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Campanha quer anular
reforma trabalhista 

Pressão faz Temer desistir de ceder reserva a estrangeiros

Uma campanha mobiliza o país para coletar 1,3 
milhão de assinaturas para um Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular que propõe a revogação da Reforma 
Trabalhista. Quem ainda não teve oportunidade de 
assinar, procure um sindicato ou a CUT de sua região. 
Na Internet (anulareforma.cut.org.br) há um kit de coleta 
de assinaturas para ser impresso, contendo o texto do 
projeto de lei, formulário e uma cartilha sobre os prejuízos 
da reforma. Após alcançar o número de adesões, o 
projeto será encaminhado à Câmara dos Deputados e a 
CUT lançará uma nova etapa da campanha para exigir 
que os deputados votem a proposta. Pág. 5

Parecia que já estava defi nida mais uma medida entreguista, como 
vem acontecendo com o petróleo e usinas hidrelétricas. Mas depois 
de muitas pressões, Michel Temer revogou o decreto que abria a Re-
serva Nacional de Cobre e Associados (Renca), na Floresta Amazô-
nica, para exploração de mineradoras estrangeiras. Pág. 4
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Campanha quer anular

Em defesa
da CLT

Minério na Amazônia
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Cadê os atletas que defenderam o golpe?
A proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), encaminhada pelo governo golpista 
de Michel Temer à Câmara dos Deputados, prevê uma redução de 87% nas verbas 
disponíveis para os programas do Ministério do Esporte. 
Esse golpe contra o esporte brasileiro fez o jornalista Altamiro Borges questionar: 
“Cadê a provocadora jogadora de vôlei Ana Paula, o “fenômeno do oportunismo” 
Ronaldo – o 'Ronalducho' – e os outros atletas midiotas?"

É tremendamente explosiva a situ-
ação política Brasil. De um lado, 
cresce a popularidade de Lula, 
em oposição ao surgimento de 

denúncias de irregularidades na La-
va-Jato, desmoralizando o Juiz Sergio 
Moro. É chocante o escandaloso entre-
guismo do governo Temer, desnacio-
nalizando a economia brasileira, o setor 
elétrico, desmontando a Petrobras, a 
Casa da Moeda, detonando a indústria 
brasileira em favor de empresas mul-
tinacionais. Tudo, em meio a gritantes 
denúncias de corrupção contra o gru-
pelho que comanda o Governo, haven-
do apenas dois de seus integrantes na 
cadeia, Geddel Vieira Lima e Eduardo 
Cunha. Faltam os outros.

No meio de tudo isto, surgem as 
declarações de militares, que já teriam 
estabelecido que Temer não pode con-
tinuar e deve ser processado e punido, 
um recado que foi enviado diretamen-

te para os parlamentares comprados 
pelo presidente ilegítimo. A Rede Glo-
bo tenta se antecipar pavimentando 
o caminho para tirar Temer, mas para 
impor uma linha de governo com a 
MESMA agenda antinacional. Porém 
há sinais evidentes que os militares se 
irritaram com o corte de 30% no or-
çamento da Defesa (uma espécie de 
desarmamento unilateral num mundo 
convulsionado) e com a vergonhosa 
entrega de informação estratégica do 
Programa Nuclear Brasileiro aos EUA. 
Enquanto Temer age como um traidor 
da Pátria, o Almirante Othon, ex-presi-
dente da Nuclebras, encontra-se preso 
exatamente porque não entregou ne-
nhuma informação, pois é um grande 
patriota e defensor do Brasil.

Diante de declarações de autori-
dades militares, o papel das forças de-
mocráticas e progressistas não é o de 
passar pito nas Forças Armadas, mas 

sim convocá-las para um Diálogo Na-
cional para tirar o Brasil da crise, com o 
intuito de construir uma união cívico-
-militar capaz de dar sustentação a um 
projeto de transformação social do país, 
soberano e democrático. Projeto que foi 
interrompido com o golpe de agosto de 
2016. Nenhum país que tenha realizado 
grandes transformações sociais as fez 
sem contar com a participação decisiva 
dos militares, como é o caso de países 

dos BRICS, e também da Venezuela, que 
com a união cívico-militar vem conse-
guindo derrotar as várias agressões or-
ganizadas pelos EUA. Não é hostilizando 
os militares e criando um sentimento 
antimilitarista (que serve à direita) que 
se pode alcançar uma união nacional, 
capaz de reverter o crescimento da mi-
séria, da desigualdade, da violência so-
cial e capaz de fazer um vigoroso desen-
volvimento com distribuição de renda.
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Diálogo nacional para 
tirar o Brasil da crise O Brasil está se tor-

nando fascista na 
política, na ética e 
na estética. Pelas 

mãos do judiciário, a política 
vira polícia, a ética é golpeada 
e a estética se degenera.

