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A salvação quase certa, pelos deputados, do mandato de Michel Te-
mer pela segunda vez e a votação em favor de Aécio no Senado, que 
devolveu o seu mandato suspenso pelo STF, não surpreendem e é 
um prolongamento do golpe contra Dilma, apeada do governo sem 
crime comprovado. Temer e Aécio fizeram um grande acordo para 
que ambos fiquem livres. Uma mão lavou a outra e o golpe contra o 
povo continua. Pág. 4

Está repercutindo muito mal no Brasil e no mundo a Portaria do governo que inviabiliza a fiscalização e 
praticamente libera o trabalho escravo. Foi mais uma concessão de Temer em troca de votos de alguns 
deputados para escapar de mais uma denúncia que poderia levá-lo à perda do cargo. Pág. 5

Aécio e Temer: tudo a ver

Trabalho escravo: uma vergonha

Ainda nesta edição
Estado de exceção: polícia invade 
casa do filho de Lula   Pág. 3

Brasil precisa investir mais em 
educação e defesa nacional  Pág. 4

Povo pode anular entreguismo de Temer 
por meio de Referendo  Pág. 5

Eleição de governadores aliados dão 
força a Maduro na Venezuela    Pág. 6

Justiça manda Rollemberg pagar 
reajuste devido a professores  Pág. 8

SAIAM DA 
AMAZÔNIA,
TROPAS DOS EUA!
Com tanta entrega do patrimônio nacional e o sério risco de perda total da Soberania 
Nacional, Michel Temer consegue superar  Fernando Henrique Cardoso quando se 
considera mais danos ao país em menos tempo. A gota d’água foi o convite ao 
exército dos EUA para participar de manobras militares na Amazônia com o Exército 
Brasileiro, um fato que deve ser repudiado.

Assim, o Jornal Brasil Popular propõe a todos os movimentos sociais, às centrais 
sindicais, às forças progressistas e nacionalistas, à UNE, aos intelectuais e artistas 
que organizem uma ampla campanha popular para proibir a presença das tropas dos 
EUA na Amazônia. Pág. 2, Editorial
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A convite do famigera-
do Governo Temer, 
militares dos EUA vão 
participar de mano-

bras militares na Amazônia 
com o Exército Brasileiro, o 
tema vem sendo pouco deba-
tido, mas há informações de 
que a notícia causou insatisfa-
ção no seio militar. O anúncio 
de um corte de 30 por cento 
no orçamento de defesa agra-
vou o panorama. Afinal, vale 
lembrar, durante os governos 
Lula e Dilma os militares tive-
ram seu orçamento valorizado 
e seus programas de defesa 
reforçados. É uma compara-
ção inevitável e que deveria 
ser muito mais debate pelas 
forças progressistas do país.

A presença de militares 
dos EUA em território nacio-
nal é fato que deve ser repu-
diado, não só por contrariar 
toda a doutrina construída 
para defender a soberania da 
cobiçada região amazônica, 
mas também por ser exausti-
vamente conhecido interven-
cionismo militar norte-ameri-
cano em todo o planeta, onde 
instalaram mais de bases de 
operações, violando a auto-
determinação dos povos e sua 
integridade territorial.

É presença nefasta, pe-
rigosa, e deve ser repudiada 
energicamente.

Por esta razão, o Jornal 
Brasil Popular propõe a to-
dos os movimentos sociais, às 

centrais sindicais, às forças de 
progressistas e nacionalistas, 
à UNE, aos intelectuais e artis-
tas, que organizem uma AM-
PLA CAMPANHA POPULAR 
NACIONAL CONTRA A PRE-
SENÇA DE TROPAS DOS EUA 
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA. O 
Congresso pode aprovar um 
Decreto Legislativo, anulando 
o convite ao Exército dos EUA.

