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Os advogados do ex-presidente Lula já provaram que ele 
não é dono do apartamento tríplex no Guarujá (SP), pois o 
imóvel pertence à OAS e está cedido fi duciariamente à Caixa 
Econômica Federal. Mas o procurador Deltan Dallagnol, com 
apenas convicções, não quer saber se há provas. E, para 
escancarar, Dallagnol usa seu cargo público e também o nome 
de Lula para faturar até R$ 40 mil por palestra.  Pág. 3

Com grande rejeição popular, Michel Temer se vê agora perdendo o apoio da 
Rede Globo e de vários deputados e senadores que o ajudaram a dar o golpe 
que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff. De olho nas eleições de 

2018, muitos parlamentares não querem ver seus nomes envolvidos com 
a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária, que destroem 

a CLT e o sonho da aposentadoria. Outro fato constrangedor 
para que o Congresso aprove a Reforma da Previdência 
é que empresas de deputados e senadores devem               
R$ 372 milhões ao INSS. Pág. 4 e 5 

Ainda nesta edição

Após 15 anos, Globo ainda 
omite fatos sobre assassinato 
de Tim Lopes    Pág. 7

Insegurança pública toma 
contade Brasília   Pág. 8

Câmara Legislativa aprova 
terceirização do Hospital de 
Base   Pág. 8

Governo Rollemberg massacra 
trabalhadores terceirizados   Pág. 8

Temer perde apoio
e Congresso pode rejeitar reformas

Querem condenar Lula sem provas 

Com grande rejeição popular, Michel Temer se vê agora perdendo o apoio da 
Rede Globo e de vários deputados e senadores que o ajudaram a dar o golpe 
que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff. De olho nas eleições de 

2018, muitos parlamentares não querem ver seus nomes envolvidos com 
a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária, que destroem 

a CLT e o sonho da aposentadoria. Outro fato constrangedor 
para que o Congresso aprove a Reforma da Previdência 
é que empresas de deputados e senadores devem               
R$ 372 milhões ao INSS. 

Temer perde apoio
e Congresso pode rejeitar refor

A forte retração na economia, 
somada aos desmandos do governo 
golpista, fortalece a mobilização 
para a greve geral marcada para o 
dia 30 de junho.
A estimativa das centrais sindicais 
é que esta paralisação será ainda 
mais forte do que a grande greve do 
dia 28 de abril. Pág. 5

Cresce mobilização 
para a greve do dia 30 
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Beto Almeida

Da Redação

Está chegando a hora de 
ser conhecida a sentença 
do processo em que Lula 
é acusado de ser o dono 

de apartamento tríplex no Gua-
rujá, muito embora o imóvel es-
teja registrado em nome da cons-
trutora OAS, como provaram os 
advogados de defesa, sem terem 
sido contestados pelo proprietá-
rio da empresa, Leo Pinheiro. 

Segundo o Código de Pro-
cesso Civil, “só é dono quem 
registra”, mas este princípio, con-
sagrado no Direito, estaria sendo 
desprezado pelos procuradores e 
também pelo Juiz Sérgio Moro, 
que ignoram documentação da 
Receita Federal, atestando que o 
apartamento citado é proprieda-
de da empresa que o construiu.

 Neste momento, os acu-
sadores, que são procuradores 
da República do Paraná, fa-
zem, em suas alegações fi nais, 
absurdas revelações, indicando 
como Lula está sendo persegui-
do e acusado injustamente. Eles 
reconhecem ser muito difícil 
provar que Lula cometeu algo 
ilícito e dizem “isto não é fruto 
do acaso, mas sim em decorrên-
cia dos cuidados adotados pelos 
que são acusados", sem prova.

 Isto cria uma situação ju-
rídica absurda, uma verdadeira 
degradação do direito, pois se 
esta tese for aceita, e Lula for 
condenado, mesmo com seus 
acusadores confessando não 
terem encontrado provas, a 
partir de agora, qualquer cida-

dão poderá ser condenado sem 
provas, alegando-se contra ele, 
“ser muito difícil provar”, como 
consta em livro de autoria do 
próprio procurador Deltan Da-
lagnol, citado por ele mesmo 
para acusar Lula.

 O que se verifi ca é uma ân-
sia, seja dos procuradores, seja 
do juiz Moro, por suas inúmeras 
declarações à imprensa, de con-
denarem Lula de qualquer jeito, 
para demolir a imagem de tudo 
o que seus dois governos fi ze-
ram de positivo para o Brasil e, 
também, para impedir que ele 
possa voltar à presidência, direi-
to legítimo de Lula e de qualquer 
cidadão brasileiro com mais de 
35 anos de idade. É uma clara 
perseguição a Lula.