Uma rádio é invadida pela 
polícia federal para prender 
o apresentador, a correspon-
dência de um jornalista é vio-
lada pela Receita Federal, juiz 
aprova tratamento para “cura 
gay”, outro suspende peça com 
transexual, sem falar naquele 
que já ganhou fama no mundo 
por prender sem provas.

O fascismo não ama o 
amor, despreza a arte e odeia a 
diferença. Só admite o seu igual. 
Não tem local e data. É senti-
mento que dorme no berço do 
capitalismo e desperta nas crises 
do Estado liberal. Tem por hábi-
to atrair os chamados “cidadãos 
de bem” e princípios virtuosos 
que salivam de prazer ao assistir 
prisões e condenações arbitrá-
rias, tudo em nome do combate 
à corrupção, que de tão íntima 
nas suas bocas cheias de cuspe 
moralista, tem os erres suprimi-
dos na fala ágil que passa a dizer 
“co’pção”.

O curador de uma exposição 
cobriu quadros eróticos com pano 
preto “para proteger da luz”. Na 
rádio, disseram que o apresenta-
dor se ausentou por problemas na 
garganta. Na violação da corres-
pondência, não disseram nada. A 
imprensa golpista e a Associação 
Brasileira de Imprensa também 
não. O usurpador Temer disse que 
o Brasil desistiu espontaneamente 
do programa nuclear. Mentira. O 
coordenador, almirante Othon, 
está preso. Acusado de “co’pção”. 

O fascismo é assim, e o 
próximo pode ser você, cida-
dão de bem.

No Brasil se mata (e muito) quem luta 
por direitos. Indígenas, trabalhadores rurais 
e urbanos, quilombolas, pescadores, militan-
tes dos movimentos das favelas e LGBTIs são 
as principais vítimas. Dossiê divulgado pelo 
Comitê Brasileiro de Defensoras e Defenso-
res de Direitos Humanos (CBDDH) aponta 
as violências sofridas por esses grupos e nar-
ra casos de assassinatos de suas lideranças. 

Algumas regiões foram mapeadas como 
palco de situações de conflito e ameaças 
constantes na luta pela terra, a exemplo da 
Região Norte, onde a situação é “alarmante”, 
com constantes tentativas de expulsão por 
parte de pistoleiros dos acampamentos do 
MST. Muitas ameaças foram denunciadas 
antes que resultassem em mortes, mas as au-
toridades públicas nada fizeram para evitar, 
deixando livres os pistoleiros, para agirem 
novamente a mando dos empresários e do-
nos do agronegócio. 

O CBDDH indica que “o descaso do po-
der público intensifica essa situação de vio-
lência”, sobretudo neste “cenário de golpe de 
Estado, com a retirada de direitos, criminali-
zação, esvaziamento político e financeiro de 
órgãos como Incra e Funai”. Nas cidades, as 
principais vítimas são as lideranças de movi-
mentos que lutam por moradia, por direitos 
da população LGBT, da juventude negra, das 
profissionais do sexo, das lideranças comu-
nitárias de favelas e periferias.

O documento “Vidas em Luta: Crimina-
lização e violência contra defensoras e de-
fensores de direitos humanos no Brasil” foi 

elaborado em Brasília, durante o Seminário 
Nacional sobre Proteção a Defensores e De-
fensoras de Direitos Humanos, de 13 a 15 de 
setembro. 

A Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, com ementa do relator desembargador Cleber 
Ghelfenstein, reformou sentença da primeira instância e con-
denou o jornalista Luís Nassif por dano moral infringido ao 
ex-deputado Eduardo Cunha. 

O ex-deputado – preso e condenado a 15 anos e 4 meses 
de prisão por corrupção – se sentiu ofendido por uma série 
de reportagens publicadas por Luís Nassif, levantando diversos 
fatos posteriormente denunciados na Lava Jato.

Os seis maiores bilionários do Brasil – Jorge Paulo Lemann 
(AB Inbev), Joseph Safra (Banco Safra), Marcel Hermmann 
Telles (AB Inbev), Carlos Alberto Sicupira (AB Inbev), Edu-
ardo Saverin (Facebook) e Ermirio Pereira de Moraes (Grupo 
Votorantim) – concentram a mesma riqueza que os 100 mi-
lhões mais pobres do país – quase 50% da população.

