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Michel Temer quer vender a Eletrobras 
por R$ 20 bilhões, mesmo sabendo que 
a empresa estatal vale mais de R$ 100 
bilhões e é responsável pela estratégia de 
desenvolvimento nacional. 
Das 47 hidrelétricas que a Eletrobras possui, 
14 delas já estão completamente pagas, 
o que poderia fazer com que a conta de 
luz diminuísse. Mas o governo golpista vai 
obrigar você, consumidor, a pagar pela 
segunda vez algo que você já pagou. E a 
conta de luz vai subir acima de 10%.   Pág. 4

É preciso reagir para não permitir a privatização da Eletrobras
CONTA DE LUZ VAI SUBIR

O advogado Carlos Zucolotto Junior, amigo 
do juiz Sérgio Moro, foi acusado de ter 
recebido pagamento de caixa dois para 
intermediar negociações paralelas na 
Operação Lava Jato. A acusação foi feita pelo 
advogado Rodrigo Tacla Duran. 
Moro acha ”lamentável que a palavra de um 
acusado foragido da Justiça brasileira seja 
utilizada para levantar suspeitas infundadas 
sobre a atuação da Justiça”. Mas foi usando 
a palavra de condenados que Moro prendeu 
várias pessoas. E agora?  Pág. 6

Denúncia contra amigo afeta Moro
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O presidente Michel Temer, 
questionado na sua legitimida-
de, baixou decreto liberando 
uma imensa área na Amazônia 

para a mineração. Denunciado por to-
dos aqueles que defendem o meio am-
biente e os índios do Brasil, Temer deu 
marcha à ré e cancelou o decreto, mas a 
desconfiança aumentou. O novo decre-
to presidencial mantém a extinção da 
Reserva Nacional de Cobre e Associados 
(Renca), criada em 1984, ainda no regi-
me militar. Para disfarçar a má intenção, 
o novo decreto “cria regras para a explo-
ração mineral onde não houver unida-
des de conservação e terras indígenas”.

 Essa ressalva não tranquiliza por-
que o governo golpista de Temer não 
é confiável e não passou pelo crivo das 
urnas. Os índios, que já sofrem todo tipo 
de discriminação, continuam sendo os 
mais prejudicados quando o assunto é 
a terra, pois seus territórios estão dimi-

nuindo e o governo não faz nada para 
impedir o genocídio de povos inteiros 
que vivem da terra e do meio ambiente.

 O que o presidente Temer está fa-
zendo com o Brasil pode ser considera-
do crime de lesa-pátria. A entrega das 

riquezas brasileiras não tem limite. Todo 
dia uma surpresa. Depois de destruir a in-
dústria do petróleo entregando o pré-sal 
e parte da Petrobras, enterrar a indústria 
naval, agora ameaça acabar com a Ama-
zônia entregando suas riquezas a grupos 
internacionais. Grupos canadenses e en-
treguistas brasileiros estão de olho nos 
minerais guardados na Amazônia.

 A outra face do neoliberalismo de Te-
mer e seus aliados do PSDB é revelada pela 
chamada reforma da Previdência, que não 
passa de uma destruição do pouco que se 
avançou em termos de proteção social na 
Constituinte de 1988. A mentirosa afirma-
ção de que há um déficit enorme da Previ-
dência não se sustenta a um mero cálculo 
de matemática. A resistência popular tem 
conseguido adiar as votações no Congres-
so Nacional, a pressão sobre os deputa-
dos tem sido fundamental para barrar, ou 
adiar, o desmonte total dos direitos sociais 
construídos na última década.
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A caravana Lula pelo 
Brasil circula pelo 
Nordeste desde 17 
agosto e já passou por 

Bahia, Sergipe, Alagoas, Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará. No primeiro 
dia de setembro o ex-presidente 
está no Piauí e no dia 5 a viagem 
termina no Maranhã, depois de 
percorrer quase 4 mil quilôme-
tros em nove estados.

A viagem de Lula é um fenô-
meno pouco visível para quem 
limita-se a acompanhar a reali-
dade do país pela cobertura dos 
grandes monopólios da mídia 
brasileira. As emocionantes ma-
nifestações populares de grati-
dão, aliadas ao renascimento das 

organizações populares, revelam 
que o Brasil retoma a esperança.

Na medida em que a carava-
na se desloca entre municípios 
nordestinos, em vários pontos 
há aglomerações à beira das ro-
dovias para saudar Lula, muitas 
vezes fazendo parar o ônibus 
para que o ex-presidente se apro-
xime do povo.