Sem limites éticos, o procurador 
Deltan Dallagnol resolveu faturar em 
cima de seu cargo público e da ima-
gem de Lula, a quem tenta condenar, 
cobrando até R$ 40 mil por palestra, 
conforme mostra o site que o agencia 

- junto com celebridades como Ana 
Paula Padrão e Caio Ribeiro. Depois 
da repercussão negativa, ele man-
dou retirar o anúncio do site (confi ra 
abaixo), mas não negou que a prática 
vai continuar. 

Uma coleção de 
escândalos e de-
núncias contra 
Michel Temer e 

seus ministros, agora ampli-
fi cados pela própria TV Glo-
bo, que, antes, havia apoiado 
a subida ilegal de Temer à 
presidência, indicam que o 
país está prestes a sofrer uma 
grande mudança.

Mesmo os que apoia-
ram Temer, como o ex-pre-
sidente Fernando Henrique 
Cardoso, agora já pressen-
tem o perigo de uma ex-
plosão social e, sem terem 
feito qualquer autocrítica, 
pedem que o presidente 
sem voto convoque eleições 
gerais antecipadas.

Além disso, pesqui-
sa divulgada pelo site Po-

der360 revela que 87% dos 
brasileiros querem eleições 
diretas e que 79% desejam 
a renúncia ou a cassação de 
Temer, enquanto que ape-
nas 2% consideram seu go-
verno positivo. 

O país caminha para 
mais uma Greve Geral, no 
dia 30 de junho, com amplas 
chances de que seja ainda 
maior do que a anterior, do 
dia 28 de abril. Este movi-
mento, que revela o cresci-
mento de uma unidade de 
todos os setores sociais in-
dignados com o golpe, con-
tra as denúncias de corrup-
ção que já desmascaram até 
Aécio Neves, pode dar um 
xeque-mate em Temer. 

Fica claro que quando 
há consciência de uma uni-

dade sindical, popular, par-
tidária em defesa das causas 
mais nobres para o Brasil e 
o povo brasileiro, o resulta-
do é um sucesso. 

Temer parece decidido a 
resistir, comprando o Con-
gresso, vendendo o país aos 
estrangeiros, mas isto só faz 
aumentar a indignação e a 
mobilização unitária contra 
ele e seu governo. 

Com a Greve Geral, 
estão dadas as condições 
para anulação do impea-
chment que retirou Dilma 
ilegalmente da presidência 
e, também, para a convo-
cação das eleições diretas 
já, paralisando-se imedia-
tamente todas as reformas 
que destroem direitos dos 
trabalhadores.

Querem condenar Lula sem provas

Dallagnol usa cargo público para faturar 
até R$ 40 mil por palestra

Greve geral e unidade popular

Maria Luiza Franco Busse

Um livro e um vídeo. Em comum, 
um retrato do que é ter fi lho na cadeia. 
Há 81 anos, Anita Leocádia Prestes nas-
ceu numa prisão de mulheres na Alema-
nha nazista. Filha da judia Olga Benário 
Prestes, foi afastada da mãe aos quatorze 
meses de idade. Olga foi executada em 
uma câmara de gás em 1942 e passou os 
últimos seis anos pensando que poderia 
voltar a ver a fi lha. O livro escrito por 
Anita se chama ‘Olga Benário Prestes, 
uma comunista nos arquivos da Gesta-
po’ e já está nas livrarias. 

‘Nascer no Brasil’ é o vídeo resulta-
do da pesquisa em que 24 mil detentas 
que deram à luz atrás das grades foram 
ouvidas sobre o tratamento que elas e 
seus bebês receberam antes, durante e 
depois do parto. A pesquisa, coordena-
da pela professora Maria do Carmo Leal, 
da Fundação Oswaldo Cruz, traz uma 
revelação surpreendente: 36% das presas 
fi cam algemadas na hora do parto.  

O motivo é a falta de formação dos 
profi ssionais de saúde para lidar com a 
comunidade carcerária. Por isso, o medo 
fala mais alto que a humanidade. Nem 
mesmo se leva em conta que 68% das 
mulheres estão presas por envolvimen-
to com droga sem registro de violência 
de atentado direto à vida. O depoimento 

da agente de saúde Aline Cabral, refl ete 
a conseqüência negativa para a toda a 
sociedade dos procedimentos que estão 
mais para tortura do que para correção: 
“ Acolher o preso é muito difícil, a popu-
lação em geral prefere que o preso morra 
mesmo, que apodreça na cadeia, mas es-
quece que o preso só está passando um 
tempo. Daqui a pouco vai estar em liber-
dade e resta a nós escolher se quer que 
ele volte melhor ou pior”.

