, que vie-
ram a fortalecer o movimento 
sindical, na época uma decisi-
va base de sustentação a outras 
iniciativas de Vargas, como a 
criação da Petrobrás, da Vale 
do Rio Doce, da Cia Siderúr-
gica Nacional, do BNDES e do 
Banco do Nordeste.  Surgiram 
ainda o Sesi, o Senac e o Senai, 
onde Lula estudou.

O ódio patronal a Vargas 
sempre foi profundo e sua obra 

sabotada. E isso se repete con-
tra todos que defendem o povo. 
Por isso é importante fazer uma 
campanha popular explicando 
como surgiu a CLT -  que in-
corporou reivindicações das 
lutas dos trabalhadores desde 
o início do século XX -  como 
aprovado recentemente no 6º 
Congresso do PT-DF.  

A greve geral do dia 28 de 
abril, baseada na unidade das 
centrais sindicais, contra a des-
truição da CLT e da Previdência 
Pública, mostrou que é possível 

desmontar a propaganda en-
ganosa do governo Temer, que 
mente ao dizer que os trabalha-
dores terão “mais liberdade”.  A 
verdade é que a CLT é um pata-
mar mínimo de direitos, defen-
dendo as categorias mais fracas 
sindicalmente falando, menos 
organizadas, sem impedir que 
os sindicatos mais fortes con-
quistem direitos acima da lei. 

Uma campanha feita num 
mutirão de diálogo com todos 
os setores privados e públicos 
pode furar o grande bloqueio 

de mentiras da TV Globo em 
defesa da reforma de Temer. Na 
verdade, a mídia esconde que o 
governo ilegítimo quer rasgar 
a CLT e anular os direitos con-
quistados desde a Revolução de 
1930, levando o Brasil de volta a 
uma realidade próxima ao país 
que saiu da escravidão. Com in-
formações didáticas, de fácil lei-
tura, uma boa campanha pode 
mobilizar os trabalhadores, de-
fendendo uma pátria de direi-
tos, para barrar a aprovação da 
reforma trabalhista.

Foi vexatória a presença do 
governo ilegítimo brasileiro em 
Genebra (Suíça), no início de 
maio, durante a Revisão Peri-
ódica Universal, sabatina qua-
drienal da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) com seus 
países-membros. Foram mais 
de 240 críticas relacionadas a 
violações de direitos humanos 
no Brasil, sendo que mais de 30 
países - entre eles França, Ale-
manha, Áustria, Austrália e Rús-
sia - relacionaram o racismo e a 
discriminação com a violência e 
a impunidade praticadas contra 
lideranças e povos indígenas no 
país sob golpe.  

Uma preocupação especial 
dos países na ONU foi a inope-
rância do programa de proteção 
de defensores de direitos huma-
nos, cujos inscritos são majorita-

riamente indígenas, ambientalis-
tas e campesinos que enfrentam 
tentativas de criminalização por 
defenderem direitos.

"Em poucos meses, o atual 
governo consolidou sua estra-
tégia para a extinção da Funai 
visando cristalizar o quadro de 
não-demarcação de terras - mes-
mo sem a aprovação da PEC 215 
- e incita, a partir de falas de auto-
ridades públicas, o ódio, o racis-
mo e situações de maior conflito, 
violência e intolerância contra 
os povos indígenas", acusa Erika 
Yamada, perita no Mecanismo 
de Direitos dos Povos Indígenas 
da ONU.

A Bélgica quer saber "quais 
ações o governo Michel Temer 
tem tomado para reconhecer e 
apoiar os defensores de direitos 
humanos e protegê-los de amea-

ças de mortes, ataques e assassi-
natos"; a República Tcheca ques-
tiona "como o Brasil lida com 
alegações de ameaças, intimida-
ções e assédio contra defensores 
de direitos humanos e ativistas, 
especialmente no meio ambiente 
e direitos indígenas"; a Holanda 
indagou sobre "que medidas o 
governo brasileiro tem tomado 
para promover o papel de defen-
sores de direitos humanos.

A posição do Brasil na ONU 
foi considerada “dissimulada” 
pela representante da Articula-
ção dos Povos Indígenas do Bra-
sil, Sônia Guajajara. "Parece que 
não estamos falando do mesmo 
país. As questões que são apre-
sentadas como avanço aqui, lá 
no Brasil estão sendo descons-
truídas, como a demarcação das 
terras indígenas”, afirmou.

O golpe político parlamentar 
na democracia jogou o país 
no radicalismo das medidas 
neoliberais que tem como 

alternativa a destruição do Estado em 
nome da economia de mercado cujo 
resultado é o desemprego crônico. 

