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Lula
é inocente

A ação da Lava Jato contra o ex-presidente Lula é uma aberração 
jurídica, segundo a professora da Faculdade de Direito da UFRJ, 
Carol Proner. Para ela, “fica evidente a condução parcial do 
processo pelo juiz Sérgio Moro”. 

O próprio Moro praticamente admitiu que forçou a barra para 
ser o juiz da causa, não usou a denúncia do Ministério Público, 
tendo criado uma acusação própria, e ainda evidenciou que 
a condenação foi baseada em uma delação informal não 
corroborada por provas documentais. 

Essas afirmações foram demonstradas pela defesa do ex-
presidente, com base no que o próprio juiz escreveu na resposta 
aos embargos de declaração (recurso de Lula ao juiz Moro, antes 
de recorrer à segunda instância). 

Agora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região será pressionado 
pelos golpistas a julgar o recurso de Lula a tempo de inviabilizar 
sua candidatura nas eleições de 2018.  Pág. 4 

Com a reforma trabalhista 
recém aprovada, qualquer 
acordo vale mais que a lei, mes-
mo que retire direitos. A nova 
norma, que já está em vigor, 
permite remuneração abaixo 
do piso da categoria e até 
menor que o salário mínimo. 
Mulheres grávidas e lactantes 
podem trabalhar em condições 
insalubres. Foram criadas mul-
tas e custas altas para dificultar 
o acesso do trabalhador Justiça 
do Trabalho. Pág. 3

Crise aumenta o desemprego e empurra o país de volta ao mapa 
mundial da fome da ONU (Organização das Nações Unidas). Pág. 7

Muitos direitos a menos

Ainda nesta edição

Congresso golpista afunda a 
crise econômica Pág. 5

Previdência apresenta superávit, 
diz relatório de CPI   Pág. 5 

Globo mostra que os dias eram 
assim, mas ainda são   Pág. 6

Atividade jornalística continua 
sendo cerceada no Brsail   Pág. 6

Não há greve de trabalhadores con-
tra governo da Venezuela  Pág. 7

Brasil 
está de 
volta ao 
mapa 
mundial 
da fome 

O preço
do golpe
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Salário
A remuneração, que não podia ser inferior ao piso da 
categoria ou salário mínimo, agora pode ser paga por 
produção, abaixo do salário mínimo. 

Qualquer acordo vale mais que a lei
Os acordos coletivos valem mais do que a legislação, 
mesmo que retirem direitos. Em tempos de desempre-
go, o patrão pode pressionar os trabalhadores a aceitar 
qualquer coisa para garantir o emprego.

Grávidas e Lactantes
Com a reforma aprovada por Cristovam Buarque e 
mais 49 senadores, a partir de agora mulheres grávidas 
e lactantes podem trabalhar em condições insalubres. A 
trabalhadora perdeu a proteção da lei e agora quem dá a 
palavra final é o médico da empresa interessada. 

Justiça do Trabalho para poucos
Multas, extinção dos processos e pagamento de custas 

são algumas das medidas para evitar que 
os trabalhadores busquem seus direitos na 
Justiça do Trabalho.
 
Fim da incorporação da gratificação
Após mais de 10 anos no cargo, não haverá 
mais a incorporação da gratificação caso o 
trabalhador perca a função.

Fim da equiparação salarial
Empregados que exercem a mesma função, 
mas recebem salários diferentes, perdem 
o direito de requerer a equiparação de 
remuneração.

Ampliação da terceirização
A reforma trabalhista, juntamente com a nova lei de 
terceirização, permite a substituição dos trabalhadores 
efetivos por terceirizados, com menos direitos - como 
salários menores e jornadas maiores.

PDV
A adesão a programas de demissão voluntária quita 
automaticamente todos os passivos trabalhistas. O 
trabalhador perde o direito de reclamar.

Reforma Trabalhista 

Mais desemprego

Da Redação

Em mais um passo dado pelo golpe que derrubou Dilma Rousseff, o governo Temer 
contou com a ajuda de 50 senadores para aprovar a reforma trabalhista que destruiu a 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), incluindo Cristovam Buarque. Apenas 26 se-
nadores votaram para manter os direitos dos trabalhadores e cinco se ausentaram. As 
perdas foram muitas.

Isso é só o início. Os reflexos 
da reforma trabalhista contra os 
trabalhadores começaram logo 
que foram sancionadas por Mi-
chel Temer. O Bradesco divulgou 
seu Plano de Desligamento sem 
informar a quantidade de traba-
lhadores que pretende atingir. Já 
a Caixa Econômica Federal co-
municou a reabertura do Plano 
de Desligamento, com a expecta-
tiva de adesão de 5.480 emprega-
dos. Na primeira fase, encerrada 
em março, cerca de 4.500 bancá-
rios foram desligados. 