O vídeo, dirigido por Bia Foretti, 
será entregue ao Ministério da Justiça e 
ainda não tem data para estar disponível 
nas redes sociais. 

Prisão é pena, não é tortura

Pesquisa revela que povo quer Diretas Já

Espião americano: Agente da CIA no Brasil tem nome revelado
Uma trapalhada do governo revelou, “sem querer querendo”, a identidade de 
Duyane Norman, “chefe do posto da CIA em Brasília”, ao divulgar seu encontro 
com o general Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional de Temer. A lambança rendeu matéria até no New York Times.

Justiça amiga: STF solta irmã e primo de Aécio Neves
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal colocou em prisão domiciliar Andrea 
Neves e Frederico Pacheco, irmã e primo de Aécio Neves, e também Mendherson 
Souza Lima, assessor de Zezé Perrella. Além disso, o julgamento dos recursos de 
Aécio Neves foi adiado.

Efeito Lava Jato: Construção civil corta 500 mil empregos
Segundo dados do IBGE, a Operação Lava Jato prejudicou o setor da construção. Só 
entre 2014 e 2015, quando os efeitos da investigação começaram a ser sentidos, 
500 mil vagas de trabalho na indústria da construção foram cortadas.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARTESÃOS DO BRASIL - CNARTS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

A diretoria da Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil convoca 
todos (as) os (as) presidentes das Federações, de todos os estados da 
Federação Brasileira, representantes da categoria, para a ASSEMBLEIA 
GERAL, a realizar-se, das 8h00 às 12h00, do dia 13 de julho de 2017, 
no endereço Raio Sul, SL 305 Sul, Recife-PE, que tratará da eleição do 
quadriênio de 2017 a 2021.
Alteração de endereço da CNARTS

Isabel Gonsalves Bezerras - Presidente 
Brasília, 30 de maio de 2017

Editorial
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“A Lava Jato de Curitiba foi feita para acabar com o PT, sem provas, com tortura. Veio a de Brasília e acaba com PSDB et caterva, com provas!” José de Abreu

brasil 23 de junho de 2017

As urnas são a pedra 
no caminho da refor-
ma da Previdência. 
“Quanto mais perto 

das eleições de 2018, mais difí-
cil será a aprovação”, disse nesta 
semana, publicamente, o relator 
do projeto na Câmara, deputa-
do Arthur Maia (PPS-BA). Ele 
admite o óbvio: as mudanças 
tenebrosas na legislação da apo-
sentadoria são rejeitadas pela 
população, que está de olho nos 
votos dos deputados e senadores.

Apesar disso, os deputados 
correm com o projeto – já apro-
vado pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania e 
pela Comissão Especial -, na 
esperança de que ele chegue ao 
plenário da Câmara até agosto, 
distanciando sua aprovação das 
eleições de 2018 e da memória 
dos eleitores, cujos votos ainda 

pretendem conquistar. 
Quem ganha com a refor-

ma? Os empresários, claro, que 
engordam as campanhas e as 
contas bancárias dos parlamen-
tares com todo tipo de financia-
mento e de propina.

Uma análise feita por con-
sultores legislativos do Senado 
já apontou que aspectos da per-
versa reforma Previdenciária 
apresentada pelo governo Temer 
terão impacto negativo no país, 
sobretudo na vida dos trabalha-
dores em situação precarizada, 
que possuem menor nível de 
escolaridade e de menores rendi-
mentos, mulheres e negros.

As críticas estão no relatório 
“(Des)proteção social: impac-
tos da reforma da Previdência 
no contexto urbano”, de autoria 
dos consultores Joana Mostafa e 
Mário Theodoro. As principais 

críticas são o fim da modalida-
de de aposentadoria por tempo 
de contribuição para o Regime 
Geral de Previdência Social e a 
ampliação de 15 para 25 anos 
do tempo mínimo de contribui-
ção para o acesso ao benefício 
da aposentadoria.

 Eles preveem, com isso, 
“altos patamares de exclusão 
previdenciária”, principalmente 
entre mulheres, negros e traba-
lhadores menos escolarizados e 
de menores rendimentos – uma 
massa expressiva de eleitores 
que a bancada de sustentação 

a Michel Temer no Congresso 
não hesita  em solapar.  

Para ser aprovada, a pro-
posta precisa obter pelo me-
nos 308 votos favoráveis, en-
tre os 513 deputados, em dois 
turnos de votação, antes de ser 
remetida ao Senado.