Além disso, nesta edi-
ção também é reivindicada 
a anulação de qualquer tipo 
de convênio que permita a 
ingerência militar dos EUA 
na Base de Lançamentos de 
Alcântara. A história mostra 
que quando os militares dos 
EUA entram num país, dificil-
mente saem.
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA PRESENÇA 
DE TROPAS DOS EUA NA AMAZÔNIA

O Brasil vive um real 
estado de exceção. 
O caso mais recente 
diz respeito a uma 

batida policial na residência 
de Marcos da Silva, filho do 
ex-presidente Lula, após uma 
denúncia anônima, possivel-
mente formulada por um ini-
migo político do pai, de que lá 
havia drogas. A ação foi realiza-
da e nada foi encontrado, mas 
os policiais acabaram levando 
computadores e documentos 
de forma totalmente ilegal.

Quer dizer que o Brasil 
está se transformando em país 
do Judas, ou seja, qualquer um 
pode denunciar quem quer 
que seja e a polícia e a justiça 
acolhem sem mais nem me-

nos, na prática institucionali-
zando a deduragem? É preciso 
evitar que uma denúncia anô-
nima   produza um fato grave, 
isto é, que se plante alguma 
droga durante a batida policial 
e leve quem foi denunciado 
a sofrer as consequências de 
uma arbitrariedade.

Isso já acontece em favelas, 
quando ações dessa natureza 
atingem pobres e negros. E de 
nada vale o acusado alegar ino-
cência e acusar a polícia de ter 
plantado alguma droga para 
incriminá-lo. É o caso de Rafael 
Braga, um jovem negro e pobre, 
catador de material reciclável, o 

único cidadão brasileiro conde-
nado pela justiça ao ser preso du-
rante as manifestações populares 
de 2013. A polícia alegou que ele 
portava material inflamável, o 
que não se confirmou, mas mes-
mo assim ele foi condenado.

Rafael segue preso e aco-
metido de tuberculose, por 

isso agora com direito a prisão 
domiciliar. Ele foi também acu-
sado de portar drogas, o que foi 
negado, tendo sido alegado pela 
defesa que a ação foi forjada pela 
polícia, mas a denúncia ignora-
da pela justiça e ele foi condena-
do a mais de 11 anos de prisão. 
Mas se fosse alguém da classe 
rica, o que teria acontecido?

Não é mais possível que 
as autoridades prossigam em 
todas as áreas com as arbi-
trariedades produzidas pela 
deduragem. E silenciar sobre 
tais fatos significa na prática 
compactuar com ilegalidades 
que não atingem figurões nos 
altos escalões que lucram com 
o tráfico, os tais cidadãos aci-
ma de qualquer suspeita.

A descrença na pa-
lavra da mulher já é uma 
violência. Segundo a Lei 
da Paternidade de 1992, 
o reconhecimento da pa-
ternidade é de interesse 
público, mas a palavra da 
mãe, indicando o pai da 
criança nascida fora do 
casamento, não vale, e a 
busca do reconhecimento 
paterno pode se arrastar 
por décadas.

No caso de estupro é 
pior: a mulher vai à Dele-

gacia, faz BO, vai ao IML, 
faz exame de corpo de 
delito e essas instituições 
chegam a não acreditar em 
sua palavra e sugerem ser 
ela a culpada. O que ela es-
taria fazendo àquela hora, 
naquele lugar? E quando a 
mãe denuncia maus tratos 
e abusos contra criança ou 
adolescente?

Em 2010 foi aprovada 
a Lei da Alienação Paren-
tal, para resolver disputas 
de guarda em separações 

litigiosas, que fez vítimas, 
como Joanna Marcenal. 
Agora tramita no Con-
gresso Nacional o PL 
4488, do deputado Arnal-
do Faria de Sá (PTB-SP), 
criminalizando a denun-
ciante (geralmente a mãe) 
do abuso, de negligências 
contra a criança. O pro-
jeto quer punir a pessoa 
dita alienadora parental. 
A mãe apresentaria falsas 
denúncias. Ela mentiria. 
Mas dados indicam que 

em 75% dos crimes de 
abusos sexuais, de difícil 
comprovação, os acusados 
são da família. Se reverter 
a guarda, a Justiça entrega-
rá a criança ao abusador. 