“Os planos de demissão são 
o retrato da falácia do governo 
de que a reforma trabalhista 
proporcionaria mais postos 
efetivos de trabalho. Ao invés 
de contratações, o que se vê é a 
demissão de empregados com 
melhor remuneração e mais 
direitos para substitui-los por 
trabalhadores com salários in-
feriores e menos direitos. É só 
verificar que, na nova regra, ter-
ceirizados e empregados cus-
tam menos e fazem as mesmas 
atividades, garantindo com isso 

maior lucratividade ao patrão”, 
avalia o secretário de Divulga-
ção do Sindicato dos Bancários 
do DF, Antonio Abdan.

Algumas estatais e em-
presas de economia mista se 
anteciparam à reforma, já na 
linha da política econômica do 
governo, destroçando o investi-
mento público que gera empre-
go e faz girar a economia. Essas 
empresas já podem contratar 
trabalhadores com direitos re-
duzidos para substituir os anti-
gos empregados.

Correios
O Plano de Demissão Vo-

luntária dos Correios queria 
se livrar de 8 mil empregados, 
mas como houve 5.500 ade-
sões, um novo PDV pretende 
desligar mais gente.

Eletrobras
A Eletrobras lançou plano 

de demissão voluntária para a 
Companhia de Geração Térmi-
ca de Energia Elétrica e a Usina 
Termelétrica Presidente Médi-
ci, ambas no RS. 

Conab
Em junho, a Companhia 

Nacional de Abastecimento 
concluiu seu Programa de De-
missão Voluntária com 1.280 
adesões.

Petrobras
O programa de demissão 

voluntária da Petrobrás quer 
desligar cerca de 12 mil empre-
gados para enxugar a empresa 
par entregá-la a estrangeiros, 
favorecendo a criação de em-
pregos em outros países.

Caixa e Bradesco lançam planos de demissão voluntária
Da Redação

"O EMPREGADO VAI 
PODER NEGOCIAR

LIVREMENTE COM O 
PATRÃO"...

Nem salário mínimo está garantido

Com base em afirmações amplamente noticiadas até 
por jornais como Folha de São Paulo e O Globo, cabe uma 
reflexão:
- Se a perícia concluiu Dilma Rousseff não cometeu crime de 
responsabilidade, nem pedaladas,
- Se o ministro do TCU, Augusto Nardes – que inventou as pedaladas 
para incriminar Dilma – foi acusado na Lava Jato de ter recebido R$ 1 
milhão,
- Se Michel Temer confessou que o impeachment foi porque Dilma 
não aceitou a tal "Ponte para o futuro",
- Se o senador Romero Jucá confessou que era para
"estancar a sangria", 
- Se o Odebrecht pagou deputados para aprovar o impeachment,
- Se o Joesley Batista também pagou deputados pelo 
impeachment, 
- Se o ex-deputado Eduardo Cunha se elegeu comprando 
deputados,
- E que Cunha travou o governo Dilma para fazê-la cair,
- E que agora Cunha está delatando todos os deputados que 
receberam dinheiro para aprovar o impeachment,
- E que Dilma foi inocentada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral),
Falta mais o quê para o STF mandar prender todos os 
deputados que receberam propina e anular este golpe?
Por tudo isso, Chico Buarque agitou as redes sociais no dia 17 de 
julho ao aderir à campanha pela a anulação do golpe no STF.

Justiça nem tão justa...

Só pra encher o saco
Um candidato a presidente 
confessar a Joesley Batista 
que tentou anular a eleição 
presidencial em que foi 
derrotado por Dilma Rousseff 
“só pra encher o saco” mostra 
bem sua índole e o quanto ele se 
importa com o Brasil. Pois essa 
atitude de Aécio Neves levou a 
economia brasileira a afundar 
10% e rendeu ao país a perda de
7 milhões de empregos.

Ao se comple-
tar um ano do 
golpe que der-
rubou Dilma 

Rousseff da presidência, 
o Brasil vai conhecendo 
aos poucos as maze-
las desta ação golpista 
coordenada pelos po-
deres externos e tam-

bém pelos segmentos 
mais poderosos da so-
ciedade brasileira, espe-
cialmente os banqueiros 
vinculados à Febraban e 
aos industriais, repre-
sentados pela FIESP.