Um em cada sete congres-
sistas é dono de empresa que 
deve ao INSS, segundo levan-
tamento feito pelo Repórter 
Brasil. São 13 senadores e 73 
deputados envolvidos em 
uma dívida R$ 372 milhões. 

Mesmo assim, eles não 
têm a menor vergonha de 
querer uma reforma da Previ-
dência para destruir o futuro 
do trabalhador que sonha com 
uma aposentadoria digna. 

No Senado, o líder do 
ranking é Fernando Collor 
(PTC-AL), associado a cin-

co empresas que devem 112 
milhões de reais, todas elas 
no ramo da comunicação. 
A TV Gazeta, retransmisso-
ra da TV Globo, tem Collor 
como sócio e deve R$ 46 
milhões ao INSS.

Entre os deputados fe-
derais, a maior dívida é de 
Marinaldo Rosendo (PSB/
PE), com 105 milhões de 
reais. Somente a PR Distri-
buidora de Bebidas e Ali-
mentos, da qual ele é sócio, 
deve 99 milhões de reais ao 
INSS.

Indicadores econômicos 
apontam queda do PIB (Produ-
to Interno Bruto) para zero nes-
te ano. A inflação, por isso, cai 
também a zero agora em junho. 
O desemprego se amplia e o sa-
lário desaba. Os consumidores 
perdem capacidade de gastar. 
Sem dinheiro, não suportam o 
crediário, na casa dos 400% no 
cartão de crédito.

A arrecadação de impos-
tos cai, acompanhando o mo-
vimento geral de redução do 
nível de atividades econômi-
cas. Os estoques aumentam 
e sinalizam deflação. O nível 
geral de ocupação da indústria 
está na casa dos 80%, o mais 
baixo da história, podendo 
recuar para 70%, até final do 
ano. Isso significa mais desem-
prego, mais arrocho salarial.

Impostos em queda por 
conta da redução do consumo 
pioram a vida dos estados e 
municípios, que dependem das 
transferências de recursos do 
governo federal por meio dos 

fundos constitucionais. Tudo 
piora, ainda mais diante do con-
gelamento de gastos públicos.

Diante das dificuldades cres-
centes, os empresários pedem 
refinanciamento dos impostos. 
Não podem pagar suas contas 
diante do recuo das vendas que 
sinalizam inadimplência dos ne-
gócios. Ou seja, o arrocho fiscal, 
em vez de combater o déficit pú-
blico, aumenta o próprio déficit.

Com a produção em que-
da, caem receita, emprego, ren-
da, arrecadação e investimen-
tos – que deverão ficar abaixo 
de 10% do PIB ainda este ano. 

Resultado: cresce, como 
tudo, a instabilidade política 

que desmoraliza ainda mais 
o governo golpista de Temer, 
cuja força, no Congresso, vai 
desaparecendo. Perdeu força 
para impor o seu projeto de 
destruir a previdência e as 
conquistas trabalhistas. 

Mas os trabalhadores 
continuam atentos para evitar 
o mal pior. Por isso intensi-
ficam a defesa de nova greve 
geral no dia 30 de junho e a 
derrubada urgente do go-
verno ilegítimo, com reivin-
dicação das eleições diretas, 
primeiro, e nova assembleia 
constituinte, para democrati-
zar o poder político domina-
do pela elite golpista.

No dia 5 de junho, foi criada a 
Frente Ampla Nacional pelas Dire-
tas Já, da qual participam dezenas 
de entidades populares e democrá-
ticas. A partir daí, foram realiza-
dos vários eventos; alguns, muito 
grandes, como os do Rio e de Belo 
Horizonte, outros menores, mas 
significativos. O mais importante é 
que estão sendo organizados, cole-
tivamente, por artistas, movimentos 
sociais, entidades representativas da 
sociedade e partidos que querem o 
afastamento ou renúncia de Temer 
e a imediata realização de eleições 
diretas para presidente.

A Rede Globo, com todo o seu 
poderio e influência, quer o afasta-
mento de Temer, desde que mante-
nha o controle da sucessão, via elei-
ções indiretas no Congresso, para 
dar continuidade aos projetos que 
entregam as riquezas do país para os 
estrangeiros e retiram direitos e ren-
da dos trabalhadores, como as refor-
mas previdenciária e trabalhista. 

Diante da crise política, e com 

esse projeto da Globo que não inte-
ressa ao futuro do país, é preciso que 
o próprio povo decida os rumos da 
nação, via eleições diretas, em que se 
poderá discutir todos essesa assuntos 
relevantes: previdência, leis traba-
lhistas, emprego e renda, programas 
sociais, soberania do país e tantos ou-
tros temas importantes.