Uma das cidades em que o 
ex-presidente foi mais festejado 
foi Mossoró, onde cerca de 30 mil 
pessoas receberam a caravana 
em plena segunda-feira (28/8). 
Em seu discurso, Lula afirmou 
que "o que está em jogo hoje é o 
Brasil e a defesa da soberania". O 
petista lembrou que, durante seu 
governo, salvou a Caixa Econô-

mica, o BNDES, mas que 
"agora eles querem vender 
tudo", até a Eletrobras.

"Quando deixei a 
presidência, não somente 
éramos autossuficientes 
em petróleo como tínha-
mos a segunda maior pe-
troleira do mundo", lem-
brou Lula. "O Brasil era 
motivo de orgulho; hoje 
isso acabou e seus dirigen-
tes estão desmoralizados, 
com complexo de vira-la-
tas", acrescentou. "Só tem 
nação se tiver povo, e é 
isso que estão destruindo 
e entregando às empresas 
estrangeiras", enfatizou o 
ex-presidente.

Caravana de Lula devolve esperança aos nordestinos
Da Redação

Uma mentira atrás da outra

O governo ilegítimo de Michel Temer disse que a cobrança 
em separado das bagagens pelas companhias aéreas seria 
bom porque as passagens passariam a custar mais barato. 
Isso não aconteceu. Na verdade, mesmo sem a bagagem, 
as passagens ficaram 21,26% mais caras. 

Agora os golpistas afirmam que a conta de luz vai ficar 
mais barata com a privatização. Certamente isso não vai 
acontecer. Ou você vai acreditar em mais essa mentira?

A falta de dinheiro que não existe

Dinheiro não falta no Brasil. O que ocorre é que ele 
está mal distribuído pelo governo Temer. Do total do 
Orçamento Geral da União, de R$ 2,6 trilhões, realizado no 
ano passado, 44% (R$ 1,14 trilhão) foram destinados ao 
pagamento de juros e amortizações da dívida federal.

Falam que o buraco maior é da Previdência Social, culpada 
do déficit público. Mais um papo furado. A Previdência 
custa 22,47% do OGU. Transferências para Estados e 
Municípios, 10,21%. Saúde, 4,17%. Segurança Pública, 
0,39%. Defesa Nacional, 1,72%. Educação, 3,34%. 
Saneamento básico, 0,04%. Ciência e Tecnologia, 0,38%. 
Habitação, 0,01%. Assistência Social, 3,15%... e por aí vai.
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Entrega da Amazônia
causa indignação

A reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) 
e a Lei da terceirização (nº 13.429/2017) usam 
engodos de que são para “modernizar”, mas na 
verdade reduzem direitos dos trabalhadores.

De acordo com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) a reforma trabalhista descum-
pre três de suas Convenções: Convenção 98 (apli-
cação dos princípios do direito de sindicalização 
e de negociação coletiva), a Convenção 151 (re-
lações de trabalho na administração pública), e a 
Convenção 154 (negociação coletiva), em razão 
da reforma estabelecer que negociações entre 
patrões e empregados se sobreponham à Lei. 

Assim a CLT, que por 74 anos foi instru-
mento de proteção dos trabalhadores, vale bem 
menos do que a pressão dos patrões para os tra-
balhadores aceitarem qualquer coisa. Em muitas 
situações, fica inviabilizada a atuação dos sindi-
catos. Até a demissão em massa pode ser feita 
sem a intemediação do sindicato da categoria. 

Outro disparate é o trabalho intermitente, 
pois não há jornada de trabalho previamente 
definida. Como também não há salário certo ao 
final de cada mês. Mas o trabalhador deve ficar 
disponível a qualquer hora, podendo alternar 
períodos de prestação de serviços e de inativida-
de, dependendo da convocação do empregador.

Para piorar, a terceirização foi ampliada, li-
berando a prestação de serviços por intermédio 
de terceiros (chamada de pejotização, em refe-

rência às pessoas jurídicas) em qualquer ativida-
de, inclusive a principal e até o serviço público. 
Isso prejudica até o combate ao trabalho escravo. 

De acordo com estudo técnico do Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos (DIEESE) em parceria com a CUT, 
em média, o trabalhador terceirizado trabalha três 
horas a mais por semana e recebe 27% menos.