Essa informação, divulgada agora em setembro em uma 
pesquisa da Oxfam, mostra que um trabalhador que ganha sa-
lário mínimo teria que trabalhar 19 anos para conseguir o que 
um ricaço desses recebe por mês no Brasil. Sem dúvida, este é 
um país muito desigual, onde apenas 5% de abastados têm a 
mesma riqueza que 95% da população.

Fascismo ataca as diferenças para espalhar o ódio

Dossiê aponta mais de 60 mortes de
defensores dos direitos humanos em 2017

Cuidado com o juiz:
não fale mal de Eduardo Cunha 

Seis ricaços têm a renda
de 100 milhões de brasileiros 

Maria Luiza Franco Busse

Inês Ulhôa

Da Redação

Da Redação

Cadê as previsões negativas
de Mirian Leitão?
Sumiram da mídia as previsões de Mirian Leitão sobre o 
apagão elétrico, que poderia vir a qualquer momento. 
Essa previsão ela fez por 13 anos consecutivos, durante os 
governos de Lula e Dilma. De repente, como num passe 
de mágica, o sistema elétrico � cou bom. E o mais curioso é 
que tudo melhorou sem nenhum investimento adicional.

Vale lembrar as contradições de um político que apoia um golpe, 
ajuda a retirar dinheiro da educação e depois vem reclamar que 
falta dinheiro para as universidades. 
Em março, quando votou a favor do congelamento de gastos 
públicos por 20 anos, o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) 
disse: “As reformas possibilitam novas mudanças”.
Em setembro, depois que o congelamento de gastos retirou 
dinheiro da Educação em geral, ele a� rmou: “As universidades 
precisam de dinheiro”.

RECORDAR É VIVER

O curador de uma exposição 
cobriu quadros eróticos com pano 
preto “para proteger da luz”. Na 
rádio, disseram que o apresenta-
dor se ausentou por problemas na 
garganta. Na violação da corres-
pondência, não disseram nada. A 
imprensa golpista e a Associação 
Brasileira de Imprensa também 
não. O usurpador Temer disse que 
o Brasil desistiu espontaneamente 
do programa nuclear. Mentira. O 
coordenador, almirante Othon, 
está preso. Acusado de “co’pção”. 

O fascismo é assim, e o 
próximo pode ser você, cida-

elaborado em Brasília, durante o Seminário 

Fascismo ataca as diferenças para espalhar o ódio
Editorial
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“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”. Paulo Freire

29 de setembro de 2017

O governo decidiu 
revogar o decreto 
que abria a Reserva 
Nacional de Co-

bre e Associados (Renca), na 
Floresta Amazônica, para ex-
ploração de mineradoras a to-
que de caixa. Em meio a uma 
série de medidas de caráter 
antinacional e de exacerbado 
entreguismo do patrimônio 
brasileiro ao capital externa, 
a revogação da medida pode 
ser entendida como um sinal 
de que elas estão provocando 
insatisfação em setores mili-
tares, que sempre tiveram um 
projeto de controle nacional 
da Amazônia Brasileira. Aliás, 
esta reserva havia sido criada 
no governo de João Batista Fi-
gueiredo, último presidente do 
regime militar.

 Certamente, esta revo-
gação isolada não basta, haja 
vista que contrariando até 
mesmo medidas adotadas nos 

governos militares, Temer tem 
sido muito mais demolidor do 
estado nacional e da legislação 
social-trabalhista, que, naque-
le período foram relativamen-
te preservadas, em que pese a 
ausência de pleno estado de 
direito. 

 A ideia de que a repercus-
são da abertura da Renca entre 
ambientalistas e artistas teria 
causado o recuo do governo, 
pode não explicar tudo.  A 
criação da reserva tem carac-
terísticas estatizantes, havendo 
ali minerais estratégicos que 
sempre foram sistematica-
mente estudados pela CBPM. 

Provavelmente a decisão 
de Temer encontrou resistên-
cia nos meios militares, haven-
do informações de que a par-
ticipação do exército dos EUA 
em manobra militar prevista 
para novembro tem sido con-
siderada uma traição, já que a 
doutrina militar brasileira, nos 

últimos anos, caracterizava-se 
pelo cuidado em manter dis-
positivos militares estrangei-
ros fora do território nacional. 