 Os direitos traba-
lhistas (CLT), como se 
analisa nesta edição, 
foram atacados e debi-
litados de modo cruel. 
As riquezas energéticas, 
sobretudo o petróleo, 
estão sendo desnacio-
nalizadas pouco a pou-
co, incluindo as terras e 
o nióbio. Os programas 
sociais da Era Lula-Dil-
ma vão sendo reduzidos 
ou extintos, como é o 
caso da Farmácia Popu-
lar, com o quê o Brasil 

registra o triste caminho 
de voltar ao Mapa da 
Fome da ONU, de onde 
havia saído anos atrás.

 A instabilidade políti-
ca ainda é a marca princi-
pal, já que os que desfe-
charam o golpe de 2016 
contra Dilma encon-
tram-se divididos, o Go-
verno Temer enfraqueci-
do, com seus apoiadores 
presos ou processados 
por corrupção, estando 
o próprio presidente ile-
gítimo distribuindo ver-
bas públicas a rodo para 
safar-se das acusações 
de irregularidades que 
lhe são lançadas.

 Só a convocação 
de Eleição Direta Já, na 
qual Lula deve ter o di-

reito pleno de participa-
ção, poderá trazer o país 
de volta à normalida-
de democrática. E para 
isto, é indispensável a 
formação da mais am-
pla unidade possível de 
partidos progressistas 
e democráticos, movi-
mentos sociais, sindica-
tos, intelectuais, setores 
da igreja popular, dos 
estudantes, para evitar 
o mau maior que já se 
desenha no horizonte 
político: a suspensão do 
calendário eleitoral de 
2018, a suspensão dos 
direitos democráticos 
do povo, mergulhan-
do o país numa crise       
maior e de consequên-
cias imprevisíveis.

Unidade  Popular para salvar 
o Brasil da crise maior

Editorial
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Não foi exatamen-
te uma surpresa 
a condenação do 
ex-presidente Lula 

a 9 anos e meio de prisão em 
sentença viciada do juiz Sergio 
Moro. A decisão é individual 
e este juiz já vinha dando de-
clarações, impróprias para um 
juiz, criticando advogados de 
defesa de Lula e revelando sua 
vontade de condenar.

 Não há surpresa porque 
a experiência dos brasileiros é 
de que boa parte do Judiciário 
pratica a injustiça, sobretu-
do contra os mais pobres, ou 
contra quem defenda os mais 
pobres, como Lula. Essa situ-
ação foi mencionada pelo ex-
-presidente do Uruguai, Pepe 
Mujica, que demonstrou total 
solidariedade a Lula.

 Vários outros presiden-
tes que defenderam as causas 

populares também foram per-
seguidos no Brasil.  Getúlio 
Vargas foi acusado injustamen-
te, e depois de sua morte ficou 
provada sua inocência. JK tam-
bém foi acusado de possuir um 
apartamento de modo ilícito. 
Foi cassado, condenado e morto 
pela Operação Condor, depois 
que nenhuma irregularidade foi 
provada. Jango foi atacado, acu-
sado, deposto e morto na Ope-
ração Condor. Nenhuma irre-
gularidade provou-se contra ele. 

Os poderosos sempre de-
ram um jeito de interromper 
políticas em favor dos mais 
pobres. Com Brizola ocorreu o 
mesmo, nem um fio de cabelo 
irregular encontraram na sua 
longa vida em favor do Bra-
sil e do povo brasileiro. Com 
Lula acontece o mesmo, paga 
pelo preço de defender causas 
populares, os direitos dos mais 

pobres, de defender um Brasil 
soberano e independente das 
potências imperiais.

 A sentença do juiz Moro 
condenando Lula afirma que as 
irregularidades supostamente 
cometidas “são de difícil com-
provação”. Além disso, ele revela 
que não teve tempo de ler todos 
os documentos apresentados 
pelos advogados de defesa de 
Lula. Entre eles, o que mostrava 
que em 2009, quando Lula foi 
acusado de receber ilegalmente 
o apartamento tríplex, o imóvel, 
registrado em nome da OAS, 
foi colocado como garantia em 
uma operação de crédito que 
esta empresa realizou com a 
Caixa Econômica Federal.

 
Quem precisa de provas? 

Com a condenação de Lula 
se condena um projeto de cons-
trução de um Brasil soberano e 

mais justo. Há uma clara arti-
culação entre alas do judiciário, 
da mídia, do parlamento e dos 
grandes capitalistas – sob orien-
tação externa – para impedir 
que Lula volte a ser presidente 
da República, pois os ricos te-
mem sua grande popularidade. 