Reforma trabalhista e Lei da terceirizaçãoRecordar é viver...
Célio Luis Paulo

Lula em Mossoró (RN)

Gilmar Mendes, ministro do STF, faz participação em festas de aniversário, formatura e 
casamento, inclusive como padrinho, mesmo sem conhecer os familiares. Basta enviar 
convite para o e-mail mgilmar@stf.jus.br ou audienciasgilmarmendes@stf.jus.br

Que tal Gilmar Mendes em sua festa?

Editorial
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O presidente ilegítimo 
Michel Temer co-
locou à venda, pela 
ninharia de R$ 20 

bilhões, uma das maiores em-
presas de eletricidade do mun-
do, a Eletrobras. Isso demons-
tra a irresponsabilidade de um 
governo que não foi eleito pelo 
voto popular. 

Esse patrimônio, respon-
sável pela estratégia de de-
senvolvimento nacional, vale 
mais de R$ 100 bilhões, dada 
sua importância, capaz de dar 
suporte, não apenas à oferta 
de energia ao povo brasileiro, 
mas também à estruturação 
da indústria nacional, a ge-
ração de empregos, de renda, 
de consumo, de arrecadação 
e de investimentos, como in-
dispensáveis à estruturação da 
construção da soberania na-
cional. 

Criada em 1952, por Ge-
túlio Vargas, e inaugurada 
em 1964, pelo governo Jango, 
a Eletrobras compreende 47 
hidrelétricas, 270 subestações 

de energia, 6 distribuidores e 
70 mil quilômetros de linha de 
transmissão, responsáveis por 
atender 12 milhões de habi-
tantes em seis estados. 

Dessas 47 hidrelétricas, 14 
delas já estão completamente 
pagas, amortizadas. Os con-
sumidores, durante 30 anos, 
pagaram, na sua conta de luz, 
prestação para liquidar essas 
empresas. Agora que elas estão 
pagas, o custo da energia, como 
previam os contratos assinados 
entre governo e concessionárias, 
teria que cair, para beneficiar os 
consumidores nacionais, seus 
verdadeiros proprietários. 

O que deveria acontecer era 
a diminuição das tarifas, como 
ficou decidido, a partir de 2012, 
com a renovação das concessões. 
Mas o governo golpista vai obri-
gar você, consumidor, a pagar 
pela segunda vez algo que você já 
pagou.  E o aumento na conta de 
luz deve ficar acima de 10%.

Além disso, o que vai 
acontecer com a indústria na-
cional, que estava pagando ta-

rifa baixa, cerca de R$ 20 por 
mw/hora? O preço vai aumen-
tar cerca de 30 vezes mais? É 
claro que a tarifa vai explodir 
no seu bolso, consumidor. 

Quem vai comprar geladei-
ras, lavadeiras eletrônicas, com 

custo de energia saindo pelo 
ladrão? Tiro no pé da indústria 
nacional, que vai falir. Desem-
prego, queda de renda, de arre-
cadação e de investimentos. 

O País perderá competiti-
vidade internacional e o con-

sumidor, já com salário de-
primido, vai voltar ao tempo 
anterior à democratização da 
conquista de distribuição da 
energia para os mais pobres, 
como aconteceu nos gover-
nos Lula e Dilma.

Cesar Fonseca

Imagine que você é 
dono de um Fox, 1.6, ano 
2017, que comprou por 
R$ 50 mil. Resolve vender 
o carro e o entrega numa 
concessionária. Um belo 
dia, dizem a você que o 
automóvel foi vendido por 
R$ 2,5 mil. Ou seja, pouco 
mais do que uma bicicleta. 
O que você faz? Chama 
a polícia? Dá um soco na 
cara do vendedor? Incen-
deia a revenda? Ou tudo 
isso junto? Porque, claro, 
trata-se de um crime.

Pois bem, agora con-
sidere o seguinte: Michel 
Temer quer vender a Ele-
trobras por R$ 20 bilhões. 
Parece muito, não? Mas 
não é. O governo já investiu 

R$ 400 bilhões nessa em-
presa. Vinte bilhões é me-
tade do que custou uma só 
usina, Belo Monte, como 
mostrou o jornalista Luís 
Nassif, observando que a 
Eletrobrás reúne 47 usinas 
hidroelétricas, 114 térmi-
cas e 69 eólicas. É só 1%.

Trata-se de um crime 
imensamente maior con-
tra o Brasil e os brasileiros, 
os do passado, os de hoje 
e os que virão. Se torras-
sem seu carro de R$ 50 mil 
pela merreca de R$ 2,5 mil 
você poria fogo no mundo. 
E, agora, que não querem 
vender seu carro, mas seu 
presente, seu futuro e o das 
próximas gerações, você 
vai fazer o quê?