O governo Temer, totalmente ile-
gítimo, com apenas 4% de apoio po-
pular, teve a ousadia de apresentar um 
balanço de um ano de existência. Mais 
parecia clima de velório, todos muito 
sérios, nenhum motivo para alegria, 
sensação de morte. 

A principal providência econô-
mica nesses 365 dias foi a de congelar 
os gastos públicos por vinte anos. Os 
resultados foram os piores possíveis 
para o povo.

A subida de Temer, o ilegítimo, ao 
poder representou a vitória das forças 
políticas direitistas que resolveram 
destruir os programas sociais fortale-
cidos por Lula e Dilma e partir para 
destruir as leis trabalhistas e a previ-

dência pública. Temer vai, assim, le-
vando o país para o século 19, quando 
não existiam políticas sociais nem li-
berdade democrática.

O resultado da tragédia Temer, 
antidemocrática, é isso que se vê: de-
semprego, fim das conquistas sociais, 
arrocho salarial, queda de consumo, 
de renda, de emprego, de arrecadação, 
de investimentos. 

O ministro da Fazenda, banquei-
ro Henrique Meirelles, mentindo 
descaradamente, disse que a recessão 
acabou, mas totalmente sem graça la-
mentou que o desemprego continua. 
Ora, como acabou a recessão se o de-
semprego segue aumentando?

Por acaso, seria a recuperação da 
economia que produz o desemprego 
ou o desastre da política econômica 
que levou os trabalhadores à greve 
geral, no histórico dia 28 de maio? E 
certamente os protestos aumentarão e 
as ruas serão ocupadas novamente no 
dia 24 de maio.

Campanha Popular em Defesa da CLT

Na ONU, países questionam retrocesso em direitos indígenas no Brasil 

Um ano de golpe: desastre do desemprego se espalha

Trabalhadores precisam se 
unir para garantir seus direitos

O mundo quer saber porque o governo Temer está massacrando os índios

Passado um ano da derrubada de Dilma Rousseff, o Brasil só piorou nas mãos do presidente ilegítimo Michel Temer.
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O presidente Nicolás 
Maduro, eleito pelo 
voto, anunciou o 
aumento do salário 

mínimo, criou um bônus para 
as famílias mais pobres enfren-
tarem os efeitos da guerra eco-
nômica declarada contra a Ve-
nezuela pelos EUA e os grandes 
empresários, e convocou a elei-
ção de uma Assembleia Na-
cional Constituinte para que o 
povo, pelo voto popular, decida 
como avançar nas transforma-
ções sociais democráticas ini-
ciadas por Hugo Chávez.

O país, possuidor da 
maior reserva de petróleo do 
mundo, é cobiçado e alvo de 
sabotagens patrocinadas pe-
los EUA e pelas classes ricas 
internas, que não aceitam ver 
a renda petroleira utilizada 
para a construção em massa 
de moradias populares, de cre-

ches e escolas e sustentando 
a ampliação dos direitos dos 
mais pobres. Os poderosos 

empresários criaram uma cri-
se artifi cial de abastecimento 
visando derrubar o governo 

Maduro, e muitos produtos 
foram escondidos ou vendidos 
a preços absurdos. Em reação, 
Maduro criou o Bônus contra 
a Guerra Econômica, para as 
famílias mais pobres, as mais 
prejudicadas, e montou os Co-
mitês de Abastecimento Popu-
lar, espalhados por todo o país 
com produtos básicos a preços 
tabelados, além de estimular a 
produção de alimentos, com 
apoio do Estado.

A TV Globo desinforma 
ao dizer que a Venezuela está 
afundada em onda de violên-
cia, que ocorre em 1% do terri-
tório, apenas nos bairros ricos 
de Caracas, onde fi lhinhos de 
papai montam barricadas, co-
locam fogo em prédios públi-
cos, destroem escolas, creches 
e hospitais, chegando ao cú-
mulo de usar pistoleiros para 
atirar em seus próprios mani-

festantes, colocando a culpa no 
governo. Maduro, por sua vez, 
proibiu a polícia de usar armas, 
mesmo as autorizadas por lei e 
convoca ao diálogo, tendo in-
clusive o apoio do Papa Fran-
cisco, que mandou à Venezuela 
um representante para estimu-
lar a igreja venezuelana a dia-
logar e levar a oposição a uma 
solução pacífi ca.

A Constituinte Popular 
terá a participação de cotas 
de operários, camponeses, 
jovens, indígenas e pessoas 
com necessidades especiais. 
Não será uma constituinte 
da elite política e dos parti-
dos, mas uma Constituinte 
do povo, pelo povo e para o 
povo, que dará a última pa-
lavra sobre como avançar a 
Revolução Bolivariana, com 
o petróleo nas mãos do povo 
venezuelano.