Assim, a revogação da 
Renca pode ser a ponta de 
um iceberg que inclui, ainda, 
a insatisfação com o fato do 
presidente ilegítimo, Michel 
Temer, ter revelado aos EUA 
informações sigilosas sobre o 
programa nuclear brasileiro, 
cujo desenvolvimento de tec-
nologias próprias, além de seu 
caráter estratégico, é motivo 
de orgulho nos meios milita-
res e científi cos. 

Somente a intervenção 
das forças democráticas e pro-
gressistas neste debate, exigin-
do – em nome da soberania 
nacional – a igual revogação 
de outras medidas similares, 
como a entrega do petróleo 
pré-sal, a desnacionalização 
da Eletrobras e o desmonte da 
Casa da Moeda.

A CPI (Comissão 
Parlamentar de 
Inquérito) da JBS 
pode ser um ins-

trumento para investigar os 
procedimentos de delação, 
segundo os representantes 
do PT na Comissão, Wadih 
Damous (RJ) e Paulo Pimen-
ta (RS). A comissão mista 
(Câmara e Senado) ganhou 
fôlego com a divulgação de 
áudios em que Joesley Batis-
ta detalha a participação do 
então procurador Marcello 
Miller nas negociações de 
sua delação.

“Nós dois temos que ope-
rar o Marcello (Miller) direi-
tinho pra chegar no Janot e 
pá”, afi rmou Joesley a Ricardo 
Saud, ex-diretor da J&F, em 
um dos áudios divulgados.

Para Damous, “a relação 
que se estabelece entre inves-
tigadores e delatores é algo 
que deve ser investigado”. 
¬¬¬Segundo ele, há indícios 
de coação, e promessas a par-
tir de acordos que não têm 
previsão legal. “Muitas vezes 
os investigadores – sobre-
tudo os de Curitiba – fazem 
promessas para conseguirem 

delações das quais a lei não 
autoriza que sejam feitas”, 
afi rmou.

Para Pimenta, esses áu-
dios revelaram ao público o 
modus operandi de um pro-
cesso do qual já se suspeitava 
há tempos. “Acaba fazendo 
com que a palavra de um de-
lator – que fez uma parceria 
mal explicada com um pro-
curador ou um juiz – sirva 
para condenações, como já 
assistimos”, realçou Pimenta, 
lembrando a fragilidade des-
sas provas baseadas apenas 
em delações.

Os advogados de Lula apre-
sentaram, no dia 25 de setem-
bro, na Justiça Federal de Curiti-
ba, documento que desmascara 
mais uma denúncia sem provas 
em que o Ministério Público 
Federal afi rmava que o imóvel 
pertenceria ao ex-presidente 
como suposto pagamento de 
propina oriunda de contratos 
da Petrobras com a Odebrecht. 

As provas incontestáveis 
a favor de Lula são cópias do 
contrato de locação fi rmado 
entre Glaucos da Costamar-
ques e a ex-primeira-dama 

Marisa Letícia, bem como os 
recibos do pagamento de alu-
guel relativos ao apartamento 
121 do residencial Hill House, 
bloco 1, localizado na Aveni-
da Francisco Prestes Maia, nº 
1501, em São Bernardo (SP).

Segundo o advogado Cris-
tiano Zanin, "os documentos 
comprovam que o imóvel não 
pertence a Lula e que o valor 
do aluguel previsto no contra-
to de locação fi rmado por sua 
falecida esposa foi pago e por 
isso foram emitidos recibos 
pelo locador".

A segunda denúncia contra Mi-
chel Temer foi lida no plenário da 
Câmara dos Deputados no dia 26 
de setembro. Em seguida a mão de 
Temer já começou a funcionar e há 
partidos, como PSB e PTB, que co-
meçaram a substituir alguns de seus 
integrantes da Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) da Câmara. 
O objetivo é garantir, na pri-

meira votação, a presença de de-
putados que já se comprometeram 
com Temer. Só para lembrar, na 
votação da primeira denúncia, os 
partidos golpistas substituíram 13 
dos 66 membros titulares da CCJ, 

que garantiram maioria na votação 
favorável ao presidente ilegítimo.

Como diz o ditado, se correr o 
bicho pega, se fi car o bicho come. 
Caso Temer não consiga driblar 
mais uma vez a denúncia, o golpe 
do golpe vem aí, com eleições indi-
retas apoiadas pela Rede Globo. 

