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O governo federal quer demi-
tir 5 mil servidores por meio 
de um plano de demissão 
voluntária, piorando ainda 
mais os serviços oferecidos 
à população, já que a dimi-
nuição de trabalhadores vai 
prejudicar o atendimento. 
Os cursos preparatórios para 
concursos públicos também 
sofrem com a diminuição de 
alunos, já que Temer sinaliza 
que quer se livrar de servido-
res concursados. Pág. 4

Caso não recebam o pagamento 
até o dia 7 de agosto, vigilantes, 
merendeiras e trabalhadores da 

limpeza entram em greve já no dia 
seguinte até que os salários sejam 
acertados. Esses atrasos ocorrem 

reiteradamente há mais de um ano. 
A informação é do Sindicato dos 

Vigilantes e do Sindiserviços.

Ainda nesta edição
Governo corta verba do PAC, mas 
distribui dinheiro para aliados  Pág. 3

Mulheres serão as mais prejudicadas 
pelas reformas de Temer  Pág. 4

Lava Jato tira 3 milhões de empre-
gos da cadeia de óleo e gás  Pág. 5

Enquanto o Mercado manda no país, 
fome volta a ser realidade   Pág. 6

Eleição da Constituinte é uma grande 
vitória popular na Venezuela   Pág. 7

Artistas pressionam deputados dis-
tritais pela aprovação da LOC   Pág. 8

Adeus, serviço público federal
GREVE À VISTA

NO GDF

O arquivamento da denúncia de corrupção contra 
Temer foi uma descarada e vergonhosa operação de 
compra e venda de deputados, revelando uma 
vez mais a podridão do parlamento brasileiro. 
Até voto de presidiário Temer recebeu, pois a 
Justiça autorizou o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ), 
que cumpre pena em regime semiaberto, 
a frequentar a Câmara.
Temer venceu lá dentro do Congresso, mas perdeu 
de goleada nas ruas do Brasil. Sua impopularidade 
cresce a cada dia e 94% da população querem vê-lo 
fora da presidência. 
O cenário é de instabilidade e mais crise, com redução 
de direitos sociais e aumento de desemprego e 
sofrimento para os mais pobres. A única saída é 
a união do povo e eleições diretas já. Pág. 3
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Com receio de per-
der votos do PSDB em 
favor da abertura da in-
vestigação de corrupção 
passiva contra ele na 
Câmara, Michel Temer 
ofereceu um jantar ao 
senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) na noite de 
sábado (29/7). Mas para 
fazer de conta que está a 
favor do povo, o PSDB 
indicou na Câmara o 
voto contra Temer, mas 
o relatório favorável ao 
presidente ilegítimo é de 

autoria de um deputado 
do PSDB, Paulo Abi-A-
ckel (MG).

Junto com Eduar-
do Cunha (PMDB), 
que cumpre pena de 15 
anos de prisão, Aécio e 
Temer formam a trinca 
do golpe parlamentar 
de 2016 que ostenta a 
maior rejeição popular 
da história política do 
Brasil. Temer é rejeita-
do por 94% da popula-
ção, Cunha por 93% e 
Aécio por 90%.

Jantar dos rejeitados
ajuda a abafar corrupção
Da Redação

As recentes pesquisas de opinião 
mostram que, cada vez mais, a 
sociedade rejeita Michel Temer. 
O Ibope mostrou, no fim de ju-

lho, que o presidente golpista tem ape-
nas 5% de aprovação. Se assim é, o que 
ainda o sustenta no posto de presiden-
te? Simples, ele comprou o Congresso 
Nacional, que é a única instância que 
pode, de fato, derrubá-lo. Não foi à toa 
que a votação teve 263 votos de depu-
tados a favor de Temer, mais que sufi-
ciente para arquivar o processo. 

Qual o preço que nós, mesmo não 
querendo, estamos pagando a Temer 
para ele comprar o Congresso? Entre 
outras propinas, Temer está oferecen-
do: perdão de dívida para grandes em-
presas, liberação de emendas de par-
lamentares e entrega de concessões 
de emissoras de rádio pelo interior do 
país. Apesar disso, a cada dia, deputados 
abandonam o barco do Temer. 