O governo do usurpador 
Michel Temer está fazendo do 
Brasil um subserviente servo 
do Império Norte-americano. 
Levar as Forças Armadas Bra-
sileiras a uma manobra con-
junta com os Estados Unidos 
é exercitar um lance de pres-
são sobre as democráticas na-
ções e seus países – Venezuela, 
Equador e Bolívia. Países que 
buscam seu desenvolvimento 
independente do país opres-
sor do Norte. 

O que busca o Brasil? Ob-
ter o título de Sub Império 
para assuntos Sul-america-
nos? Onde está a dignidade 
de nossas Forças Armadas, as 
brasileiras, que em outro tem-
po, nos anos 1950, lutaram em 
defesa do Petróleo brasileiro 
para o |Povo brasileiro - a me-
morável Campanha do Petró-
leo é Nosso? Militares e Civis 

juntos irmanados na causa em 
defesa do Patrimônio Nacio-
nal. Onde está a memória do 
Clube Militar que lutou con-
tra a participação do Brasil na 
Guerra da Coreia? 

Hoje, a maior hipótese 
de Guerra é o Brasil ter de 
se confrontar com as Forças 
Armadas Norte-americanas 
devido à invasão das frontei-
ras brasileiras em busca da 
reserva aquífera brasileira, 
do pulmão amazônico, do 
petróleo, do Nióbio e outros 
minerais e da biodiversidade 
da fauna e da fl ora. 

As Forças Armadas ser-
virem de professores, didatas 
especializados em território 
nacional, aos invasores poten-
ciais, é um hediondo crime. O 
governo de traição nacional 
de Michel Temer processa esse 
crime de lesa Pátria ao abrir o 

conhecimento esmiuçado do 
território nacional ao Império 
do Norte. 

Acredito que alguma re-
serva de patriotismo deva 
existir em nossas Forças 
Armadas para que elas re-
tomem o bastão caído nas 
lutas libertárias e digam um 
não democrático a esses ca-
pangas que hora governam 
o Brasil. Por um Brasil lati-
no-americano! Por um Bra-
sil anti-imperialista! Por um 
Brasil defensor de um mun-
do igualitário e irmanado! 

Por umas Forças Arma-
das Brasileiras Patrióticas em 
defesa do território nacional 
e do patrimônio do Povo Bra-
sileiro! Por umas Forças Ar-
madas democráticas junto ao 
Povo Brasileiro e a ele subme-
tida! Por um Brasil latino-a-
mericano e anti-imperialista!

Falta ainda a Secreta-
ria de Fazenda liberar 
recursos retidos para 
pagar projetos apro-

vados ainda em 2015, e que 
começaram a ser liberados só 
em 2016. Há uma demanda 
reprimida ao longo dos anos. 

No dia 15 de maio, o 
deputado distrital Cláudio 
Abrantes (sem partido) anun-

ciou que o projeto de lei en-
viado pelo poder Executivo 
que retira recursos de fundos 
de órgãos administrativos 
não será votado esta sema-
na. E que o Fundo de Apoio 
à Cultura (FAC) está fora dos 
cortes. O anúncio foi feito na 
presença de cerca de 100 ati-
vistas do movimento cultural 
que acompanharam a reunião 

do Colégio de Líderes.
Artistas e produtores cul-

turais afi rmam que os 0,3% 
da receita líquida do DF, pre-
vistos na Lei Orgânica para o 
FAC, algo em torno de R$ 50 
milhões por ano, são insufi -
cientes para pagar todos os 
projetos inscritos e aprova-
dos. 

A Fazenda alega que o 
FAC tem um nível de execu-
ção muito baixo e que isso 
justifi caria o remanejamento 
para outras áreas. Mas não in-
forma que o motivo é o con-
tingenciamento sistemático 
que ela faz desses recursos.

Rênio Quintas, membro 
do Fórum de Cultura, lembra 
que a decisão tomada pelo 
governo "alivia", mas é pre-
ciso garantir a liberação dos 
recursos para projetos que 

"estão com mérito aprovado e 
são de alta qualidade".

Dos 800 projetos aprova-
dos em 2015, apenas 315 as-
sinaram contratos, mas não 
se sabe quantos foram pagos 
e executados. Ainda faltam 
liberar cerca R$ 12 milhões 
para projetos que estão à es-
pera dos recursos retidos na 
secretaria de Fazenda. 