Está nas ruas de todo o país a Cam-
panha Pela Anulação da Reforma Tra-
balhista, lançada pela Central Única dos 
Trabalhadores no dia 7 de setembro. O 
objetivo é coletar 1,3 milhão de assina-
turas para um Projeto de Lei de Inicia-
tiva Popular que propõe a revogação da 
Reforma Trabalhista de Michel Temer, 
prevista para entrar em vigor no próxi-
mo dia 11 de novembro.

Após o recolhimento das assinatu-
ras, o projeto será entregue à Câmara 
dos Deputados, com o lançamento de 
uma nova etapa da campanha, para exi-
gir que os deputados votem a proposta. 

“Acreditamos que 
os prejuízos da refor-
ma começaram a fi car 
mais evidentes para os 
trabalhadores, já temos 
segmentos que começam 
a sofrer com demissões e 
perspectiva de aprofunda-
mento da terceirização, que 
precariza, mutila e mata, após a 
aprovação desse texto nefasto”, expli-
ca Vagner Freitas, presidente da CUT.

Para ter acesso a materiais da campa-
nha, basta acessar na Internet o endereço: 
anulareforma.cut.org.br

Pressionado, Temer revoga entrega de
Reserva Mineral a estrangeiros

CPI da JBS pode revelar
irregularidades em delações

Campanha busca apoio para anular 
Reforma Trabalhista 

Recibos e contrato de aluguel 
comprovam inocência de Lula

Nova denúncia contra Temer tramita na Câmara

Beto Almeida

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Da Redação

perspectiva de aprofunda-
mento da terceirização, que 
precariza, mutila e mata, após a 
aprovação desse texto nefasto”, expli-

O blog do jornalista Fernando Molica 
denuncia com provas, não com convicção, 
que o depoimento de Eike Batista – usado 
por Sergio Moro para justifi car o pedido de 
prisão de Guido Mantega – não acusava o ex-
-ministro.

O juiz de Curitiba teria distorcido o de-
poimento de Eike, de maneira a tirar dele 
uma interpretação completamente desconec-
tada do que o empresário de fato disse aos 
procuradores. Na verdade, Eike inocentou 
Mantega e afi rmou que fazia doações para 
todos os partidos.

Jornalista acusa Moro de 
mentir para prender Mantega
Da Redação

Como sempre, o Judiciário salvou o se-
nador Aécio Neves da cadeia, embora ela 
tenha sido fl agrado nos grampos da JBS 
negociando propinas de R$ 2 milhões. Aé-
cio foi proibido de viajar ao exterior e está 
condenado a curtir sol e praia no Rio de 
Janeiro e depois, como castigo, tem que 
dormir em casa.

No dia 26 de setembro, os ministros da 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (Marco Aurélio Mello, Alexandre de 
Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber 
e Luiz Fux) negaram o terceiro pedido de 
prisão feito em julho pela Procuradoria 
Geral da República. 

Já o pedido de afastamento do man-
dato foi aprovado por Barroso, Fux e Rosa 
Weber, enquanto Marco Aurélio e Alexan-
dre de Moraes fi caram novamente ao lado 
de Aécio. 

STF afasta Aécio do mandato, 
mas livra senador da cadeia
Da Redação

Aécio Neves ao lado do ministro do STF,
Alexandre de Moraes: um voto de confi ança
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Michel Temer par-
ticipou de um 
jantar em Nova 
York, convoca-

do pelo presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, com as 
presenças dos mandatários da 

Colômbia, Juan Manuel Santos, 
do Panamá, Juan Carlos Varela, 
e da vice-presidente argentina, 
Gabriela Michetti. O tema prin-
cipal do – na verdade – rango 
indigesto foi a Venezuela, ten-
do Trump advertido que o seu 

Há impressão de que a 
Organização Globo 
voltou a cometer de-
lito de golpe, crime 

que praticou em 1964 e, outra 
vez, em 2016. O novo golpe diz 
respeito à ameaça de interven-
ção militar na situação que o 
Brasil está vivendo e para a qual 
a Globo contribuiu com todo 
seu vigor técnico e pessoal. Só 

que dessa vez foi um Aviso-de-
-Golpe, se é que se pode chamar 
assim. Estratégia marota de sus-
to na lembrança dos tristes 21 
anos de ditadura.