Segundo denúncia do deputado 
Sílvio Costa (PTdoB-PE), os deputados 
do governo são profissionais da cor-
rupção. Em discurso no plenário da 

Câmara, Costa disse que ouviu dos de-
putados governistas: “vocês perderam 
a votação do impeachment porque 
são amadores e nós somos profissio-

nais". Para o deputado, os governistas 
são "profissionais da má-política, do 
fisiologismo, do patrimonialismo e da 
corrupção”.

Passada essa demonstração de como 
se garante apoio para jogar crimes para 
baixo do tapete, Temer pode enfrentar 
outra denúncia do procurador Rodrigo 
Janot. Caso isso ocorra, com quantos 
votos contará o golpista para arquivar 
nova denúncia? Além disso, como fica 
o encaminhamento de novas reformas 
antipopulares, no período pré-eleitoral?

Por tudo isso, os movimentos so-
ciais, partidos de esquerda e entidades 
progressistas não têm outro caminho 
senão continuar fazendo manifestações 
nas ruas, no Congresso, nos bairros e nas 
empresas, pelas Diretas Já.

Esse é o único caminho eficaz que 
permitirá colocar o povo no meio do 
processo decisório, para que diga qual 
caminho devemos seguir, com que ins-
trumentos e com que velocidade. 

O que não pode ser aceito de jeito 
nenhum é um novo golpe para colo-
car o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
como presidente da República, sem elei-
ção direta. Isso só serviria para continuar 
os estragos de Temer. 

O povo precisa decidir no voto.
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Uma pesquisa realiza-
da pelo Ipsos Public 
Affairs mostrou que 
94% dos brasileiros 

desejam que Michel Temer seja 
investigado. Mas a vontade do 
povo foi ignorada pela maioria 
dos deputados e Temer con-
seguiu os votos necessários 
para se livrar da denúncia por 
corrupção passiva apresenta-
da pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, com 
base na delação da JBS.

Dos 513 deputados, 492 
marcaram presença, sendo 
que 263 votaram a favor do 
relatório do deputado Pau-
lo Abi-Ackel (PSDB-MG), 
aprovando o arquivamento 
da denúncia. Somente 227 se 
posicionaram favoravelmente 
ao prosseguimento das inves-
tigações contra o presidente 
golpista. Houve duas absten-
ções e 19 ausências. 

Com a decisão, Temer 
está blindado para continuar 
destruindo os direitos dos tra-
balhadores e entregando o pa-
trimônio nacional a empresas 
estrangeiras. A denúncia foi 
suspensa e só será apreciada ou 
retomada pelo Judiciário depois 
que Temer deixar a presidência.

Colocado no poder por 
meio de um golpe parlamen-
tar, que destruiu a economia e 
a imagem do Brasil, Temer foi 
flagrado nos grampos da JBS e 
se tornou o primeiro ocupan-
te da presidência formalmente 
denunciado por corrupção na 
história do país. No entanto, 
alheio à rejeição geral que sofre, 
Temer promoveu a mais inde-
corosa compra de deputados já 
vista no Brasil, numa operação 
que, segundo a agência alemã 
Deutsche Welle, poderá custar 
nada menos que R$ 17 bilhões 
pagos com dinheiro público.

Povo quer investigação de Temer, mas Câmara não deixa
Da Redação

Economia no buraco - Quando o próprio ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, aplica R$ 217 
milhões no exterior, faz uma importante sinalização 
para o tal "mercado" a quem tanto preza e a quem 
serve: Ele, na verdade, não acredita na recuperação 
da economia brasileira sob a sua direção. Se 
confiasse, como capitalista, na própria política 
econômica, aplicaria os seus recursos no Brasil. A 
não ser que realmente estivesse querendo esconder 
dinheiro ilícito.

RECORDAR É VIVER

No dia 3 de setembro de 2008, Carlos Alberto 
Sardenberg, da Rede Globo, tentou ridicularizar o 
ex-presidente Lula ao afirmar que “o petróleo do 
pré-sal só existe na campanha do governo”. 
Porém, desmentindo a campanha sórdida da 
Globo e do tal Sardenberg contra a Petrobras, 

dados da Agência Nacional do Petróleo mostram 
que em junho deste ano a produção no pré-sal 
atingiu 1,353 milhão de barris de petróleo por dia, 
superando os 1,322 milhão de barris registrados 
pelas unidades da camada pós-sal. Nem desculpas 
o tal “analista econômico” pediu ao país.