Na primeira década 
deste século, no Brasil, 47 
mil mulheres foram as-
sassinadas por seus mari-
dos, companheiros e ex. 
Um femigenocídio. Até 
quando vidas de mulhe-
res, crianças e adolescentes 
não importarão? 

Ação policial na casa do filho de Lula prova
que país vive estado de exceção

Retrocesso quer retirar mais direitos das mulheres

Mário Augusto Jakobskind

Ana Liési Thurler

Cadê os batedores de panela? 
Será que eles estão felizes ou já caíram na real? Agora em 
outubro, o gás de cozinha aumentou de novo. A gasolina 
ficou mais cara novamente e a conta de energia elétrica 
subiu mais uma vez. Está melhor agora?

No dia 26 de novembro de 2015, o senador Aécio Neves publicou essa 
pérola nas redes sociais. Será que agora ele não quer mais Justiça para 
todos? É que, após negociatas com Michel Temer, Aécio foi salvo no 
Senado em votação similar à que manteve a prisão do então senador 
Delcídio do Amaral. 

O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal lançou segunda-feira 
(16/10), no Teatro dos Bancários, o projeto “O DF e o Brasil que o povo 
quer”. Segundo a presidenta do partido, deputada Erika Kokay, "o 
objetivo é formular um programa para o partido em nível local e nacional 
com a participação popular por meio de uma plataforma digital". 

“Diferente de outros partidos, o PT quer dialogar com a população sobre 
um projeto democrático e popular para o Brasil e o DF. Nosso objetivo é 
formular um programa que esteja conectado com o cenário pós-golpe, 
marcado pela retirada de direitos e retrocessos nas políticas públicas”, 
explica Erika Kokay.

RECORDAR É VIVER

Ouvindo o povo...

Editorial
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“O Brasil está se condenando a ser uma economia de propriedade dos países ricos. E nós seremos todos empregados” Luiz Carlos Bresser Pereira

20 de outubro de 2017

Durante seminário so-
bre educação e sobe-
rania, em Brasília, o 
ex-presidente Lula, ao 

atacar o presidente ilegítimo Mi-
chel Temer por suas políticas eco-
nômicas e sociais regressivas, que 
lançam o povo brasileiro na es-
curidão dos tempos sombrios da 
escravidão, destacou que a verda-
deira educação, libertadora, visa 
conquistas científicas e tecnológi-
cas como prioridade absoluta. 

Mas para Temer e aliados do 
PSDB e PMDB isso não impor-

ta, tanto é que o orçamento da 
educação sofreu corte de mais de 
30% para 2018. Assim, a sede de 
conhecimento que toma conta 
dos jovens de 16 aos 22 anos ja-
mais será saciada enquanto esse 
governo obscuro permanecer. 

Os programas sociais dis-
tributivos de renda promovidos 
por Lula e Dilma empoderaram 
os jovens, disse o ex-presidente, 
de tal modo que o fato mais im-
portante da realidade brasileira, 
hoje, é a conscientização polí-
tica dessa faixa etária, que não 

abre mão de construir, com co-
nhecimento, o seu futuro, a sua 
sobrevivência com dignidade. 

A juventude, pelos orça-
mentos de Lula e Dilma, estava 
garantida em tal futuro que ela 
vislumbra, mas eis que os gol-
pistas de 2016, que derrubaram 
o governo legítimo eleito por 
54 milhões de votos, roubaram 
seus sonhos. 

Esse assalto tem que ser en-
frentado com luta redobrada, 
segundo Lula, que apresentou 
sua visão larga de educação, 

completada, em sua opinião, 
com a necessidade de constru-
ção de uma indústria de defesa, 
como produto de cadeia pro-
dutiva ancorada na ciência e na 
tecnologia, democraticamente 
distribuídas. 