A impressão se baseia nas 
declarações e artigos de al-
guns de seus principais colu-
nistas e apresentadores. Por 
exemplo, uma chamou o go-
verno do usurpador Temer de 

“claudicante” e por isso sem 
reação diante das declarações 
de um general do Exercito 
de que as forças armadas to-
mariam providencias para 
restaurar a ordem. Por linhas 
tortas, defende agora a queda 
daquele que ela e sua Orga-
nização pensaram que faria 
todas as reformas que acabam 
com os direitos do povo e en-

tregam o país para os ricos 
nacionais e internacionais.

Em outra linha de frente, o 
apresentador entrevista o co-
mandante do Exercito, gene-
ral Eduardo Villas Boas, num 
clima de não-é-nada-dis-
so-foi tudo-brincadeirinha, 
mas deixa o recado no final 
da conversa sobre eleição em 
2018: ”os piores temores são 

o populismo de direita e es-
querda, é o que nos assombra”. 
O candidato da Organização 
deve ser alguém de centro, 
que ela busca produzir. Do 
jeito que já declarou Alfredo 
Setúbal, presidente da Itaúsa, 
empresa de investimentos do 
banco Itaú Unibanco, em pro-
grama da não menos golpista 
TV Bandeirantes.  

Dilma Rousseff rebateu 
duramente o editorial do 
jornal O Globo do dia 
23 de setembro, que ten-

ta atribuir a ela a culpa pela rouba-
lheira dos aliados de Michel Temer. 
Dilma disse que o jornal da família 
Marinho "se investe do papel de po-
lícia, promotor e juiz".

O jornalismo de guerra da Rede 
Globo, que não se cansa de per-
seguir Dilma, mostra o autorita-
rismo da empresa e a adesão de 
primeira hora à conspiração que 
resultou no Golpe de 2016 e na as-
censão de Temer.

"Dizer que a presidenta beneficiou 
o grupo de Eduardo Cunha e o "qua-
drilhão do PMDB" em esquemas de 
corrupção na Caixa Econômica é 
mentir mais uma vez para o público. 

A empresa rasga os fatos e encobre o 
seu próprio papel no impeachment 
e ainda no acordo que permitiu a 
ascensão do peemedebista – agora 
preso – à Presidência da Câmara dos 
Deputados, talvez em troca de um 
bloqueio à lei de regulação econômi-
ca da mídia", afirma Dilma em nota 
divulgada por sua assessoria. 

"Vale lembrar que a condenação 
por tribunais midiáticos resulta mui-
tas vezes na absolvição pela Justiça e 
pela História. Já o papel antidemo-
crático de empresas jornalísticas 
como a Globo é sempre lembrado 
pelo povo, que não esquece a raiz do 
fascismo nas hostes dos falsos mora-
listas de plantão. Depois, não adianta 
pedir perdão", diz o texto. Não à toa 
aumenta o coro popular de “o povo 
não é bobo, abaixo a Rede Globo”.

“As pessoas que estão lu-
crando com o tráfico de dro-
gas no Brasil são os podero-
sos, políticos, autoridades. 
Mas na mídia e na TV o que 
se mostra é que a juventude 
negra é o problema das dro-
gas. Fizemos isso nos EUA 
30 anos atrás e percebemos 
que é uma cilada, um tru-
que. Mas era tarde demais, 
porque todos os meninos e 
homens negros dos EUA já 
estão na prisão. E vejo que o 
mesmo pode vir a acontecer 
ou já está acontecendo aqui 
no Brasil”, compara Carl 
Hart, professor de neuro-
ciência da Universidade de 
Columbia (EUA), em entre-
vista ao The Intercept Brasil, 
no dia 8/9.

Desde que foi eleita e empos-
sada a nova Assembleia Consti-
tuinte na Venezuela, com uma 
composição de amplo apoio ao 
governo do presidente obreiro 
Nicolás Maduro, o país vizinho 
superou a onda de violência 
promovida pela oposição, que 
durante quatro meses ceifou 
muitas vidas e foi manchete di-
ária nos noticiários do mundo.

Estes noticiários nunca di-
ziam que Maduro queria resol-
ver a crise pelo diálogo e pelo 
voto popular. Por isso, agora, 

em paz, o povo venezuelano 
segue sua tarefa de construir 
uma nova sociedade, com prio-
ridade para o uso da riqueza 
do petróleo na construção de 
moradias populares, escolas e 
hospitais públicos e gratuitos, 
produção de alimentos, geran-
do empregos, valorizando o 
salário dos trabalhadores. Por-
tanto, a Revolução Bolivariana, 
iniciada por Hugo Chávez, re-
toma seu curso.