Agora vão pressionar o 
Tribunal Federal que julga-
rá a apelação de Lula por sua 
inocência. Querem acelerar 
o julgamento, para confirmar 
esta injusta condenação antes 
das eleições de 2018, para que 
Lula não participe. E não está 
excluído que suspendam as 
próprias eleições presidenciais 
de 2018, caso o povo brasileiro 
não construa uma ampla uni-
dade para retomar o caminho 
da democracia e do desenvol-
vimento justo. A única saída 
democrática é o povo unido e 
nas ruas.

O mercado financei-
ro especulativo anuncia 
tempestades na economia 
para o segundo semestre. 
Caem os salários diante do 
aumento do desemprego. 
Mais gente à procura de 
trabalho, cai o preço do 
trabalho. Os comerciantes, 
industriais e agricultores 
terão mais mercadorias es-
tocadas, nos próximos me-
ses. Os preços, portanto, 
apontam para novas que-
das. Isso representa queda 
da taxa de lucro dos em-
presários, porque avança o 
subconsumismo. 

O governo se deses-
pera. Sem consumo não 
há arrecadação, sem a 
qual não se realizam os 
investimentos. Tudo pio-

ra com o congelamento 
dos gastos públicos, para 
que sobre mais recursos 
para pagamento de juros 
e amortizações da dívida. 
A prioridade absoluta da 
política macroeconômica 
é pagar juros, às custas da 
economia de gastos com 
educação, saúde, seguran-
ça, infraestrutura etc. 

Os hospitais estão em 
situação crítica. As uni-
versidades estão fechan-
do e a segurança, nos 
grandes centros urbanos, 
virou motivo de pânico 
para a população. A pre-
visões dos especialistas 
são as de que o PIB, em 
2017, registrará queda 
de 0,5%; em 2018, idem, 
continuará negativo. 

As indústrias regis-
tram queda de produti-
vidade, porque, diante da 
redução do consumo, nin-
guém vai comprar máqui-
nas novas para colocar no 
lugar das que já estão para-
das. A previsão de inflação 
para 4,5% caiu para 3,25%. 
Claro, sem consumidor, os 
preços, os lucros e os em-
pregos despencam. 

Os juros deveriam cair 
fortemente, imediatamen-
te, mas os especuladores, 
temerosos de quebradeira 
geral, mantêm as taxas ele-
vados, em nome do risco 
econômico Brasil que não 
para de crescer. No mo-
mento, pode-se dizer que 
o grande fomentador da 
crise é o próprio Congres-

so nacional, dominado por 
golpistas, a serviço do mer-
cado financeiro, responsá-
veis por manter o congela-
mento de gastos públicos. 
Só têm recursos para pagar 
os juros e amortizações da 
dívida aos bancos. 

Faltam verbas para o 
resto, ou seja, os setores 
sociais, cuja deterioração 
determina diminuição de 
renda disponível para o con-
sumo. O subconsumismo é 
a cara da crise, acelerando o 
desemprego. Para sustentar 
essa situação de horror, o 
governo ilegítimo Temer se 
segura gastando bilhões do 
orçamento para corromper 
sua base aliada no Congres-
so, que virou responsável 
maior pela crise.

O relatório produzido pela 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI), que investiga as 
contas da Previdência, é taxa-
tivo ao afirmar que não existe 
déficit na Seguridade Social e 
aponta a necessidade de o go-
verno repassar à Previdência os 
milhões de reais arrecadados à 
custa do trabalhador. A gran-
de imprensa não deu nenhum 
destaque a essa questão porque 
é a favor da Reforma da Previ-
dência, que beneficia os gran-
des bancos e prejudica o povo.

“O relatório sobre os tra-
balhos da CPI aponta, com 
muita certeza, que a Previ-
dência brasileira não é defici-
tária, mas sim superavitária. 
Ela demonstra, por exemplo, 
que setores do patronato arre-
cadam por ano cerca de R$ 25 
bi em torno do trabalhador e 
não repassam à Previdência, 
o que é propensão indébita. 
Isso é crime”, afirmou o presi-
dente da CPI, Senador Paulo 
Paim (PT-RS).

Além disso, o presidente 
voltou a cobrar de grandes 
bancos e empresas as dívidas 
e relação à Previdência. “O 
relatório também mostra que 
há uma dívida acumulada de 
grandes bancos e empresas, 
como Itaú, Bradesco, Caixa 
Econômica, Banco do Brasil, 
montadoras de automóveis, e 

a JBS, que ultrapassa mais de 
R$ 500 bilhões de reais”, afir-
mou Paim.