É possível, aos trabalhadores, ven-
cer esse jogo: instalar o processo de 
eleições diretas, o mais rápido possível, 
e retomar o projeto vitorioso nas elei-
ções de 2014. Mas isso somente será 
alcançado se todas as forças sociais, 
em todos os níveis, se mantiverem 
unidas, como estão até agora. 

Está programada uma nova gre-
ve geral para o dia 30 de junho. Se os 
trabalhadores e democratas em geral 
se dedicarem à tarefa de convencer 
parentes, colegas e amigos a participar, 
animando a quem estiver desanima-
do, é possível retomar o rumo perdido 
com o golpe comandado pelo Temer e 
pela Globo. A chave da vitória é a par-
ticipação de todos.

Enquanto as denúncias de 
corrupção contra o presidente 
golpista Michel Temer se mul-
tiplicam e o Governo camba-
leia, deputados e senadores da 
direita golpista e conservadora 
correm no Congresso Nacio-
nal com a reforma que interes-
sa aos empresários que custea-
ram suas campanhas.

Eles têm pressa pois temem 
que o Governo não sobreviva 
para concluir o intento, o que 
irritaria os poderosos empresá-
rios que bancam seus manda-
tos e suas contas bancárias com 
todo tipo de financiamento e de 
propina. Na última terça (20), o 
relatório do tucano capixaba Ri-
cardo Ferraço foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado. O projeto avança 
agora para a Comissão de Cons-

tituição e Justiça para depois se-
guir para plenário, onde poderá 
ser dada a paulada final nos di-
reitos da classe trabalhadora.

A Organização das Nações 
Unidas está estarrecida: de acor-
do com a entidade, com as “re-
formas” das leis trabalhistas e 
de aposentadoria, o Brasil viola 
compromisso interna¬cional, 
do qual é signatário, de não 
fazer qualquer retrocesso em 
legislação de fins sociais e em 
direitos da pessoa.

Já o escritório da Organi-
zação Internacional do Traba-
lho no Brasil negou, por meio 
de nota oficial assinada pelo 
diretor Peter Poschen, que a 
entidade tivesse dado qual-
quer parecer sobre o projeto 
de lei, desmentindo Ferraço: 
ele havia feito a falsa afirma-

ção publicamente numa ten-
tativa de legitimar a reforma.

“O discurso vazio de que 
a reforma irá modernizar a 
legislação trabalhista não se 
sustenta”, afirma Valdete Sou-
to Severo, doutora em Direito 
do Trabalho pela USP/SP e 
Juíza do trabalho no Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
Quarta Região.

“Terceirização, traba-
lho intermitente, premiação 
como indenização, jornada 
de doze horas ou supressão 
de intervalo para descanso 
e alimentação são exemplos 
de práticas usuais no século 
19, que foram superadas pelo 
reconhecimento social da 
necessidade de garantir um 
mínimo de vida digna para 
quem trabalha”, frisa a juíza.

Reforma Trabalhista
Mila Gentil

Da Redação

Cesar Fonseca
Augusto da Fonseca

Mila Gentil

Empresas de deputados e senadores 
devem R$ 372 milhões ao INSS

Economia desaba e trabalhador vai à greve de novoBrasil está junto na luta pelas Diretas Já

Enquanto Governo cambaleia, Congresso corre com 
projeto que destrói direitos dos trabalhadores

Deputados querem apressar votação 
apostando em “memória curta” do eleitoradoReforma da Previdência
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Mídia Entrega do Brasil 23 de junho de 2017

Desde a ascensão de 
Michel Temer ao 
poder e a designa-
ção de Pedro Paren-

te para a presidência da Petro-
bras, petrolíferas do mundo 
inteiro se alvoroçam para 
serem donas de campos de 
petróleo no Brasil. E para faci-
litar, o governo golpista de Te-
mer revogou a Lei da Partilha 
de Lula e Dilma, que garantia 
dinheiro do petróleo nacional 
para saúde e educação. 

Logo de cara os golpistas 
nomearam o manjadíssimo 
Pedro Parente para a presi-
dência da Petrobras – um 
serviçal de multinacionais, 
neoliberal convicto, ex-mi-
nistro de FHC.  Um entre-
guista com pedigree:  antes, 

exerceu as funções de presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da quase Petrobrax 
e se envolveu em “tenebrosas 
transações” na Argentina que 
causaram prejuízo de quase 

US$ 1 bilhão à estatal que lhe 
valeram processo que só não 
foi adiante pela ‘ajuda’ do no-
tório Gilmar Mendes, no STF.