Mas continua a sofrer ame-
aças dos EUA, que começaram 

com George Bush, continuaram 
com Obama e agora seguem 
com o Trump, porque o impé-
rio não aceita que o petróleo 
seja propriedade exclusiva do 
povo da Venezuela e usado em 
seu benefício. Diante das amea-
ças, que incluem a agressão mi-
litar, Maduro prepara todo o seu 
povo, com milícias populares 
treinadas para resistir, solidifi-
cando a unidade cívico militar. 
E vai tomando medidas para 
enfrentar o desabastecimento 
artificialmente provocado, com 
os militares e o povo organizan-
do formas coletivas de distribui-
ção de alimentos.

Além disso, Maduro vai 
buscando novos apoios com a 
Rússia (que envia um navio de 
trigo por mês), com a China 
(que compra o petróleo a pre-
ço fora do dólar), e com a Índia 
(que vai instalar uma indús-
tria farmacêutica lá). Unidade 
popular e resistência contra os 
golpes externos e internos. É o 
exemplo que vem da Venezue-
la. Foi o que faltou no Brasil.

Trump serve rango indigesto para Temer e outros subservientes
Rede Golpe
ataca outra vez
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governo poderia adotar mais 
medidas contra o regime boli-
variano.

Trump, demonstrando 
ingerência descabida em as-
suntos internos de um país 
soberano, considerou a situa-
ção na Venezuea “insustentá-
vel” e recordou as sanções já 
impostas contra os venezue-
lanos. Mas silenciou sobre o 
interesse dos Estados Unidos 
no petróleo daquele país. E 
as ameaças de Trump foram 
apoiadas com entusiasmo pe-
los sabujos presentes. 

O rango indigesto represen-
ta um perigo para a América 
Latina, ainda mais pelo fato 
de estar marcada para as pró-
ximas semanas exercícios mi-
litares conjuntos na parte bra-
sileira (Tabatinga) da região 
amazônica, próxima da fron-
teira com a Venezuela, envol-
vendo Estados Unidos, Brasil, 

Colômbia e Peru. As mano-
bras foram impostas pelo Co-
mando Sul norte-americano e 
aceitas pelo governo ilegítimo 
do Brasil, com aval dos gover-
nos colombiano e peruano. 
Aliás, o presidente do Peru, 
Pedro Pablo Kuczynski, ape-
sar de convocado para o rango 
indigesto, acabou não compa-
recendo devido à crise política 
que enfrenta.

O encontro dos presiden-
tes subservientes com Trump 
revive os tempos em que o 
Departamento de Estado 
norte-americano considerava 
a América Latina um mero 
quintal ou pátio traseiro de 
Washington. Não foi à toa 
que Trump convocou figu-
ras carimbadas como Temer, 
que fazem de tudo para agra-
dar os interesses econômicos 
dos EUA. Agora, mais do que 
nunca, todo cuidado é pouco.
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O governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) 
conseguiu os 14 vo-
tos de que precisava 

para aprovar a reforma na pre-
vidência dos servidores do DF. 
Isso signifi ca que a Câmara Le-
gislativa decidiu pela unifi cação 
dos dois fundos que compõem 
o Instituto de Previdência dos 
Servidores (Iprev), criação da 
previdência complementar e do 
Fundo Garantidor Solidário.

Para ganhar essa briga, Rol-
lemberg fez chantagem. Decla-
rou que se a reforma não fosse 
aprovada, fatiaria os salários 
dos servidores já em outubro. 
Além disso, foram semanas 
de pressão sobre a base aliada, 
com ameaças de demissão de 
comissionados nomeados pe-
los deputados.

O problema mais grave é a 
insegurança que essa reforma 
provoca nos trabalhadores. 
Para Rosilene Corrêa Lima, 
diretora do Sindicato dos Pro-
fessores (Sinpro-DF), “a unifi -

cação dos fundos deixa o ser-
vidor inseguro em relação ao 
seu futuro de aposentado e não 
resolve os problemas do DF 
nos médio e longo prazos. Esse 
Fundo Garantidor criado não 
garante nada e não tem fundos. 
É uma promessa sem lastro”.

O Iprev tem hoje um pa-
trimônio de cerca de R$ 5,7 
bilhões (R$ 3,9 bilhões em cai-

xa, R$ 1,3 bilhão em terrenos 
no DF e R$ 500 milhões em 
ações do Branco de Brasília). 
O governador vai utilizar esse 
dinheiro como bem enten-
der, zerar o fundo fi nanceiro 
defi citário em cerca de R$ 2 
bilhões e criar condições para 
realizar obras no fi m do seu 
governo, em ano eleitoral. 