Para Lula, sem essa estraté-
gia não há soberania nacional, 
que para existir de fato neces-
sita de economia sustentável, 
emprego, renda, saúde, edu-
cação, produção, circulação e 
distribuição de riqueza com 
justiça social. 

No meio da mais avassa-
ladora crise política e moral 
da história brasileira, os cida-
dãos se perguntem qual seria 
a saída, já que o Executivo 
está mergulhado em fraudes, 
a maior parte do Legislativo 
se vende para salvar Michel 
Temer e Aécio Neves, o Su-
premo Tribunal demonstra 
fraquezae a Procuradora Ge-
ral da República preserva os 
amigos políticos.

A regeneração das insti-
tuições pseudo-republicanas já 
não dependem delas, mas da 
sociedade civil. E tem um pon-
to de partida e de convergência, 
o "referendo revogatório" das 
medidas baixadas por Temer. 
Isso significa sua anulação le-
gal, a partir do pronunciamen-
to do povo nas próximas elei-
ções, para retomar os rumos da 
política e da economia.

A proposta, defendida pelo 
senador Roberto Requião na 
condição de presidente da Fren-
te Parlamentar Mista em Defesa 

da Soberania Nacional, que já 
conta com mais de 200 parla-
mentares participantes e milha-
res de cidadãos, levará, se apro-

vada pelo povo, a anulação da 
reforma trabalhista, a revogação 
da privatização das hidroelétri-
cas, e a inviabilização da refor-

ma previdenciária, entre outras 
medidas baixadas pelo governo 
Temer e seus cúmplices de rou-
bo do patrimônio nacional.

É fundamental que os ver-
dadeiros brasileiros subscrevam 
o projeto propondo o referendo 
revogatório que é a forma de 
deixar claro aos entreguistas da 
Pátria que o povo vai tomar de 
volta tudo o que lhe tem sido 
roubado, seja na forma de bens 
físicos, seja na forma de espe-
ranças e perspectivas. A propó-
sito, as embaixadas estrangeiras 
no Brasil e os investidores já 
foram avisados formalmente 
que não haverá reconhecimen-
to de direito adquirido sobre 
patrimônio roubado. O que for 
vendido segundo as fórmulas 
corruptas do governo ilegítimo 
será tratado como receptação 
de bem roubado, e retomado 
pelo país.

Na quarta-feira (18/10), 
a Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
– por 39 votos favoráveis e 26 
contrários – o relatório do de-
putado Bonifácio Andrada 
(PSDB) pela rejeição da denún-
cia de organização criminosa e 
obstrução de Justiça contra Mi-
chel Temer e os ministros Eli-
seu Padilha e Moreira Franco.

Mesmo com a decisão da 
CCJ, a palavra final sobre o 
prosseguimento ou não do 

processo para o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), cabe ao 
plenário da Câmara. A vota-
ção ainda não tem data defi-
nida, mas um grande acordo 
entre Temer e Aécio Neves 
definiu que a Câmara sal-
varia o presidente ilegítimo 
enquanto o Senado livraria a 
cara do senador golpista. Isso 
ficou claro no dia anterior, 
quando o Senado salvou o 
mandato de Aécio por 44 vo-
tos a 26.

Embora tardia, merece 
ser comemorada a libertação 
do Almirante Othon Pinhei-
ro, ex-presidente da Eletro-
nuclear e o mais importante 
cientista nuclear do Brasil, 
que deve a ele o desenvolvi-
mento de tecnologias capazes 
de dotar o país de submarinos 
movidos a propulsão nuclear.

Qualquer país com a ri-
queza que o Brasil possui em 
sua plataforma marítima, 
como é o caso das imensas 
reservas de petróleo pré-sal, 
tem por obrigação desen-
volver uma capacidade de 
defesa à altura dessas rique-
zas para garantir a soberania 
sobre elas.