O dramaturgo, ator e di-
retor de teatro, Alexandre 
Ribondi, diz que "é bom lem-
brar ao secretário de Fazenda, 
João Antônio Fleury, que ele 
tem a obrigação de liberar as 
verbas porque isso faz parte 
da relação do artista com a 
Secretaria de Cultura e que 
ele não pode intervir nesse 
relacionamento. Reter a verba 
beira a ilegalidade e cheira a 
falta de vergonha na cara".

Na quinta 25, sexta 26 
e sábado 27 de maio, 
o Espaço Cultural 
Samambaia recebe 

gratuitamente o público que 
for assistir Teto e Paz, espetá-
culo sobre a heroica vivência de 
cinco jovens ex-moradores das 
ruas de Brasília, que hoje vivem 
em abrigos públicos do DF. Di-
rigido e produzido por La Casa 
Incierta, uma companhia de te-
atro metade espanhola, metade 
brasileira, a peça chega na hora 
certa, porque teatro faz o es-
pectador refl etir sobre o que vê. 

Quando Temer escancara 
seu desprezo pelos mais po-
bres, e periquitos E tucanos se 
apoderam da Casa que joão-de 
barro fez, dói mais ainda saber 
o que sofrem os abandonados 
sob o total descaso do gover-
no e da sociedade. Mas Carlos 
Laredo, o diretor espanhol da 
peça e escritor das histórias 
contadas pelos cinco jovens 
atores, nos renova o olhar.

“Por trás da vivência sem 
direitos básicos e amparo de 
pai e mãe, e do contato com 
a morte desde muito cedo, há 
uma grande potência nesses 

meninos gerada pela relação 
forte e trágica com a vida. Isso 
nos permitiu recuperar deles a 
narrativa do herói, aquele que 
é capaz de proteger o outro e 

de ir ao inferno e voltar para 
contar o que viveu”. 

A atriz profi ssional Cla-
rice Cardell conta que a peça 
mistura os heroísmos mito-

lógico e pessoal desses jovens 
com uma grande conferência 
do que acontece no Brasil. “É 
um espetáculo necessário, que 
promove a emoção e o con-
fronto entre a poesia e essa 
dura realidade. Nós, os artis-
tas, temos de tentar conscien-
tizar as pessoas sobre ela e com 
a nossa arma, que é a beleza”. 

O rapper Gog, além de au-
tor da trilha sonora, vai atuar 
nesse imperdível espetáculo, 
que no fi m de semana seguinte 
avoa para a sala Funarte e em 
agosto ruma para o Festival de 
Teatro Cena Contemporânea. 

TETO E PAZ – 25 e 26/05, 
às 21h; dia 27, às 20h, com en-
trada franca, no Espaço Ima-
ginário Cultural (QS 103, Cj 
5, Lote 5/, Samambaia Sul. No 
Teatro Plínio Marcos/Funar-
te: 2 e 3 de junho, às 21h, e no 
dia 4, às 20h; ingressos R$10 
e R$20. Apoio: FAC/DF. Face-
book: Meninos da Guerra. 

Venezuela aumenta salário mínimo
e convoca Constituinte Popular

Brasil volta a ser submisso aos Estados Unidos Confi rmado: FAC fi ca fora da faca (por enquanto)

“Teto e Paz” estreia em Samambaia Sul, no dia 25 de maio

Beto Almeida

Bolivar Marinho Soares de Meirelles (General de Brigada Reformado)
Romário Schettino

Angélica Torres

Cuba se tornou o 
primeiro país do 
mundo a receber 
a validação da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) 
de eliminação da 
transmissão vertical – 
de mãe para fi lho – do 
HIV e da sífi lis. 

Cuba é primeiro
país a acabar
com HIV
de mãe para fi lho

Espaço Imaginário Cultural recebe o público com entrada franca

É ISSO QUE 

MARIA MORREU
SEM SE APOSENTAR

O GOVERNO
QUER DE VOCÊ!



Brasil  Popular8

Distrito federal

Com 750 leitos, o Hospital de 
Base (HB) é o principal hospi-
tal do DF. Além de ser 0pronto 
socorro e atender a população, 

em todas as especialidades médicas, ser-
ve como campo de aprendizagem e de 
formação de várias categorias profissio-
nais. Faz parte da rede do SUS e recebe 
os encaminhamentos de toda a rede pú-
blica de saúde do DF para casos de alta e 
média complexidade. 