O presidente da CLDF, de-

putado Joe Valle (PDT), apre-
sentou um substitutivo criando 
o Fundo Garantidor Solidário, 
mas queria que o processo de 
transição levasse mais dois 
anos e, além disso, queria mais 
prazo para debate com os ser-
vidores. Como não houve acor-
do, Joe votou contra, junto com 
outros oito deputados. Sandra 
Faraj não compareceu.

O deputado distrital Wasny 
de Roure (PT) fez críticas ao 
processo de discussão do proje-
to. “Nada garante que uma vez 
utilizado, os recursos voltarão. 
Até hoje os ativos oferecidos, 
no ano passado, para autorizar 
o governo a utilizar recursos 
do Iprev não foram repassados 
para o fundo. Como vamos 
confi ar nessa ideia? Não pode-
mos nos basear em resultados 
de rendimentos de aplicações 
fi nanceiras", disse Wasny.

O que a CLDF fez na noite 
de terça-feira (26/9) foi autori-
zar a retirada dos recursos do 
Iprev e alijar os trabalhadores, 
os principais atingidos pela 
medida, dos debates. O gover-
no chamou os sindicatos para 
dar conhecimento da proposta 
na data do encaminhamento 
do projeto à Câmara Legisla-
tiva. A audiência pública foi 
insufi ciente para aprofundar a 
discussão sobre uma mudança 
tão importante que afeta a vida 
de milhares de servidores. 

Reforma da Previdência de Rollemberg 
causa insegurança nos servidores

Romário Schettino

Poucos sabem quem foi Syl-
via Orthof (1932-1997), que 
fundou o teatro no DF, mais 
exatamente em Taguatinga 
Norte, e dirigido a operários 
moradores das satélites. Anos 
depois, já no Rio, Sylvia se con-
sagraria escritora de livros in-
fantis, mas para os que aqui a 
conheceram, seu nome ainda 
brilha como a pioneira do te-
atro brasiliense. Com a morte 
em agosto de Nando Cosac, seu 
então assistente de direção e 
iluminação no Teatro do SESI, 
essa história voltou em cartaz. 

Sylvia reviveria em Brasília 
o destino dos pais, judeus aus-

tríacos, fugindo da II Guerra 
Mundial para o Rio, onde nas-
ceu: saiu daqui com o marido 
e os fi lhos pequenos, ainda nos 
anos 60, por problemas com a 
ditadura militar, após escrever, 
montar, dirigir espetáculos e 
lecionar teatro na UnB. Sua 
atuação artística com os operá-
rios foi vista como subversiva 
pelos militares.

Mas ela já tinha semeado a 
paixão pelas artes também no 
elenco que formou no Plano 
Piloto e montou peças de sua 
autoria, como Cristo versus 
Bomba, que trouxe o 1º prêmio 
do Festival de Arcozelo (RJ) 

para a Brasília recém-nascida. 
Da infl uência que seu talento 
exerceu nessa primeira geração 
de atores da cidade, oriundos 
de diversos estados, resultaram 
vários artistas famosos, como o 
cantor Ney Matogrosso e a es-
critora Ana Miranda.

No SESI-Taguatinga, o plan-
tio da mestra também frutifi cou. 
Nando Cosac assumiu o lugar 
dela e por alguns anos manteve 
sua escola em ação, mas voltada 
aos fi lhos adolescentes dos ope-
rários, por ordens da repressão 
vigente. Surgia mais uma gera-
ção de futuros artistas, já nasci-
dos no DF, como Chico Morbe-

ck e Lúcia Carvalho, que anos 
depois ingressou na política. 
Com o jovem elenco, entre ou-
tras peças Cosac montou Auto 
da Compadecida, de A. Suas-
suna, que ganhou repercussão 
e foi vista pelo então presidente 
Médici e sua comitiva.

Durante anos, Cosac quei-
xou-se que não se fez jus à im-
portância de Sylvia Orthof na 
formação artística da capital 
do país, que se devia gravá-la 
na memória da cidade. Este 
texto é portanto uma pequena 
homenagem a ela mas também 
a ele, seu discípulo e leal par-
ceiro de trabalho. 

Taguatinga guarda as origens do teatro no DF
Angélica Torres

Cultura/ Memória

Sylvia Orthof (1932-1997)
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