Há três meses, Pedro Pa-
rente anunciou em Houston 

(EUA), na Off shore Technolo-
gy Conference (OTC), maior 
feira de petróleo do mundo, 
que vai dar “velocidade máxi-
ma” à venda de ativos da Pe-
trobras previstos no “plano de 
desinvestimento” da empresa. 
Um desmonte descarado da 
maior empresa do Brasil com 
absoluta conivência da mídia 
– que nada fala – acobertado 
pelo noticiário da lava jato.  
Uma patranha, como diria 
Leonel Brizola.

Desmonte iniciado na ad-
ministração de Aldemir Ben-
dine, Vendine para os petro-
leiros, ampliado sob a batuta 
de Parente e que agora prevê 
também a venda das estraté-
gicas refi narias da Petrobras 
espalhadas pelo país; a venda 

da BR Distribuidora – a maior 
rede varejista de combustíveis 
do Brasil; além de gasodutos, 
plantas industriais, navios pla-
taforma e, principalmente, tri-
lionárias (em dólar) jazidas de 
petróleo no pós e no pré-sal. 

Liquidação total e absoluta 
- a preço de banana podre na 
feira - dos ativos da maior em-
presa de energia do mundo de 
capital aberto, também dona 
das maiores descobertas de 
petróleo no planeta nos últi-
mos 30 anos; e ainda detentora 
de tecnologia de ponta na ex-
ploração em águas profundas, 
cobiçada por todas as multi-
nacionais do setor. Tanto que a 
Petrobras recém conquistou na 
mesma OTC, em Houston, o 
Oscar das tecnologias off shore. 

Passados 15 anos do cruel as-
sassinato do jornalista Tim Lopes 
na localidade de Cruzeiro, no Com-
plexo do Alemão, por trafi cantes 
de drogas, muitas dúvidas seguem 
sem resposta. E no último dia 2 
de junho, a Rede Globo destacou 
de forma emotiva o assassinato do 
repórter, mas continuou omitindo 
fatos.

A Globo sabia que, na época, 
a fi gura de Tim Lopes passou a ser 
pública depois de ele ter gravado, 
algum tempo antes do assassinato, 
uma feira de drogas no local onde 
ocorreu o crime hediondo, o que 
teria afetado o lucro dos trafi can-
tes. Mas na corrida por audiência, 
a Globo ignorou este fato e enviou 
Tim Lopes novamente para o local.

O fato sobre a omissão da Glo-
bo é mostrado numa gravação feita 
pela jornalista Cristina Guimarães, 

que segue viva até hoje porque na 
época conseguiu manter o anoni-
mato. Ela protestou e teve de cair 
na “clandestinidade”. Foi demitida 
da TV Globo e teve sua imagem 
profi ssional destruída. 

Tim Lopes, desde dezembro 
de 2001, quando ganhou o Prêmio 
Esso, passou a ter a imagem divul-
gada nos telejornais, algo incompa-
tível com o tipo de reportagem in-
vestigativa que fazia. Já famoso, ao 
circular pelo Complexo do Alemão, 
em 2 de junho de 2002, foi reco-
nhecido e cruelmente assassinado. 
A Rede Globo optou por ignorar a 
advertência de Cristina Guimarães. 
Deu no que deu.

Mas a TV Globo até hoje não 
admitiu o erro e seguiu com a ver-
são segundo a qual Tim Lopes foi 
à Vila Cruzeiro atendendo a um 
pedido feito ao departamento de 

jornalismo da emissora pelo pai de 
uma adolescente para fi lmar um 
baile funk em que a fi lha e outras 
meninas estariam sendo obrigadas 
a participar de orgias sexuais.

Essa versão é contestada pelo 
inspetor Daniel Gomes, que logo 
no início das investigações revelou 
que o tal baile se realizava de sex-
ta-feira a domingo, a partir das 23 
horas, e pelo que consta no inqué-
rito Tim Lopes havia marcado com 
o motorista às 22 horas para encon-
trá-lo. Após demonstrar essa con-
tradição, o policial foi retirado das 
investigações e a versão da Globo se 
tornou ofi cial.

Na época, a TV Globo garantia 
ter existido uma pessoa que ajudava 
Tim Lopes na reportagem, que se-
ria apresentada em momento opor-
tuno. Mas isso nunca aconteceu e 
15 anos depois o assunto morreu.

Em entrevista ao site Pá-
gina 13, Dilma Rousseff  falou 
sobre sua relação com a mí-
dia: Segundo ela, “ao invés de 
você ajudar um grupo, o que 
tinha que fazer era viabilizar 
as formas mais democráticas 
possíveis”. 