Dos oito deputados 
federais do DF, cinco 
votaram contra as in-
vestigações de crimes 
de corrupção imputa-
dos a Michel Temer. 
Alberto Fraga (DEM), 
Izalci (PSDB), Laerte 
Bessa (PR), Rogério 
Rosso (PSD) e Ronaldo 
Fonseca (PROS) foram 
favoráveis a encobrir 
as denúncias de crimes 

contra Temer, traindo o 
desejo de 94% do povo, 
segundo pesquisa re-
cente.

Apenas Érika 
Kokay (PT) e Augusto 
Carvalho (SD) se po-
sicionaram a favor de 
investigar as acusações 
contra Temer. Já Rôney 
Nemer (PP) não com-
pareceu à sessão devido 
ao falecimento do pai. 

Cinco deputados do DF 
são a favor de Temer

Entre 2008 e 2009, 
durante a crise financei-
ra mundial, a volumosa 
carteira de investimen-
tos do Governo do PT 
via Programa de Acele-
ração do Crescimento 
(PAC) garantiu emprego 
e renda aos brasileiros, 
assegurou a continuida-
de do consumo de bens 
e serviços, manteve ativa 
a economia e aliviou os 
efeitos da crise sobre as 
empresas nacionais.

Com o país nova-
mente em tempos de 
crise, o Governo golpis-
ta opta pela contramão: 
reduziu o PAC a R$ 19,7 
bilhões - praticamente 
metade do previsto há 
um ano -, e com isso sa-
crifica principalmente a 
Região Nordeste do Bra-
sil, cujo desenvolvimen-
to havia sido acelerado 

pelas gestões do PT por 
meio do PAC com a re-
tomada do planejamen-
to e execução de grandes 
obras de infraestrutura 
social, urbana, logística e 
energética.

A desculpa de que 
o corte no PAC vai 
equilibrar as contas 
públicas é para lá de es-
farrapada. Para garan-
tir no Congresso votos 
que barrem seu próprio 
impeachment, Temer 
empenhou num pra-
zo recorde de 50 dias 
nada menos que R$ 4,1 
bilhões destinados a 
adular os deputados na 
forma de liberação de 
emendas ao Orçamen-
to. O resultado todos já 
sabem: esses parlamen-
tares salvaram Temer 
para que ele continue 
destruindo o Brasil.

Temer corta verba do PAC,
mas distribui grana para aliados
Bia Gentil

Alberto Fraga (DEM) e Laerte Bessa (PR), 
estão entre os cinco que votaram a favor 
de Temer

Da Redação

Editorial
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O Brasil tem excesso de 
funcionários públi-
cos? Claro que não – 
e a mentira repetida 

tantas vezes pela mídia e pelos 
neoliberais é tão facilmente de-
sancada que não logrou, ainda, 
tornar-se verdade.

Como um país em que me-
tade da população não conta 
com coleta de esgoto, 18% vi-
vem sem acesso a água tratada, 
71% usam o sistema público 
de saúde e 45 milhões de estu-
dantes vão às escolas públicas 
pode se dar ao luxo de cortar 
uma massa ainda insuficiente 
de servidores para atender com 
dignidade seus mais de 190 mi-
lhões de habitantes?

Com o recém-lançado 
Plano de Demissão Voluntá-
ria (PDV), Michel Temer pre-
tende economizar R$ 1 bilhão 
com a saída de pelo menos 5 
mil empregados públicos da 
força de trabalho.

Ora, a lógica neoliberal do 
“Estado mínimo” que encur-
rala ainda mais uma popula-
ção já cansada se sobrepõe ao 
que deveria ser simples senso 
comum: no Congresso, R$ 10 
bilhões são torrados todos os 
anos com salários e regalias de 
assessores de parlamentares 

(há gabinetes com até 80 as-
sessores); já os auxílios-mora-
dia que engordam os polpudos 
salários de juízes, promotores 
e procuradores consomem R$ 
4 bilhões ao ano.