O desemprego é a principal 
causa da inadimplência, geran-
do uma bola de nove que está le-
vando o Brasil para um terrível 
caos econômico. Entre os consu-
midores que possuem contas em 
atraso, 26% culpa a perda de em-
prego, segundo levantamento do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL).

Outros motivos que levaram 
os brasileiros à situação de ina-
dimplência são a diminuição da 
renda (14%), falta de controle fi-
nanceiro (11%) e o empréstimo 
de nome a terceiros (5%). A cri-
se está se aprofundando e o estu-
do revela que 48% dos inadim-
plentes não acreditam que vão 
conseguir pagar nem ao menos 
uma parte de suas pendências 
nos próximos três meses. 

Créditos que somem ou 
cobranças não identificadas na 
conta do celular? Você pode ser 
uma das vítimas de cobrança 
indevida de SVA (Serviço de 
Valor Adicionado). Para aler-
tar os consumidores sobre esse 
problema, o Idec (Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumi-
dor) lançou a campanha online 
“Cadê meu crédito?” ( www.
cademeucredito.info).

De acordo com Rafael Za-
natta, pesquisador e advogado 
do Instituto, o Brasil vive um 
“surto” de cobranças indevidas 
em telefonia móvel, afetando 
tanto consumidores de planos 
pré-pagos quanto de pós-pagos 
e controle. 

“As operadoras Vivo, Tim 
e Oi ganharam R$ 8,8 bilhões 
com SVAs, só em 2016. En-
quanto isso, possivelmente 380 
mil reclamações foram regis-

tradas na Anatel sobre cobran-
ças abusivas de SVAs. Há muitas 
pessoas que sofrem cobranças 
abusivas e nem sabem que isso 
está acontecendo. Esse cenário 
tem que mudar”, afirma Zanatta.

Como denunciar
A denúncia pode ser feita 

na internet, preenchendo um 

formulário no site www.cade-
meucredito.info ou enviando o 
e-mail para cademeucredito@
gmail.com e. Também é possível 
denunciar por WhatsApp para o 
número (11) 93925-7452.

O deputado André 
Fufuca (PP-MA) ficou 
conhecido nacionalmen-
te por causa da viagem de 
Michel Temer a China. 
Enquanto Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) vira presiden-
te da República, Fufuca 
ocupa seu lugar na pre-
sidência da Câmara dos 
Deputados, sem nunca 
ter um projeto seu apro-
vado na casa.

No Maranhão, ele é 
conhecido como Fufu-
quinha. Lá o Fufuca é 
o seu pai, o prefeito de 
Alto Alegre do Pindaré, 
Francisco Dantas Ribeiro 
Filho (PMDB). Em 2006, 
entrou na política na úl-

tima hora porque seu 
pai, que era o candidato, 
foi impedido por estar 
na ficha suja do trabalho 
escravo, divulgada pelo 
Ministério do Trabalho 
e Emprego. Na sua fa-
zenda, 12 trabalhadores 
tinham sido libertados 
em condições análogas à 
escravidão. 

Em 2014, elegeu-se 
deputado federal e, aos 28 
anos, chega à Presidência 
da Câmara – ainda que 
somente por alguns dias 
– com a credencial de ser 
amigo do ex-deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), que presidiu a Câma-
ra, foi cassado e está preso. 

Não levou muito tem-
po para ser desmascarada 
a farsa das tais “pedaladas 
fiscais” que justificaram o 
impeachment de Dilma 
Rousseff. Está claro que de-
putados, senadores, juízes e 
grande parte da mídia cons-
truíram uma narrativa falsa 
segundo a qual os governos 
petistas teriam manipulado 
as contas públicas, elevan-
do incontrolavelmente a 
dívida federal e tornando o 
país ingovernável. 

Está comprovado que 
Michel Temer chegou de 
forma ilegítima ao poder 
com missão bem diferente 
da prometida. Austeridade 
e diminuição da dívida em 
relação ao PIB (Produto In-
terno Bruto) nunca passa-
ram de enganação repetida 

pela Rede Globo e outras 
empresas da grande mídia, 
para fazer o povo acreditar 
que tudo ia melhorar. Os 
golpistas querem mesmo é 
entregar o patrimônio na-
cional e fazer aumentar a 
miséria com o intuito de 
explorar mais facilmente os 
trabalhadores. 