O Almirante Othon – 
sempre espionado pela CIA 
– foi condenado sem provas 
e, aos 78 anos, a uma descabi-
da pena de 43 anos de prisão. 
Certamente uma condenação 
política: culpado de defender 
o Brasil e o povo brasileiro.

A existência de cientistas 
militares como o Almirante, 
bem como aqueles que cons-

truíram o Programa Espacial 
Brasileiro e muitos outros 
programas visando dar ao 
Brasil independência tecno-
lógica e capacidade soberana 
num mundo convulsionado 
e marcado pelo interven-
cionismo militar de grandes 
potências imperiais, indicam 
a necessidade de as forças 
progressistas e democráticas 
desenvolverem um diálogo 
nacional que inclua os milita-

res num projeto democrático 
e soberano de Nação. 

 Essa linha de desenvolvi-
mento – oposta aos interesses 
dos EUA – já está formulada na 
Estratégica Nacional de Defesa, 
aprovada e implementada du-
rante o Governo Lula, quando 
o orçamento militar recebeu 
reforço e os programas essen-
ciais, como o do Submarino 
Nuclear e a Indústria Naval, 
foram firmemente apoiados. 

A delação premiada de 
Lúcio Funaro demonstra que 
o ex-presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
comprou votos de parlamen-
tares para dar o golpe que 
derrubou a presidente eleita 
Dilma Rousseff. Isso prova 
que todo o processo de impe-
achment que a afastou da Pre-
sidência da República é nulo, 
em razão de decisões ilegais e 
imorais tomadas por Cunha 
e por todos os parlamentares 
que queriam evitar "a sangria 
da classe política brasileira".

Por isso, no dia 17 de ou-
tubro, a defesa de Dilma re-
quereu a juntada dessa prova 
nos autos do mandado de 
segurança, ainda não julgado 
pelo STF, em que se pede a 

anulação da decisão que cas-
sou o mandato de uma presi-
denta legitimamente eleita. 

E o Poder Judiciário, que 
parece ter esquecido essa 
questão na gaveta, dessa vez 
não tem o direito de se omitir 
e precisa determinar a anula-
ção do impeachment, por no-
tório desvio de poder e pela 
ausência de qualquer prova 
de que Dilma tenha praticado 
crimes de responsabilidade.

O Ministério do Trabalho publicou a 
portaria nº 1129/2017, que inviabiliza a 
fiscalização e praticamente libera o trabalho 
escravo no Brasil. É um retrocesso histórico 
que inclusive suspende a divulgação da 
lista suja das empresas que fazem uso dessa 
prática. Tudo isso é moeda de barganha 
com alguns deputados para blindar o 
mandato de Michel Temer.

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) manifestou "preocupação" 
com o futuro do combate a esta prática no 
país. "O Brasil, a partir de hoje, deixa de 
ser referência no combate à escravidão que 
estava sendo na comunidade internacional", 
afirmou o coordenador do Programa de 
Combate ao Trabalho Escravo da OIT no 
Brasil, Antônio Rosa.

País precisa de educação e defesa nacional fortes Referendo popular pode revogar entreguismo de Temer

Troca-troca: Temer salva Aécio
e Aécio salva Temer 

A libertação do Almirante Othon e
a independência tecnológica brasileira

Delação de Funaro prova que
golpe precisa ser anulado

Cesar Fonseca Jose Carlos de Assis

Beto Almeida
Beto Almeida

Da Redação

Da Redação
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Reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional 
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A Revolução Boliva-
riana da Venezuela 
realizou, no dia 15 
de outubro, eleições 

diretas para governadores e o 
partido chavista (PSUV), lide-
rado pelo presidente Nicolás 
Maduro, saiu vencedor em 18 
dos 23 estados.

Este resultado eleitoral reve-
la amplo apoio popular a Ma-
duro e desmente, cabalmente, 
a campanha feita pela grande 
mídia no Brasil e no mundo, 
que mente ao apresentar o go-
verno da Venezuela como uma 
ditadura. Isso é falso.