Em vez de mexer no luxo 
de uma casta, o governo gol-
pista, mais uma vez, sacrifica 

a população.
“Se você tira pessoas com 

capacidade de demanda e 
aquisição, você vai fazer com 
que o setor produtivo renda 
menos. Então, eles vão vender 
menos, empregar menos, aí 
vai ter menos gente pra com-
prar no mercado, e isso vai 

fazer uma aspiral negativa. 
(..) Em vez de jogar a roda da 
economia pra frente, está jo-
gando pra baixo”, alerta o pre-
sidente do Sindicato dos Eco-
nomistas do Distrito Federal, 
Flauzino Antunes Neto.

A falácia de uma máquina 
pública “inchada” tampou-
co resiste à comparação com 
outros países. No Brasil, 12% 
da população está empregada 
no serviço público. É muito 
menos que na França (28%), 
países da Europa Ocidental 
(todos com pelo menos 25%) 
e Estados Unidos (15%).

A proporção de servido-
res por mil habitantes chega 
a ser vexatória. No Brasil, são 
somente 5,52 empregados pú-
blicos para atender cada mil 
habitantes. Enquanto isso, 
a Irlanda tem 54,86, a Fran-
ça 38,47, a Hungria 27,22 e 
a Finlândia 24,24 para cada 
mil, apenas para citar alguns.   

Dentre as propostas 
que compõem a Reforma 
da Previdência do governo 
Michel Temer, as que afe-
tam as mulheres são as mais 
cruéis. Uma das mudanças 
diz respeito à aposentado-
ria integral. O governo quer 
mudar a forma como se faz 
o cálculo da aposentadoria. 
Com a reforma, todos terão 
de trabalhar pelo menos 40 
anos, comprovadamente em 
carteira assinada, contribuin-
do com o INSS e sem inter-
valos estando desempregado. 
No entanto, as mudanças na 
CLT, em razão da Reforma 

Trabalhista, dificultam o em-
prego com carteira assinada. 
Assim, poucas pessoas vão 
conseguir se aposentar com 
salário integral. 

A maioria das mulhe-
res, especialmente pobres e 
negras (comprovadamente 
por pesquisas censitárias as 
que tem menor privilégio no 
mercado de trabalho), serão 
as mais prejudicadas, já que 
encontram mais dificuldade 
para conseguir empregos for-
mais e para se manter neles 
devido às responsabilidades 
no cuidado com a casa e os 
filhos. Também será proibido 

o acúmulo de pensões, exceto 
no valor de até dois salários 
mínimos. 

As mulheres até agora 
podem se aposentar antes 
porque elas comprovada-
mente trabalham mais que os 
homens, conforme pesquisa 
do IBGE de 2015, que apurou 
que as mulheres trabalham 
55,1 horas por semana, en-
quanto os homens trabalham 
50,5 horas. Além disso, 37 mi-
lhões de mulheres estão fora 
do mercado formal de traba-
lho, enquanto os homens são 
17 milhões. Ao longo da vida, 
as mulheres passam muitos 

períodos sem contribuir com 
a previdência e sem trabalho 
com carteira assinada, por 
isso a maioria acaba se apo-
sentando por idade.

Um dos argumentos do 
governo é que a previdência 
está deficitária. Mas isso já 
está provado que não é ver-
dade, segundo apontou o re-
latório da CPI da Previdên-
cia, apresentado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). Se falta 
dinheiro, é porque há mui-
tas empresas devendo para a 
Previdência, como por exem-
plo Itaú, Bradesco, Vale, JBS 
(Friboi) e Pão de Açúcar. 

De janeiro a junho, o fatu-
ramento da indústria caiu 5,9%, 
as horas trabalhadas na produ-
ção recuaram 3,3%, o emprego 
teve queda de 3,9%, e a massa 
real de salários encolheu 3,5% 
em relação a igual período do 
ano passado. As informações 
são da pesquisa Indicadores 
Industriais da Confederação 
Nacional da Indústria.

O Índice de Confiança do 
Empresário da Indústria da 
Construção caiu de 50,4 pontos 
em junho para 48,4 pontos em 
julho, segundo a Confedera-
ção Nacional da Indústria. Pelo 
quinto trimestre seguido, a falta 
de demanda foi o principal obs-
táculo assinalado pelos empre-
sários da construção. É mais um 
setor da economia sentindo as 
consequências do golpe de Es-
tado que derrubou Dilma Rou-
sseff e destruiu os investimentos 
públicos em programas como o 
Minha Casa, Minha Vida.