Segundo levantamen-
to do economista Petrô-
nio Portella Nunes Filho, 
consultor legislativo do 
Senado, a dívida sobe in-
controlavelmente, podendo 
chegar aos 100% do PIB, já 
no próximo ano. Um calote 
anunciado, como alertou o 
banqueiro-financista, Luiz 
Cezar Fernandes, criador 
dos bancos Garantia e Pac-
tual. Vem aí corrida ban-
cária que pode acelerar o 

fascismo político no Brasil, 
como aconteceu na Alema-
nha, que levou Hitler ao 
poder.

Desesperados, esses 
golpistas saem vendendo 
tudo irresponsavelmente, 
acelerando o desemprego 
e a depressão econômica. 
Prova disso é a corrida para 
vender ativos públicos pro-
dutivos e indispensáveis ao 
desenvolvimento nacional, 
como as empresas Eletro-
bras e Petrobras.

Fazem isso para fugir 
de previsíveis condenações 
decorrentes do não cum-
primento de regra consti-
tucional, determinada pelo 
art. 167, que proíbe amplia-
ção de dívida pública em 
montante superior às des-
pesas de capital.

Você venderia por R$ 2,5 mil 
um carro que vale R$ 50 mil?  

Desemprego causa
da inadimplência

Empresas de telefonia fazem cobranças indevidas

Fufuca nem projeto tem, mas preside a 
Câmara golpista

Dívida dobra, emprego cai e privatização acelera

Ayrton Centeno

Da Redação

Da Redação Da Redação

Cesar Fonseca

“A crença na independência do Poder Judiciário é estúpida. Ele serve à ordem vigente e reproduz todas as suas injustiças.” Silvio Luiz de Almeida, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito

1º de setembro de 2017

Que fase... Maia e Fufuca no comando (presidentes da República e da Câmara)

Conta de luz vai aumentar de novo. Você vai reagir?
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“Eu perdi amigos, perdi espaços 
de trabalho, perdi o convívio com 
parte da família. O golpe não foi 
apenas político. O golpe foi na 

cognição pública e nas relações pesso-
ais e profissionais. Este é um livro so-
bre suas consequências, é um registro 
dos doze meses que o sucederam”. O 
desabafo é do autor do livro Crônicas 
do golpe, o jornalista, psicólogo e pro-
fessor de roteiro da Universidade Fe-
deral Fluminense, Felipe Pena.

A obra mostra personagens som-
brios, histórias absurdas e, infelizmen-
te, previsões que pareciam bastante 
pessimistas, mas se confirmaram. 
Confira um trecho do livro:

O advogado Rodrigo 
Tacla Duran, que 
trabalhou para a 
Odebrecht de 2011 

a 2016, acusa o advogado tra-
balhista Carlos Zucolotto Ju-
nior, amigo e padrinho de ca-
samento do juiz Sergio Moro, 
de intermediar negociações 
paralelas dele com a força-ta-
refa da Operação Lava Jato. A 
informação – que é grave e pre-
cisa ser investigada – está na re-
portagem da jornalista Mônica 
Bergamo, na Folha de S. Paulo. 

Duran, que tem cidadania 
espanhola e não foi extradita-
do ao Brasil, diz ter em seus 
arquivos correspondências de 
Zucolotto que comprovariam 
a intermediação de vantagens. 
Segundo a reportagem, Zuco-
lotto seria pago por meio de 
caixa dois e o dinheiro servi-
ria para 'cuidar' das pessoas 
que o ajudariam na negocia-

ção. Mas para Moro, a palavra 
de um delator condenado vale 
como prova para seus desafe-
tos, mas não contra seus ami-
gos. Segundo o criminalista 
Kakay, Moro merecia uma 
prisão preventiva por crime 
de obstrução a Justiça.

Em nota, Moro afirmou 
que Zucolotto, que foi com 
ele recentemente a um show 
do Skank, é um profissional 
sério e negou qualquer tipo 
de triangulação.  "A alegação 
de Rodrigo Tacla Duran de 
que o sr. Carlos Zucolotto te-
ria prestado alguma espécie 
de serviço junto à força-ta-
refa da Lava Jato ou qualquer 
serviço relacionado à advo-
cacia criminal é falsa", dis-
se o magistrado. Zucolotto 
também negou a acusação é 
absurda. "Não tem o mínimo 
de verdade nisso”, enfatizou o 
amigo de Moro.