A CPI foi instalada no 
final de abril e tem prazo de 
funcionamento previsto para 
até 9 de setembro. Seu futu-
ro será discutido na próxima 
reunião, prevista para a pri-
meira semana de agosto. 

Em maio deste ano, o 
governo ilegítimo de Mi-
chel Temer reduziu o orça-
mento da ciência em 44%, o 
que representa um corte de 
R$ 2,2 bilhões no financia-
mento de R$ 5 bilhões que 
o governo havia proposto 
originalmente para 2017, 
segundo informações da 
revista britânica Nature. 

O pior orçamento para 
a ciência na década atinge 
diretamente o presente e o 
futuro da área e de novas 
pesquisas, precarizando as 
condições de trabalho e im-

pactando nas bolsas de pós-
-graduação. Muitos pesqui-
sadores já estão buscando 
outros países que dão im-
portância à inovação. 

Faz parte da política 
golpista entregar a tecno-
logia nacional para mãos 
estrangeiras às custas de 
alguns favores. Exemplo 
disso é a Petrobras, sobre-
tudo no que diz respeito ao 
pré-sal, onde o Brasil tem 
tecnologia de ponta, mas 
está dando tudo de mão 
beijada a multinacionais 
concorrentes.

Enquanto a grande im-
prensa brasileira ensaia um 
coro único e fala de evidên-
cias sem mostrar nenhuma, 
importantes veículos da im-
prensa da Alemanha reconhe-
cem que a condenação de Lula 
ocorreu sem provas e que a 
sentença do juiz Sergio Moro 
é política, não jurídica. 

Na revista Der Spiegel, um 
artigo chamado “Estado na lama”, 
afirma: “Moro comprova com sua 
sentença o que críticos já lhe repro-
vavam há tempos: o julgamento 
do maior escândalo de corrupção 
da história do Brasil segue critérios 
políticos, não jurídicos”.

No jornal Die Zeit, a ma-
téria “O grande espetáculo da 

corrupção” diz o que a impren-
sa brasileira tenta esconder: 
“Não há um único documento 
que apresente Lula como dono 
do apartamento”. O Die Zeit 
lembra ainda que Lula é acusa-
do de ser o chefão do esquema 
apelidado de Petrolão. “Prova 
disso não há nenhuma. Aí sur-
ge a questão do apartamento”.

O nível de confiança do 
consumidor brasileiro com a 
economia e com as próprias 
condições financeiras recuou 
de 41,5 pontos em maio para 
39,4 pontos em junho, o que 
representa uma queda de 5% 

em relação ao mês anterior. É o 
patamar mais baixo do ano.

E para piorar, 82% dos 
consumidores avaliam nega-
tivamente as condições atuais 
da economia brasileira. Para 
17%, o desempenho é regular 

e somente 1% acha positivo o 
cenário econômico do gover-
no golpista. Os dados são do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL).

É injusta a condenação de Lula

Congresso golpista afunda a crise econômica Relatório de CPI mostra superávit na Previdência 

Imprensa alemã diz que
Lula foi condenado sem provas

Despenca confiança do consumidor 

Beto Almeida

Cesar Fonseca

Da Redação

Da Redação

Da Redação, com site Falando Verdades

Da Redação

“O Brasil tem hoje o melhor Congresso e o melhor Judiciário que o dinheiro pode comprar” Emir Sader, sociólogo e cientista político 

Corte no orçamento afeta 
ciência e tecnologia
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Por que não existem 
greves de trabalhado-
res contra o governo 
de Nicolás Maduro na 

Venezuela? Esta é uma per-
gunta que os noticiários da 
TV Globo e jornais brasilei-
ros não fazem, porque ficaria 
claro o apoio dos trabalhado-
res, dos sindicatos e dos mo-
vimentos sociais ao governo 
bolivariano.

Por que a oposição a Ma-
duro não convoca greves, mas 
apenas realiza manifestações 
com o uso de violência ex-
trema, provocando, inclu-
sive, incêndios de hospitais 
públicos, escolas e depósitos 
de alimentos? Porque prefe-
re gerar o caos, passando ao 

mundo a imagem de que 
haveria ingovernabilida-
de, para o que promove 
o desabastecimento de 
alimentos, escondidos 
pelos grandes empresá-
rios, para gerar mal-estar 
político contra Maduro. 
Com estas ações plane-
jadas e dirigidas por ci-
dadãos financiados por 
entidades dos EUA, que-
rem produzir um pretex-
to para uma intervenção 
externa.