Dilma disse que “deve-
ria ter sido feita uma Lei de 
Meios”, pois o fundamento da 
democracia não é igual a mo-
nopólio nem oligopólio da mí-
dia. “Nós defendemos a liber-
dade de imprensa”, afi rmou.

Outra assertiva de Dil-
ma foi sobre a ingenuidade 
dos governos do PT com 
relação à atuação da mí-
dia: “Fomos ingênuos em 
relação aos meios. Eles não 
têm nem princípios demo-
cráticos, nem republicanos. 
Com eles não dá para fazer 
‘senta que o leão é manso’. O 
leão não é manso. Come sua 
mão, sua perna e sua alma.”

Mas depois de tudo o 
que passou, ela está con-
victa de que a questão dos 

meios de comunicação é 
crucial no Brasil. “Ou de-
mocratiza isso ou vai ser 
muito difícil. Porque duas 
forças aqui no Brasil, hoje, 
são contra a mudança e a fa-
vor de medidas regressivas. 
Duas grandes forças. Uma 
são os meios de comunica-
ção. Os meios de comuni-
cação são antidemocráti-
cos”, enfatizou a presidente 
deposta por um golpe de 
Estado impulsionado pela 
grande mídia.

A Coroa Portuguesa, quan-
do a Colônia foi invadida por 
franceses e holandeses, lutou 
para expulsá-los. Foram 60 mil 
brasileiros mortos para que 
não houvesse perda de territó-
rio nacional. Agora há intenção 
de entregar aos Estados Unidos 
(EUA) a Base de Alcântara, 
sem usufruto algum para a so-
ciedade brasileira.

Este país comprou, con-
quistou através da força ou 
negociou territórios com Rei-

no Unido, França, Espanha, 
México, Rússia e Canadá, para 
quase triplicar a sua área origi-
nal. Na contramão da história, 
o presidente golpista Michel 
Temer, usurpador do governo 
brasileiro, que não representa 
o povo, quer entregar parcela 
do território nacional aos EUA, 
para instalação de base militar.

Se fosse por compensação 
fi nanceira, o Brasil lucraria mais 
com o serviço de lançamento de 
satélites, a partir de sua própria 

base e seu veiculo lançador. Al-
cântara, devido ao seu posicio-
namento estratégico na linha do 
Equador, é cobiçada.

Se Alcântara for mesmo en-
tregue, sua área no Maranhão 
será território dos EUA e serão 
proibidas inspeções pelas auto-
ridades brasileiras. Em situação 
de guerra, Alcântara pode ser 
usada pelos EUA para lançar 
mísseis com ogivas nucleares. 

A Alínea a do Inciso XXIII 
do Artigo 21 da nossa Consti-

tuição diz que: “toda atividade 
nuclear em território nacional 
somente será admitida para fi ns 
pacífi cos e mediante aprovação 
do Congresso Nacional”. Assim, 
existe um impasse constitucional.

Além disso, a partir do mo-
mento em que existirem misseis 
nucleares no Brasil, potenciais ad-
versários dos EUA passam a dire-
cionar seus mísseis também para 
o Brasil. Assim, ceder Alcântara 
é também se colocar no palco de 
uma eventual guerra nuclear.

Antes de cair, Temer quer dar Petrobras a estrangeiros Globo omite fatos, 15 anos após assassinato de seu repórter 

Dilma: “Fomos ingênuos em relação aos meios de comunicação”Temer quer entregar Base de Alcântara aos EUA

Osvaldo Maneschy Mário Augusto Jakobskind  

Da Redação
Paulo Metri

Se o povo não reagir, Pedro Parente vai deixar o Brasil sem as riquezas do petróleo nacional Mesmo sabendo que Tim Lopes era muito conhecido, a Globo enviou-o novamente ao local dominado pelos trafi cantes denunciados por ele. 

Ao permitir a instalação de base militar dos Estados Unidos, o Brasil perde parte do território e pode virar alvo de guerras

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

26X5cm JUNHO.pdf   1   22/06/17   10:55

É nosso direito, ninguém pode negar

#EUQUEROVOTAR

É nosso direito, ninguém pode negar

#ForaTemer 
#NenhumDireitoaMenos
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distrito federal

Mais de quinze mil 
pais e mães de 
família que são 
empregados nas 

empresas contratadas pelo 
Governo do Distrito Federal 
(GDF) para os serviços tercei-
rizados de limpeza, conser-
vação, manutenção, merenda 
escolar, apoio administrativo, 
entre outras funções, há mais 
de dois anos vivem uma triste 
e cruel rotina com constantes 
atrasos no pagamento dos seus 
salários e benefícios. 