Duran, por sua vez, está 
escrevendo um livro em que 
pretende contar tudo. "Car-
los Zucolotto então iniciou 
uma negociação paralela en-
trando por um caminho que 
jamais imaginei que seguiria 
e que não apenas colocou o 
juiz Sergio Moro na incô-
moda situação de ficar im-
pedido de julgar e deliberar 
sobre o meu caso, como tam-
bém expôs os procuradores 
da força-tarefa de Curitiba", 
escreveu Duran, num dos 
trechos obtidos por Mônica 
Bergamo.

Já existe uma movimen-
tação de vários advogados 
para solicitar que a OAB en-
caminhe ao STF um pedido 
de afastamento de Moro do 
comando da Lava Jato. Se-
gundo eles, o juiz de Curitiba 
não teria condições morais 
de continuar na função. 

O ano de 2016 começou no final de 2014, quando, 
inconformado com a derrota nas urnas, o senador 
Aécio Neves passou a agir como sabotador geral da 
República e organizou o golpe com Eduardo Cunha e 
Michel Temer. Mas, da mesma forma como as revo-
luções engolem seus filhos, os golpes também engolem 
seus pais. Em 1964, aconteceu com Carlos Lacerda, 
com a OAB e com grande parte da classe média em 
marcha pela família e pela propriedade. Em 2016/17, 
Eduardo Cunha foi o primeiro a ser comido, Aécio foi 
o segundo (como sempre), Temer aguarda a sua vez 
e a classe média do pato amarelo já sentiu o peso do 
próprio preconceito.

No dia 13 de setembro, 
ás 19h30, o Teatro dos Ban-
cários será palco do lança-
mento do livro Habitando 
o Tempo, que traz à tona as 
memórias de Marilia Gui-
marães, uma ex-guerrilhei-
ra engajada na luta contra 

a ditadura militar nos anos 
de chumbo no Brasil, sua 
fuga do país e seus anos de 
exílio em Cuba. 

O livro narra as memó-
rias de quem não se curvou 
diante das imposições e de-
terminações de seu tempo. 

É um documento histórico 
que foge das formalidades 
da análise documental por 
se tratar de um resgate vivo, 
vivenciado, experimentado 
na carne e no sofrimento 
da autora, com a lembrança 
de seus companheiros, de 
sua época e de seu povo. 

A obra revela reflexões, 
dores e angústia, apresen-
tando também alegrias, 
saudades dos amigos e 
vivência com as maiores 
personalidades revolucio-
nárias do século XX. Uma 
grande colaboração para 
resgatar a dignidade dos 
enfrentamentos políticos 
atuais, valorizar a identida-
de cultural e honrar o san-
gue daqueles que se recu-
saram a inclinar as frontes 
diante do opressor.

Pareceu estranho a Lava Jato pe-
dir a suspeição do ministro Gilmar 
Mendes nos processos de Jacob Bara-
ta Filho, o “Rei dos ônibus”. Claro que 
Gilmar, sendo padrinho de casamento 
da filha de Barata, é suspeitíssimo. Mas 
a impressão era de que isso não existia 
na Lava Jato, haja vista que as denún-
cias de suspeição do juiz Sérgio Moro 
nunca foram levadas em conta.

A esposa de Sérgio Moro, Rosan-
gela Wolf Moro, trabalha para multi-
nacionais de petróleo. Aí fica compli-
cado para ele chefiar a Operação que 
investiga a Petrobras, se sua mulher 
trabalha para as principais concorren-
tes dessa empresa. Para piorar, ela tra-
balha também para o PSDB – partido 
que quando governou o Brasil tentou 
privatizar a Petrobras.

Reforça a suspeição o fato de a 
Lava Jato nunca ter investigado a ges-
tão de Fernando Henrique Cardoso na 
Petrobras, apesar de várias denúncias. 
Sem contar as várias fotos de Moro 
com Aécio Neves e amigos em festas e 
eventos repletos de políticos do PSDB.  

E triplica a suspeição quando a 
Lava Jato se nega a investigar a gestão 
de Pedro Parente na presidência da 
Petrobras, mesmo após denúncia for-
mal ao Ministério Público Federal em 
novembro de 2016. Mas ao contrário, 
só um mês depois, em vez de mandar 
investigar Parente, o MPF seguiu a 
orientação de Moro e intimou o autor 
da denúncia, por possível crime con-
tra a honra de um servidor público 
(no caso o próprio Moro).