No entanto, o go-
verno Maduro resiste 
e acaba de aumentar o 
salário dos funcionários 
públicos, o valor do sa-
lário mínimo e organiza 

uma distribuição de alimen-
tos para as classes populares, 
a preços tabelados, com o 
apoio dos militares. E assim 
vai assegurando todas as con-
quistas populares que foram 
alcançadas durante o governo 
Chávez, razão essencial dos 
ataques que sofre.

Contestando a informa-
ção falsa de que Maduro é um 
ditador, o governo convocou 
o povo para eleger, pelo voto 
direto, uma Assembleia Na-
cional Constituinte, buscando 
evitar confrontos e priorizan-
do o caminho democrático 
do diálogo, aprofundando as 
transformações que levaram 
a Venezuela a ser uma pátria 
independente e soberana.

Nos anos de 1970 o 
Brasil vivia a ditadu-
ra comandada por 
militares apoiados 

por empresários e pela clas-
se média que tem horror a ser 
confundida com as classes po-
pulares. O país se dividiu. Ha-
via confronto nas ruas, tortura, 
assassinato e perseguição. Nesse 
ambiente a TV Globo construiu 
‘Os dias eram assim’, história de 
amor interrompida dos perso-
nagens Renato e Alice.

Como os dias eram muito 
intensos, o cenário era perfeito 
para abrigar o drama não me-
nos intenso da separação de 
dois jovens que se apaixonaram 
à primeira vista do jeito que a 
vida permite e cupido gosta. 
Mas o que os separou? A prisão 
sem provas e as provas inventa-

das. Por isso, Renato teve que ir 
embora do Brasil e Alice acredi-
tar que Renato tinha morrido. 
A mentira, parceira fiel dos gol-
pistas, mais uma vez foi a arma 

usada para o trabalho sujo de 
destruir alegrias e tempos de 
possibilidades mais felizes.

‘Os dias eram assim’ está 
longe de ser um recorte sério 

sobre a ditadura. É uma no-
vela curta, agora chamada de 
supersérie para se encaixar no 
modelo de negócios Netflix. 
Entretanto, em meio a tanta 

informação, é possível identi-
ficar a mentira como protago-
nista do sofrimento.

Nos muitos dias dos anos de 
2015 e 2016, a realidade imitou 
a ficção. A Globo, como havia 
feito no seu apoio à ditadura, 
acionou seu arsenal de mentiras 
para derrubar a presidente que 
derrotou nas urnas o projeto 
‘FORA POVO’ do PSDB, parti-
do dos ricos, acabar com a opo-
sição representada pelo Partido 
dos Trabalhadores e destruir a 
imagem do presidente Lula in-
ventando fatos e condenando 
sem provas.

Se ‘Os dias eram assim’ da 
TV Globo é só mais uma nove-
la, pelo menos serviu para mos-
trar que os dias voltaram a ser 
assim: sombrios porque cons-
truídos na mentira. 

A política econômica do gover-
no ilegítimo de Michel Temer – que 
seguiu a cartilha do PSDB – conge-
lou os investimentos públicos por 20 
anos e gerou uma crise que aumen-
tou o desemprego e empurrou o país 
de volta ao mapa mundial da fome 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas). Tudo isso foi previsto pelo 
Jornal Brasil Popular e publicado na 
capa da edição do dia 24 de fevereiro.

A exclusão de pessoas do Bolsa 
Família e o corte no programa de 
agricultura familiar são as principais 
iniciativas governamentais que con-
seguiram trazer de volta fome e mi-
séria para a população brasileira. 

Esse desastroso governo, que tem 
como base o programa do candida-
to derrotado nas últimas eleições, 
Aécio Neves (PSDB), e o apoio da 
Rede Globo, em pouco tempo está 

conseguindo destruir o trabalho do 
ex-presidente Lula, que tirou o país 
do mapa da fome, conforme dados 
da ONU.     

 "O Brasil estava no caminho da 
inclusão social e da redução da fome 
e da miséria, com programas sociais 
que são referência em todo mundo. 
Com a sabotagem promovida pelos 
golpistas e o golpe, o Brasil saiu desse 
caminho", comentou Lula.