O desemprego ficou em 
13,0% no trimestre encer-
rado em junho, segundo a 
pesquisa Pnad Contínua do 

Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o 
que representa 13,5 milhões 
de desempregados. 

O indicador revela o es-
trago da depressão econô-
mica produzida pelo golpe 
de 2016, que começou a ser 

preparado em 2015 por Aé-
cio Neves, Eduardo Cunha e 
Michel Temer, com apoio da 
Rede Globo e parte do Poder 
Judiciário. Tudo isso agra-
vado pela quebra de setores 
como os de construção, óleo 
e gás e indústria naval.

No fim de 2014, último 
ano em que a presidente Dil-
ma Rousseff conseguiu go-
vernar sem ser sabotada pelo 
Congresso, o Brasil alcançou 
a menor taxa de desemprego 
de sua história – 4,8%.

O impacto da Operação 
Lava Jato e das políticas do 
governo Michel Temer na 
economia do país e no cres-

cimento do desemprego é 
brutal. Quando a Lava Jato foi 
deflagrada, em março de 2014, 
o IBGE apontava taxa de de-

semprego no Brasi de 7,1% no 
trimestre encerrado naquele 
mês. Eram 7 milhões de de-
sempregados. Hoje, a taxa no 

período encerrado em junho 
chega a 13%, com 13,5 mi-
lhões de pessoas sem emprego.

Segundo informações do 
diretor de Relações Internacio-
nais e de Movimentos Sociais 
da Federação Única dos Petro-
leiros (FUP), João Antônio de 
Moraes, desde o início da Lava 
Jato a cadeia de gás e petróleo 
comandada pela Petrobras – 
que representava cerca de 13% 
do Produto Interno Bruto – 
perdeu aproximadamente 3 
milhões de empregos. 

Em 2015, quando os efei-
tos da Lava Jato já eram con-
cretos, o PIB despencou para 
3,8% negativos. Segundo cál-
culo não apenas do governo 
na época, mas de economistas 
e de consultorias, como a 4E 

Consultoria, do total da queda 
do PIB naquele período, entre 
2 a 2,5 pontos percentuais fo-
ram relativos à crise da Petro-
bras e da cadeia de petróleo e 
gás.

Tanto a construção naval 
como o sistema Petrobras e os 
terceirizados foram atingidos 
pela crise e as consequências 
da operação Lava Jato. Entre 
2014 (quando se iniciou a Lava 
Jato de Sérgio Moro) e 2015, os 
empregos na Petrobras caíram 
3%, de 80.908 para 78.470. Na 
área de terceirizados, a redu-
ção foi muito mais significa-
tiva, de 46%, reduzindo-se de 
291.074 para 158.076. A queda 
no setor de construção naval 
no período foi de 82.472 para 
57.048, de 30,8%. 

Governo quer demitir 5 mil servidores

Lava Jato tira 3 milhões de empregos da cadeia de óleo e gás
Golpe lava desemprego a 13%. Com Dilma era de 4,8%.

Indústria:
cai faturamento e
sobe desemprego

Empresários da 
construção estão 
desanimados

Bia Gentil

Juliana Medeiros

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Da Redação, com informações da Rede Brasil Atual

Vai aumentar o sofrimento da população, que terá os serviços piorados

“Não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato” Papa Francisco
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A eleição da Assem-
bleia Constituinte na 
Venezuela, com mais 
de 8,04 milhões de 

votantes, 42% dos eleitores – e 
lá o voto não é obrigatório – é a 
terceira vitória popular e de es-
querda na América Latina neste 
ano, junto com a reeleição de 
governos populares no Equador 
e na Nicarágua. Na eleição pre-
sidencial da Colômbia, apenas 
20 por centos dos eleitores parti-
ciparam. Na eleição de Macron, 
na França, a abstenção superou 
em muito o número de partici-
pantes. E na Venezuela houve 
terrorismo da direita para ame-
drontar os eleitores.