Desde que começou seu governo, o 
governador Rodrigo Rollemberg (PSB) 
busca maneiras de terceirizar a admi-
nistração dos serviços de saúde do DF. 
Primeiro tentou passar a administração 
dos serviços ambulatoriais e hospitala-
res para Organizações Sociais, que são 
entidades privadas que receberiam os 
recursos orçamentários de cada unida-
de (o HB, por exemplo, tem um orça-
mento anual de cerca de 550 milhões) 
para prestar os serviços à população, 
com base em um contrato de gestão 
com o GDF. A proposta enfrentou 
grande oposição dos profissionais de 
saúde, do conselho distrital de saúde, 
do ministério público e não passou na 
Câmara Legislativa.  

Em março deste ano de 2017, o go-
vernador apresentou à Câmara Distrital 
um projeto para transformar o HB 
no Instituto Hospital de Base. Suas 

alegações são que o hospital vai per-
manecer público, mas governado por 
um conselho de oito membros, quatro 
dos quais nomeados pelo secretário 
de saúde. Os funcionários do Institu-

to serão celetistas e receberão salários 
mais baixos que os concursados. Serão 
contratados por meio de um manual 
de contratações que deverá ser criado 

pelo conselho administrativo. Não ha-
verá mais concurso público. 

O Secretário de Saúde do DF, Hum-
berto Fonseca, promete uma gestão se-
melhante ao da Rede Sarah, uma rede 

que tem perfil de atendimento comple-
tamente diferente do HB. A Rede Sarah 
não atende urgências ou emergências, 
não tem pronto atendimento, não é 

aberta ao público - há uma seleção dos 
casos segundo a especialização dos seus 
hospitais e a disponibilidade de vagas. 
Não dá para comparar as duas institui-
ções.

Tudo porque o GDF entende que 
gasta demais com os funcionários - 
46,82% do seu orçamento. Mas a Rede 
Sarah consome 82% do seu orçamento 
com os salários dos funcionários, que 
são os elementos principais para um 
atendimento de qualidade. 

O HB tem carência de profissionais, 
causa de desativação de quinze leitos 
de UTI, pois o GDF não quer contratar 
concursados. Além disso há uma falta 
crônica de materiais de todos os tipos, de 
aparelhos, de medicamentos e de outros 
insumos indispensáveis ao funciona-
mento de um hospital de emergências. 
Incapaz de dar uma gestão eficiente ao 
HB, o Rollemberg quer se descompro-
missar com a saúde da população do DF. 

O que o GDF quer mesmo é eco-
nomizar recursos em setores que são 
cruciais à população, como a saúde e a 
educação, seguindo a regra do Gover-
no Federal golpista, que está cortando 
gastos em setores sociais, deixando in-
tocáveis outros gastos, como os juros 
bancários e os privilégios de juízes, pro-
motores, militares, deputados e senado-
res, entre outros.

"Não posso compactuar 
com a aliança espúria que con-
tinuamos a manter no DF com 
o covarde governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB), que cassou 
Jango, meu pai, pela segunda 
vez", diz João Vicente, filho de 
Jango, em carta enviada ao PDT 
anunciando o seu desligamento 
partidário.

O principal motivo do des-
conforto de João Vicente é a 
decisão do governo Rollemberg 
de não permitir a instalação em 
Brasília do “Memorial da Liber-
dade e Democracia Presidente 
João Goulart”, projeto de Oscar 
Niemeyer para ser construído 

no Eixo Monumental, próximo 
à Igreja Rainha da Paz.

João Vicente critica a pre-
sença do PDT no GDF e diz 
que não concorda com a ma-
nutenção dessa aliança injusta, 
"em nome do pragmatismo fi-
siológico, eleitoreiro e das piores 
práticas políticas que esta figura, 
disfarçada de “socialista”, pra-
tica também contra o povo do 
DF, seja na saúde, na educação, 
na derrubada de moradias hu-
mildes e na caça aos direitos de 
várias categorias funcionais de 
trabalhadores".

O filho de Jango comuni-
cou sua decisão ao presidente 

nacional do PDT, Carlos Lupi, 
e lamenta: "Enquanto a Nação 
devolve a Jango seu diploma 
de Presidente da República 
cassado pelo arbítrio do golpe; 
enquanto o Congresso nacio-
nal anula a fatídica e vergo-
nhosa sessão da madrugada 
do dia 2/4/64 que declarava 
vaga a presidência da Repúbli-
ca com o presidente dentro do 
território Nacional; enquanto 
Jango é agraciado pela Câma-
ra Legislativa, com o título de 
“Cidadão Honorário”, o PDT 
continua a manter aliança com 
este governo traidor de nossas 
causas e doutrinas".

Governador quer privatizar Hospital de Base 

Filho de Jango sai do PDT e chama Rollemberg de covarde

Geraldo Lucchese

Romário Schettino

Para o Governador Rodrigo Rollemberg, servidores do Hospital de Base não devem ser concursados.