Os vencimentos de maio 
não foram devidamente pagos 
no quinto dia útil de junho. Só 
no dia 20 é que a Real JG pagou 
salário e tíquete alimentação 
para seus cerca de 800 empre-
gados, enquanto que a Juiz de 
Fora quitou o salário para os 
quase 3 mil empregados, mas 
não pagou o tíquete alimen-

tação alegando que aguarda 
Rollemberg quitar a dívida 
contratual que o GDF tem com 
a empresa. Esta era a posição 

até o fechamento desta edição. 
Apesar de não se manifestar 
ofi cialmente para resolver a 
questão, o governo tem divul-

gado que só paga os fornecedo-
res depois de quitar a folha de 
pagamento com os servidores 
públicos. 

Porém, o Sindiserviços – 
sindicato que representa os 
terceirizados – suspeita que há 
uma proposital má vontade do 
GDF em fi scalizar as empresas 
que contrata. Segundo a pre-
sidente do Sindiserviços-DF, 
Maria Isabel Caetano dos Reis 
(Dona Isabel), empresas têm 
sido contratadas para pres-
tar serviços sem a inclusão da 
Conta Vinculada (Lei Distrital 
Nº 4.636/2011). Sem esse me-
canismo, destaca o autor da 
Lei, deputado distrital Chico 
Vigilante (PT/DF), muitos em-
presários picaretas abandonam 
o contrato de prestação de ser-
viços e dão um verdadeiro ca-
lote nas verbas rescisórias e nos 
direitos dos trabalhadores.

GDF massacra trabalhadores terceirizados
Por Robson Oliveira Silva 

Matérias recentes da mídia local 
mostram o caos na segurança pública 
no Distrito Federal. Vejamos:

Balanço da criminalidade revela aumen-
to em roubos e furtos a pedestres (3/6)

Em três meses, mais de 3,6 mil mulheres 
sofreram violência doméstica no DF (18/6)

Casos de estupro aumentam 24,6% nos 
primeiros quatro meses do ano (11/5)

Distrito Federal tem média de oito as-
saltos a ônibus por dia em 2017 (19/5)

Assaltos a ônibus no Distrito Federal 
aumentam 50% em um ano (19/4)

Assaltos a comércios preocupam empresá-
rios, trabalhadores e consumidores (7/4)

Enquanto o governo Rollemberg 
não poupa esforços para garantir a 
PM reprimindo trabalhadores em 
manifestações pacífi cas, contra o go-
verno Temer e contra as cruéis re-
formas da previdência e trabalhista, 
constata-se o descaso para garantir a 
segurança dos cidadãos brasilienses. 

É notório que a PM não realiza o 
trabalho de inteligência necessário para 
se adiantar aos criminosos e impedir 
que eles ajam impunemente, nos ônibus 
e no comércio.

O governo Rollemberg gasta uma 
fortuna em propaganda política disfar-
çada do seu governo e não aplica quase 
nada em publicidade gratuita de utilida-
de pública para alertar as mulheres so-
bre como prevenir e como agir durante 
e após situações de violência doméstica.

Enfi m, o governo Rollemberg é muito 
bom para reprimir agressivamente ma-
nifestantes pacífi cos e uma nulidade para 
prevenir o crime e reprimir os criminosos.

No último dia 20, a Câmara Le-
gislativa aprovou – por 13 votos a 9 
(e duas abstenções) – o projeto do go-
vernador Rodrigo Rollemberg (PSB), 
que transforma o Hospital de Base em 
Instituto de Direito Privado, ou seja, 
terceirizado. O PL 1486/2017 prevê o 
contrato de gestão por 20 anos com 
instituição privada para administrar 
o hospital, com autonomia para com-
prar sem licitações e contratar traba-
lhadores sem concurso.

Rollemberg diz que pretende im-
plantar o novo modelo em até seis me-

ses, mas sindicatos que representam as 
categorias profi ssionais da Saúde no DF 
garantem que recorrerão à Justiça, de-
monstrando ponto a ponto a inconsti-
tucionalidade do projeto. 

Para o deputado Chico Vigilante 
(PT), "esse projeto vai piorar a saúde do 
Distrito Federal porque os recursos dos 
outros hospitais serão utilizados para 
bancar o Instituto". Segundo o deputa-
do Ricardo Vale (PT), “o projeto equi-
vale a um remendo para o SUS no DF 
que não resolverá a situação da gestão 
nem da infraestrutura”.

Insegurança pública toma conta de Brasília Distritais aprovam terceirização do Hospital de Base
Augusto da Fonseca Da Redação
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Passeata e assembleia dos terceirizados em 2015, quando o GDF já desrespeitava os trabalhadores