 Na Venezuela esta eleição 
tem um significado especial 
porque os Eua, e outros países 
imperialistas, junto com as gran-
des empresas de petróleo, estão 
a meses sabotando o governo 

de Nicolás Maduro, pois não 
aceitam que a Venezuela use a 
grande riqueza petroleira que 
possui em favor do povo mais 
pobre, construindo moradias 
populares, universidades públi-
cas e gratuitas, hospitais públicos, 

creches, teleféricos para servir os 
bairros mais humildes.

 A eleição da Constituinte na 
Venezuela representa, também, 
uma derrota para o governo Te-
mer e a TV Globo que se soma-
ram às sabotagens para mani-

pular a realidade naquele país. 
Sabotagens que incluem vio-
lência física, quando a oposição 
conservadora, com medo do 
voto popular, tentou incendiar 
colégios eleitorais e até pes-
soas, ameaçou eleitores e quis 

até impedir a própria votação, 
que ocorreu em tranquilidade, 
graças ao elevado grau de cons-
ciência do povo venezuelano, 
que não se intimidou e votou 
pela continuidade da Revolu-
ção Bolivariana.

 A nova Constituinte, com 
uma cara muito mais popular, 
com todos os setores sociais re-
presentados, dos operários aos 
empresários, da juventude aos 
aposentados, terá agora a tarefa 
conduzir o país à paz, por meio 
do diálogo, e fazer as reformas 
de estado para resolver, de modo 
democrático,  os problemas so-
ciais como o desabastecimento 
provocado, a inflação artificial, 
e, assim, dar continuidade a Re-
volução Bolivariana, defenden-
do, a todo custo, a conquistas 
alcançadas, especialmente, a so-
berania sobre a renda petroleira 
em favor do povo venezuelano.

Você já reparou que a 
imprensa sempre diz 
que o grande amigo 
do povo e do país é o 

Mercado? Num desses domin-
gos, em um programa de entre-
vista da TV Bandeirantes, um 
economista disse que o proble-
ma do Brasil é ter sido formado 
a partir do Estado que Portugal 
implantou aqui, distribuindo 
terras, títulos e benefícios a pou-
cos, deixando a população de 
lado e entregue à própria sorte.
Por isso, a verdadeira sociedade 
para todos só se formou, de fato, 
no Mercado, na liberdade de 
qualquer um empreender para 
ser alguém na vida.

Essa idéia de que o Estado 
patrimônio de meia dúzia 

foi o formador da sociedade 
brasileira tem o objetivo de 
esconder a causa primeira 
que até hoje faz mal ao povo e 
não permite que o Brasil seja 
para todos: a escravidão sus-
tentada pelo Mercado e que 
só acabou no papel quando o 
Mercado viu que já não ser-
via mais aos seus interesses. 
A escravidão negra formou a 
base econômica, social e po-
lítica do Brasil que até hoje 
os donos dos negócios e do 
dinheiro insistem em manter 
nas reformas antitrabalhista 
e previdenciária, e na meta 
fiscal que congela os investi-
mentos e corta a verba para 
a construção popular da casa 
própria. 

Enquanto na televisão o 
economista defensor do Mer-
cado localizava a origem dos 
males do Brasil no Estado que 
Portugal nos deixou, na Feira 
Literária Internacional de Pa-
raty, D. Diva Guimarães, uma 
professora aposentada do inte-
rior do Paraná, de 77 anos, con-
tava sua infância de trabalho 
escravo e exploração escrava-
gista, e dizia que não falava de 
“Portugal, falava do Brasil nos 
dias de hoje”. As palavras de D. 
Diva diziam o que a imprensa a 
serviço dos ricos não quer que 
o povo saiba: é o Mercado de 
sentimento e mentalidade ex-
ploradora e escravocrata que 
continua a negar a cidadania 
digna ao povo brasileiro. 

O controle absoluto da 
informação oligopolizada no 
Brasil, mantido pela Rede Glo-
bo de Televisão, pode começar 
a fazer água com a chegada 
dos capitais chineses no Brasil 
e na América do Sul. 

A China vem ampliando 
relações comerciais na Améri-
ca do Sul, assim como a Rús-
sia, especialmente nos setores 
de infraestrutura. E é nesse 
setor que a China se dispõe a 
investir 32 bilhões de dólares 
no Rio de Janeiro, em parceria 
com o BNDES. 