O presidente ilegítimo Michel Te-
mer, no dia 12 de julho, sancionou a 
lei que flexibiliza a regularização fun-
diária de terras da União na Amazô-
nia Legal. Com o nome de Programa 
Nacional de Regularização Fundiária, 
a nova legislação permite, entre ou-
tras coisas, a regularização de grandes 
condomínios construídos em terras 
griladas, a compra de lotes da reforma 
agrária por ruralistas após dez anos da 
titulação e a venda de terras na Ama-
zônia Legal, que abrange os estados 
do Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, 
Amapá e parte do Maranhão. 

Os dias eram assim, e ainda são Por que trabalhadores não fazem greve contra Maduro?

Brasil volta ao mapa mundial da fome

Governo libera grilagem de
terras na Amazônia Legal

Venezuela

Beto AlmeidaMaria Luiza Franco Busse
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MP aprovada pelo Senado estimula a 
grilagem de terras públicas na Amazônia, 
incentivando assim a destruição da maior 
floresta tropical do mundo.

A Comissão de Direi-
tos Humanos e Minorias 
da Câmara dos Deputados 
(CDHM) reuniu, no dia 12 de 
julho, jornalistas, comunica-
dores e estudiosos da área para 
debater a situação do exercício 
do jornalismo e as perspecti-
vas do direito à livre comuni-
cação e expressão no país. 

O debate teve a iniciativa 
do presidente da CDHM, de-
putado Paulão (PT-AL), a par-
tir do diagnóstico de um qua-

dro nacional de cerceamento 
da atividade jornalística e cen-
sura judicial aos profissionais 
de imprensa, afetando o direi-
to constitucional de liberdade 
de expressão. 

Os casos de cerceamento 
à liberdade de imprensa por 
ações judiciais estão se mul-
tiplicando, denuncia a presi-
denta da Federação Nacio-
nal dos Jornalistas (Fenaj), 
Maria José Braga. “Quando 
a ação contra um jornalista é 

proposta por um membro do 
Judiciário ou do Ministério 
Público, a condenação é pra-
ticamente certa”, diz Maria 
José, que propõe a criação do 
Conselho Nacional de Jorna-
listas e um observatório da 
violência contra comunica-
dores, no âmbito do Minis-
tério dos Direitos Humanos.

Com mais de 40 anos de 
experiência e cobertura de mo-
mentos decisivos da história 
do país, Luis Nassif abordou 
a invisibilidade do jornalismo 
independente e o crescente viés 
ideológico do Poder Judiciário. 
Segundo ele, o esquema de ma-
nipulação da mídia hoje é che-
fiado principalmente pelo Mi-
nistério Público, a quem chama 
de “turba linchadora”. 

A audiência sugeriu, en-
tre vários encaminhamentos, 
que a CDHM debata a regu-
lação da mídia e atue sobre 
os casos em que jornalistas 
sofrem tentativas de cerce-
amento de seu trabalho por 
meio de processos judiciais.

Assim como fez com Sergio 
Moro, a Globo começou a ten-
tar domesticar e pressionar o 
Tribunal Regional da 4ª Região 
(Sul) para manter a condenação 
de Lula, mesmo sem provas. O 
Jornal Nacional dedicou boa 
parte de sua edição do dia 13 de 
julho para explicar como opera 
o tribunal que pode tornar o ex-
-presidente inelegível.

O show precisa continuar. O 
presidente do TRF4, desembar-
gador federal Carlos Thompson 
Flores, disse o que a Globo que-

ria ouvir ao elogiar a sentença 
do juiz Moro. Para piorar, ele já 
estipulou para agosto de 2018 o 
julgamento do recurso sobre a 
condenação de Lula. 

Mas o desembargador não 
pode prestar contas à Globo, 
principalmente sobre um pro-
cesso em que ele não é o relator. 
Se juízes caírem na tentação de 
virar pop star, daqui em diante, 
Thompson e seus amigos serão 
presença constante em todos os 
veículos do grupo, sobretudo 
em programas de entrevistas, e 
até ganharão algum prêmio des-
tacado pela Globo. 

Seguindo a linha, as concor-
rentes abrirão as portas da fama 
aos juízes, para mostrar suas ca-
sas, familiares, pets, hobbies e a 
competência no trabalho. Moro 
já fez sua parte, ao usar como 
prova uma reportagem da Glo-
bo, cheia de falhas, afirmando 
que Lula seria dono do triplex 
do Guarujá, sem mostrar uma 
prova sequer.

Jornalistas têm atividade cerceada no BrasilGlobo pressiona juízes para 
manter condenação de Lula Por Juliana Medeiros, com informações da Agência Câmara

Da Redação

Carlos Thompson Flores, 
presidente do TRF4
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Inicialmente conhecido 
como defensor da edu-
cação, o senador Cris-
tovam Buarque (PPS) 

já é taxado como traidor do 
povo brasileiro. Isso porque 
ele abandonou seu discurso 
progressista, trocou de par-
tido e se aliou ao golpista 
Michel Temer. 