Basta comparar com a sel-
vagem repressão imposta pelo 
governo da Espanha ao povo 
da Catalunha durante o ple-
biscito, enquanto os eleitores 
da Venezuela votaram em paz, 
em plena liberdade, com uma 
participação acima de 71 por 
cento, sendo que o voto não é 
obrigatório na Venezuela.

A vitória eleitoral do povo 
bolivariano da Venezuela sig-
nifica uma derrota para a TV 
Globo, que até parou de infor-
mar sobre aquele país, depois 

da vitória do chavismo elegen-
do a maioria na Assembleia 
Constituinte, o que devolveu 
ao país a normalidade e a paz. 
Parece que para a Globo a paz 
não é notícia.

Outros grandes derrotados são 
o governo ilegítimo de Temer, 
que boicota e acusa injustamen-
te a Venezuela, sem ter moral 
para isto, e os EUA, que aplicam 

sanções econômicas contra os 
venezuelanos. Para escapar das 
sanções, Maduro ampliou a co-
operação com China, Rússia, Irã, 
Índia, Bielorússia e Turquia, e 
segue consolidando a Revolução 
Bolivariana. Lançou seu terceiro 
satélite, aumentou salários, avan-
ça na construção de moradias po-
pulares e criou o sistema público 
e gratuito de saúde.

Os Estados Unidos, além 
de suas frotas de porta aviões, 
navios e submarinos nuclea-
res, possuem mais de 700 bases 
militares terrestres fora de seu 
território nacional nos mais 
diversos países, em muitas das 
quais instalaram armas nuclea-
res e parte dos seus sistemas de 
escuta. 

Eles também têm bases de 
lançamento de foguetes em seu 
território, como Cabo Canave-
ral, perfeitamente aparelhadas 
com os equipamentos mais 
sofisticados, para o lançamen-
to de satélites. Não necessitam, 
portanto, de instalações em Al-
cântara, no Maranhão, para o 
lançamento de seus foguetes.

De fato, o objetivo estaduni-
dense não é impedir que o Bra-

sil tenha uma base competitiva 
de lançamento de foguetes, 
pois isto o governo brasileiro já 
impede pela contenção de des-
pesas. O país de Trump quer 
mesmo é ter uma base militar 
no Brasil, na qual exerça sua 
soberania fora do alcance das 
leis e das autoridades brasilei-
ras, inclusive militares, onde 
possam desenvolver todo tipo 
de atividade militar. E a locali-
zação de Alcântara, no Nordes-
te brasileiro, em frente à África 
Ocidental, é ideal para os EUA 
e suas operações político-mi-
litares na América do Sul e na 
África.

Já Michel Temer tem como 
objetivo central cumprir os 
princípios do Consenso de 
Washington e atender a todas 

as reivindicações históricas 
dos Estados Unidos em termos 
de politica econômica interna 
(abertura comercial, liberdade 
para investimentos e capitais, 
desregulamentação, fim das 
empresas estatais, em especial 
da Petrobras etc), e de política 
externa, tal como a posição de 
afastamento dos vizinhos da 
América do Sul, de combate à 
Venezuela e de destruição do 
Mercosul.

Nesta política geral do go-
verno Temer, o acordo para a 
utilização da Base de Alcântara 
configura o caso mais flagrante 
de entrega de soberania. E os 
Estados Unidos, se vierem a se 
instalar em Alcântara, de lá não 
sairão, pois de lá poderão “con-
trolar” o Brasil. 

Já está pronto o documen-
tário "Agentes da Vida", sobre 
o Programa Mais Médicos no 
Brasil. O filme – dirigido pelo 
cineasta Tarcísio Tadeu Gar-
cia Pereira – narra o cotidia-
no dos profissionais de saúde 
nas periferias de São Paulo 
e Maranhão. A filmagem 
aconteceu no município de 
Raposa (MA), no bairro de 
Sapopemba, zona leste de São 

Paulo, e na cidade de Mauá, 
no grande ABC paulista. 