Mesmo sendo réu em ação pro-
posta por petroleiros quando era mi-
nistro de FHC e membro do Conse-
lho de Administração da Petrobrás, 
Parente foi nomeado por Michel Te-
mer para presidir a Petrobras com a 
missão de vender – sem licitação e a 
qualquer preço – ativos valiosíssimos. 
Foi assim, entre outros, com o campo 
de Carcará do pré-sal, cujo barril de 
petróleo foi vendido ao valor de um 
refrigerante.  No mesmo modelo de 
“venda”, negociou a Petroquímica de 
Suape pelo valor equivalente a cinco 
dias de faturamento.  

As manifestações realizadas no 
domingo (26/8), em defesa do des-
gastado juiz Sérgio Moro e da Ope-
ração Lava Jato, fracassaram em 
todo o Brasil. Algumas centenas de 
pessoas se reuniram em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Recife, Belém, Vitó-
ria, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte 
e outros poucos municípios. 

O fiasco aconteceu principal-
mente porque muitas pessoas que 
apoiaram o impeachment com a pro-
messa de que a corrupção iria acabar 
e a economia melhorar já se dizem 
arrependidas. O povo está cada vez 
mais descrente no Poder Judiciário 
porque está vendo como agem certos 
magistrados, que perseguem desafe-
tos e deixam livres os amigos. 

Os hábitos saudáveis reduzem 
os riscos de hipertensão e diabetes 
que podem levar ao desenvolvi-
mento da doença renal crônica. Por 
isso, é importante evitar tabagismo, 
alcoolismo e hábitos alimentares 
que possam aumentar o risco do 
aparecimento destas complicações. 
Também é importante evitar o se-
dentarismo e fazer atividades que 
auxiliam na redução do estresse.

 A nutricionista e pesquisadora 
da Fundação Pró-Rim, Fabiana Ba-
ggio Nerbass, alerta que é preciso 
manter uma alimentação saudável, 
sempre que possível dar preferência 
aos produtos frescos como legumes, 
frutas e verduras, grãos, carnes e la-
ticínios que não foram submetidos 
a procedimento de transformação, 
como adição de açúcar, sal e outros 
aditivos químicos. 

E, quando consumir alimentos 
processados, o ideal é preferir aque-

les que tenham o menor número 
de substâncias adicionadas e opte 
sempre que possível pelos que te-
nham menor quantidade de sódio. 

 A nutricionista alerta ainda 
que os filhos necessitam de orien-
tação. É preciso evitar que eles pas-
sem muitas horas na frente de equi-
pamentos eletrônicos, em estado 
sedentário, consumindo produtos 
muito calóricos e com alto teor de 
sódio. “Quando estamos distraídos, 
costumamos não prestar atenção 
no que e no quanto estamos co-
mendo”, alerta.

Chega às livrarias "Crônicas do golpe”Amigo do juiz Moro é acusado de vender favores na Lava Jato

Livro traz memórias da ex-guerrilheira Marilia Guimarães

Gilmar Mendes e Sergio Moro são juízes suspeitos Protestos a favor de 
Moro foram um fiasco 

Hábitos saudáveis podem evitar doença nos rins
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Zucolotto (advogado acusado de vender favores na 
Lava Jato), juiz Sérgio Moro, Samuel Rosa (cantor do 
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Enquanto os sete conse-
lheiros do Tribunal de 
Contas do DF recebem 
auxílio moradia retroa-

tivo, no valor de R$ 1,8 milhão, 
os deputados distritais tentam 
justificar um gasto de R$ 10 
milhões para ampliar o plano 
de saúde em benefício próprio 
e dos servidores. Não há limite 
para a desfaçatez desse grupo 
de conselheiros e políticos pri-
vilegiados.

 A nota oficial da Mesa da 
Câmara Legislativa utiliza ar-
gumentos para lá de ridículos 
que tentam enganar a popu-
lação. Disse o presidente da 
CLDF, Joe Valle (PDT) que 
esse gasto de R$ 10 milhões 
será compensado com cortes 
nas despesas com a TV Legis-

lativa, que há anos está fora 
do ar. Conversa mole para boi 
dormir.

 Não há crise para os distri-
tais. Seus gabinetes, inchados 
de comissionados, trabalham 
para ampliar seus benefícios. 
Raras são as exceções, a re-
gra é todo tipo de desvio de 
finalidade. Dos 24 deputados, 
oito estão envolvidos em fal-
catruas denunciadas pelo Mi-
nistério Público e acolhidas 
pela Justiça.