Essa informação incomodou 
profundamente os Estados Uni-
dos e a sua porta voz no Brasil, a 
Rede Globo, desde o golpe militar 
de 1964, quando foi criada com 
capital americano, da Time Life. 

Aliás a Rede Globo é uma 
estória mal contada: é brasileira 
ou americana? Está sempre ao 
lado dos interesses dos EUA; no 
passado apoiou a ditadura mili-
tar; agora apoiou o golpe contra 
Dilma, cujo propósito maior é 
entregar, para os americanos, a 
preço de banana, a Petrobras.

Bem situados no contexto 

mundial, os chineses buscam 
defender seus interesses no Bra-
sil e na América do Sul por meio 
de canais fortes de comunica-
ção, alternativos ao da Globo. 

Por isso ampliam-se notí-
cias de que empresários chi-
neses buscam parcerias com a 
TV Bandeirantes, para torná-
-la grande, competitiva com a 
Globo, sonegadora de impos-
tos (estima-se que caloteia a 
Receita Federal em mais de R$ 
700 milhões). 

Comentam-se também, nos 
bastidores de Brasília, que a TV 
Record, do Bispo Macedo, bus-
ca caminho semelhante, ou seja, 
aliança com os chineses.

A China sabe que é per-
da de tempo esperar apoio da 
Rede Globo para seus interes-
ses estratégicos no Brasil e na 
América do Sul.

Vem aí, portanto, briga de 
cachorro grande na área de co-
municação de massa, com o 
avanço da economia chinesa.

O MST está demonstran-
do disposição de luta e clareza 
ao ocupar áreas de proprieda-
de do Ministro Blairo Maggi, 
do coronel João Baptista Lima, 
amigo de Michel Temer, do 
procurado pela Interpol Ri-
cardo Teixeira, uma figura ca-
rimbada por envolvimento em 
corrupção no futebol e ainda 
uma fazenda do senador e pre-
sidente nacional do PP, Ciro 
Nogueira (PI), em Teresina. 

Com a ação na Jornada 
Nacional de Lutas, em ra-
zão do Dia dos Trabalhado-
res Rurais, o MST demonstra 
concretamente que a única 
forma de conseguir alcançar 

o objetivo da reforma agrária 
é através de mobilizações po-
pulares. Um exemplo que deve 
estimular outros setores da 
sociedade que estão sofrendo 
as consequências das medidas 
adotadas desde a ascensão do 
ilegítimo presidente Michel 
Temer. Fora disso, a oligarquia 
que ocupa ilegitimamente o 
governo não leva em conta as 
justas reivindicações do povo.

O Brasil atravessa um mo-
mento crucial e é importante 
que haja contestações ao que 
vem sendo feito por um go-
verno sem legitimidade, que se 
estabeleceu através de um golpe 
parlamentar, midiático e judi-

cial para defender os interesses 
de uma minoria rica e corrupta.

Só é contra esse tipo de 
ação quem se vale das benesses 
de um governo que em pouco 

mais de um ano é responsável 
por um dos maiores retroces-
sos sociais da história brasilei-
ra. Em alguns anos quando for 
contada a história destes tem-

pos, Temer e seus protegidos 
ocuparão o mesmo lugar que 
os responsáveis pelos 21 anos 
de ditadura vigente no Brasil, 
ou seja, o lixo da história.

Eleição da Constituinte é vitória popular na VenezuelaEnquanto o Mercado manda, o povo agoniza

China bomba Band para concorrer com a Globo

MST dá o recado para a oligarquia golpista

Beto Almeida
Maria Luiza Franco Busse

Cesar Fonseca

Mário Augusto Jakobskind

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

26X5cm JULHO-2.pdf   1   20/07/17   12:34



Brasil  Popular8

cultura

Os deputados dis-
tritais estão com-
prometidos com a 
inclusão da Cultura 

na pauta de votação deste se-
gundo semestre. Pelo menos 
19 deles assinaram emendas 
parlamentares que impedem o 
desvio de recursos do Fundo 
de Apoio à Cultura (FAC), pelo 
governador Rodrigo Rollem-
berg (PSB), para pagar despe-
sas com outras finalidades.