Ao lado de Aécio Neves, 
Romero Jucá, Zeze Perrella 
e outros senadores acusa-
dos de crimes, Cristovam 
votou a favor da reforma 
que retirou vários direitos 
dos trabalhadores e permite 
até que mulheres grávidas e 
lactantes trabalhem em lo-
cais insalubres e perigosos.

Dia 8 de agosto, a partir 
das 20h, no Café Daniel Briand 
(104 Norte, Bloco A, Loja 26), 
a Associação Andar a Pé - O 
Movimento da Gente promo-
ve evento em homenagem aos 
pedestres do Distrito Federal.

A data refere-se ao dia de 
lançamento do disco Abbey 
Road, em 9169, cuja capa é a 
famosa foto dos Beatles atra-
vessando, em fila indiana, uma 
faixa para pedestres.

A mobilidade urbana cen-
trada no uso dos carros come-
ça a dar seus sinais de esgota-
mento. A “Lei da Mobilidade”, 
nº 12.587, de 2012, definiu 
como diretriz orientadora da 
Política Nacional de Mobilida-
de Urbana (PNMU) a “priori-
dade dos modos de transpor-
tes não motorizados sobre os 
motorizados [...]” (Artigo 6º).

Essa lei é muito impor-
tância e precisa ser aplicada 
em sua integridade, pois ela 
contém artigos que regula-
mentam gestão dos sistemas 
de mobilidade urbana, pla-
nejamento e execução de po-
líticas voltadas, inclusive, ao 
trânsito de pedestres.

Embora a existência das 
faixas de travessia seja uma ex-
periência consagrada em Bra-
sília, não é possível achar que a 
“cultura da mãozinha” seja su-
ficiente para os caminhantes. 
A vida do pedestre é também 
aquela do “chão livre”, com cal-
çadas confortáveis, preconiza-
do por Lucio Costa no projeto 
de Brasília que este ano com-
pletou 60 anos.

Neste ano, foi criada em 
Brasília a Associação Andar 
a Pé – O Movimento da Gen-

te, que tem como objetivo de 
promover o direito à cidade 
para o pedestre no Distri-
to Federal (para saber mais 
acompanhe a página no Face-
book e escreva para o e-mail 
andarapedf@gmail.com).

A lenda urbana, que tem 
muito de verdade, diz que 
o habitante de Brasília tem 
tronco, membros e rodas. Não 
é por acaso que dentre as capi-
tais brasileiras, ela tem o sexto 
maior número de carros por 
habitantes. É o que se vê pelas 
ruas, um monte deles parados 
e em circulação. Se há muitos 
carros, é porque há um gran-
de número de pessoas que são 
pedestres antes e depois de 
usá-los. A situação só muda-
rá quando todos perceberem 
e valorizarem o privilégio de 
ser pedestre. 

Cristovam, o traidor do povo

Dia Mundial do Pedestre:
em defesa da mobilidade urbana
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SOUEU 
GOLPISTA

Cerca de 90 escolas da rede 
pública do Distrito Federal ter-
minam o primeiro semestre 
sem receber a primeira parcela 
do Programa de Descentraliza-
ção Administrativa e Financei-
ra (PDAF) e sem dinheiro para 
continuar funcionando. 

Desde o início do ano, o 
governador Rodrigo Rollem-
berg (PSB) promete repassar os 
valores devidos, mas até agora 
nada. Assim, escolas como o 
Centro de Ensino Fundamen-

tal nº 03 (CEF 03), do Gama, e 
a Escola Classe nº 45 (EC 45), 
de Ceilândia, estão sob risco de 
fecharem as portas após o re-
cesso de julho. 

Segundo o Sinpro-DF 
(sindicato que representa os 
professores), parece haver um 
interesse muito grande do go-
verno em sucatear quase 100 
das 657 escolas públicas do DF, 
dificultando o fluxo pedagógi-
co e inviabilizando a educação 
pública na capital do país.

Rollemberg abandona escolas, que
podem não voltar às aulas em agosto
Da Redação, com informações de Maria Carla

É nosso direito,
ninguém
pode negar

#EUQUEROVOTAR

#ForaTemer #DiretasJá
#NenhumDireitoaMenos

Famosa foto dos Beatles atravessando uma faixa de pedestres, no dia 8/8/1969.