 Os parlamentares can-
dangos, que já recebem altís-
simas verbas indenizatórias, 
poderiam muito bem cuidar 
de sua própria saúde sem ne-
cessidade de mais dinheiro 
público. A Mesa Diretoria da 
CLDF nem disfarça, informa 

que o aumento de recursos do 
Fascal (Fundo de Assistência 
à Saúde dos Deputados Dis-
tritais e Servidores da CLDF) 
tem “o objetivo de ampliar a 
rede de atendimento aos par-
lamentares e funcionários”.

 
TCDF – Mesmo consideran-
do que a Justiça tenha auto-
rizado o pagamento de mais 
R$ 200 mil para cada um dos 
conselheiros do TCDF, re-
troativos e a título de auxílio 
moradia, é uma afronta à po-
pulação que sequer tem onde 
morar. Os conselheiros rece-
bem esse tipo de auxílio mes-
mo possuindo residências no 
DF.

 A procuradora junto ao 
TCDF, Claudia Fernanda de 

Oliveira, e o conselheiro Re-
nato Rainha, teriam se recu-
sado a receber o benefício, 
mas a presidente Anilceia 
Machado já mandou depo-
sitar a grana nas contas dos 
demais beneficiados, inclusi-
ve ela própria. A ação contra 
esse descalabro continua no 

Tribunal, mas é pouco prová-
vel que haja decisão contrária, 
pois os próprios desembarga-
dores e juízes usam e abusam 
desse escandaloso benefício. 
Além dos altos salários, de-
fendem os penduricalhos 
para engordar suas vidas de 
marajás. E o povo, ó!

Em julho deste ano, após 
dois anos e meio, o governador 
do DF, Rodrigo Rollemberg 
(PSB), anunciou o fim da situ-
ação emergência na Saúde. Em 
nota pública, o GDF pintou um 

cenário róseo: teria criado no-
vas Subsecretarias de Logística 
e de Infraestrutura em Saúde 
para solucionar o problema 
de desabastecimento de medi-
camentos, materiais médico-
-hospitalares e manutenção de 
equipamentos; começou a pa-
gar dívidas com fornecedores; 
zerou as filas da mamografia; 
nomeou 2.767 servidores - dos 
quais 2.051 tomaram posse – 
e convocou em 2017 outros 
1.255 aprovados em concurso, 
entre outras medidas.

Mas o pesadelo está longe do 
fim de acordo com o Conselho 
de Saúde local (CSDF), que 
decidiu recorrer ao Ministério 
Público Federal. A constante 
falta de insumos e de pessoal 
nos postos, centros e hospitais 
da rede pública brasiliense, de 
acordo com a entidade, chega a 
ser “criminosa”.

“O governo não está toman-
do as medidas necessárias para 
garantir a vida da população”, 

acusa o presidente do CSDF, 
Helvécio da Silva. “Diversas re-
soluções do Conselho de Saú-
de que foram aprovadas nos 
últimos anos não estão sendo 
colocadas em prática. Isso não 
pode continuar. Precisa haver 
uma responsabilização e uma 
tomada de decisão para a me-
lhoria dos serviços”, afirma ele.

Na representação encami-
nhada ao MPF, o CSDF solicita 
a adoção de “medidas necessá-
rias para restituição da ordem” 
no sistema de saúde público 
da capital do país. A entidade 
aponta problemas em toda a 
rede, como fechamento de lei-
tos de internação e contingen-
ciamento de cirurgias, falta de 
manutenção em equipamen-
tos, além de restrições ao orça-
mento impostas pela Secretaria 
de Planejamento do DF. Agora 
é esperar a ação do MPF e a agi-
lidade do Judiciário para que o 
povo volte a ter o atendimento 
adequado. 

No dia 5 de setembro, na sede do Sinpro-DF, acontece o 
lançamento da Frente em Defesa do Serviço Público, com 
participação de representantes de entidades civis, sindicais, 
sociais, populares, religiosas e parlamentares.

“Pensamos em uma frente que defenda o serviço públi-
co e a qualidade deste serviço, seriamente ameaçado com 
esta política de estado mínimo implantada pelo governo 
Rollemberg e pelo governo Temer”, destaca a diretora do 
Sinpro, Rosilene Corrêa.

Atualmente, o GDF tem cerca de 140 mil servidores pú-
blicos na ativa e aposentados, e a Frente é essencial para ga-
rantir políticas públicas como saúde, educação, segurança, 
cultura, assistência social, mobilidade urbana e moradia.

TCDF e distritais abusam dos próprios privilégios

Conselho de Saúde representa
no MPF contra Rollemberg

Frente em Defesa do 
Serviço Público
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