O Fórum de Cultura do 
Distrito Federal mobilizou 
dezenas de artistas e produto-
res culturais para ato público 
realizado durante toda a tarde 
dia 1º de agosto, no pátio in-
terno da Câmara Legislativa.

Músicos, poetas, atores 
e atrizes, cantores, diretores 

de teatro, estiveram presentes 
para exigir o cumprimento da 
Lei Orgânica do DF e respeito 
à produção cultural da cidade.

A ideia, segundo o músi-
co Rênio Quintas, "é garantir 
a inclusão de emenda na Lei 
Orgânica da Cultura (LOC) 
obrigando o governo a libe-
rar os 0,3% da receita líquida 
do DF todos os anos e pagar 
o maior número possível de 
projetos aprovados". E estan-
car a sangria anual do FAC.

O outro objetivo do mo-
vimento é aprovar a nova "Lei 
da Convivência", nome dado 
por Rênio à Lei do Silêncio. O 
projeto em discussão na CLDF, 
de autoria do deputado Ricar-
do Vale (PT), segundo Rênio, 
"contempla a discussão do mo-

vimento cultural que se consi-
dera prejudicado com a lei em 
vigor, extremamente restritiva 
para a atividade artística, espe-
cialmente a musical".

O presidente da CLDF, Joe 
Valle (PDT), pretende cumprir 
o prometido e colocar todos 
esses assuntos na pauta. Os 
deputados distritais Wasny de 

Roure (PT) e Claudio Abran-
tes (Sem partido) e a deputada 
federal Érika Kokay (PT) pres-
tigiaram o ato público e ofere-
ceram apoio às demandas do 
movimento cultural.

Wasny apresentou emen-
da à LOC que prevê: "O DF 
restituirá à disponibilidade 
do Fundo de Apoio à Cultu-
ra até o final do exercício de 
2017 os recursos financeiros 
transferidos pelo Fundo ao 
Tesouro entre 2015 e 2017". 
Isso significa liberar cerca de 
R$ 100 milhões que deixaram 
de pagar projetos aprovados 
ao longo dos anos.

Os artistas estão atentos e 
vão continuar cobrando dos 
distritais até que as promessas 
sejam cumpridas. 

Artistas pressionam distritais pela
aprovação da LOC em defesa do FAC

Romário Schettino

Será lançado o livro “Co-
mentários a uma sentença 
anunciada: o caso Lula”, com 
artigos de 100 juristas. O lança-
mento será no dia 11 de agosto, 
dia do advogado, na Faculdade 
Nacional de Direito (RJ).

O livro pontua as arbitrarie-
dades e “equívocos” jurídicos en-
contrados na sentença proferida 
pelo juiz da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, Sérgio Moro, que con-
dena o ex-presidente Lula sem 
apresentar uma prova sequer. 

A ideia do livro surgiu 
depois que os advogados ti-
veram acesso à sentença e 
começaram a destrinchar de-
talhes que revelam a parciali-
dade do magistrado. A coor-
denação é dos professores de 
direito da UFRJ, PUC-Rio e 
UNILA, Carol Proner, Gisele 
Cittadino, João Ricardo Dor-
nelles e Gisele Ricobom.

Em sua primeira tur-
nê pelo Brasil, José Delgado 
apresenta o concerto “Acústi-
co Caribe”. O cantor apresenta 
uma mescla vibrante, ao som 
de quatro (tradicional instru-
mento de cordas venezuela-
no), violão e voz. A princi-
pal apresentação em Brasília 
ocorre no dia 8 de agosto, no 
Clube do Choro, às 21 horas. 
Meia entrada a R$ 20. Infor-
mações pelo telefone (61) 
3224-0599. O artista também 
se apresenta em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Pirenópolis.

Cem juristas lançam livro
que desmascara Moro

Clube do Choro recebe cantor 
venezuelano José Delgado 

Da Redação
Angélica Torres

Da Redação

Um golpe atrás do outro
ou em português de rua claro:  
uma porrada atrás da outra
e lá se vai a força da guerrilha urbana.

O método é planejado, claro: 
uma golpeada à frente
da outra diariamente sim 
e sim diariamente
pois não.

“E assim eles se abatem
sem que seja preciso executá-los”,
orgulha-se o estrategista
com sua águia-abutre aos ombros 
sob o crepúsculo de sangue.