O documentário mos-
tra depoimentos de médi-
cos brasileiros e cubanos, 
de agentes comunitários de 
saúde e pacientes, além do 
acompanhamento dos aten-
dimentos da medicina pre-
ventiva e humanizada nas 
comunidades indígenas, qui-
lombolas e ribeirinhas e tam-

bém nas grandes cidades.
Em três anos, o Mais 

Médicos beneficiou 63 mi-
lhões de brasileiros que, an-
tes dele, não tinham acesso 
nenhum à saúde de quali-
dade, em 4.058 municípios 
do país, sendo em 34 dis-
tritos de saúde indígenas, e 
teve 95% de taxa de aprova-
ção da população atendida. 

O ex-ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, 
que criou o Mais Médicos 
durante o governo Dilma 
Rousseff, afirma que o di-
ferencial dos profissionais 
desse programa é o amor 
pela profissão. Segundo ele, 
que é um dos personagens 
do documentário, "o gover-
no Temer decretou a morte 
do SUS ao congelar os gas-
tos pelos próximos 20 anos, 
e o filme vem num mo-
mento de reunirmos forças 
para lutar a favor da saúde 
pública".

O Fórum de Cultura do 
Distrito Federal comemora a 
aprovação da Lei Orgânica de 
Cultura do DF (LOC), mas 

está acompanhando de perto a 
sanção do governador Rodri-
go Rollemberg (PSB) e a regu-
lamentação dos vários artigos 

que compõem o documento.
Para Carlos Augusto Cacá, 

da coordenação do Fórum, a 
emenda que desobriga o GDF 
de pagar o passivo de cerca de 
R$ 100 milhões ao Fundo de 
Apoio à Cultura, deverá ser 
questionada judicialmente. 
"Vamos nos reunir com ad-
vogados para verificar a in-
constitucionalidade do artigo 
incluído de última hora pelo 
governo no projeto de lei".

Apesar deste, porém, Cacá 
considera que a solução en-
contrada para blindar os re-
cursos do FAC, a partir de 
janeiro de 2018, atende parte 
das reivindicações do movi-
mento cultural. 

Além das discussões sobre 
os recursos do FAC, contidas 

no PLC 84/2016, que cria o 
Sistema de Arte e Cultura do 
DF, o movimento cultural vai 
acompanhar também a cria-
ção das duas fundações pre-
vistas no PLC 85/2016, a Fun-
dação das Artes do Distrito 
Federal (FundARTE-DF) e a 
Fundação de Patrimônio Cul-
tural do Distrito Federal (Fun-
PAC-DF).

A aprovação da LOC aten-
de determinações de leis fede-
rais criadas durante o governo 
Dilma Rousseff e que estabele-
ceram o Sistema Nacional de 
Cultura. A Câmara Legislati-
va, após um longo processo 
de debate, transformou em lei 
específica o documento que 
regulamentará a atividade cul-
tural e artística da cidade.

O texto veio sendo discuti-
do e construído com partici-
pação do movimento cultural 
desde 2010, sob a coordenação 
da Secretaria de Cultura ainda 
no governo Agnelo Queiroz, e 
foi concluído na atual gestão.

Segundo o secretário de 
Cultura, Guilherme Reis, a lei 
é um "marco histórico" e avan-
ça na valorização do setor. "É 
preciso entender que a cultu-
ra é estratégica para o desen-
volvimento. Parar de pensar 
que é 'gasto com evento'", diz 
a subsecretária de Políticas de 
Desenvolvimento e Promoção 
Cultural, Mariana Soares, que 
participou da elaboração da 
lei. (RS)

Eleições dão nova vitória a Maduro na Venezuela Fórum comemora aprovação da Lei Orgânica da Cultura

Temer vai deixar Alcântara ser base militar dos EUA

Filme mostra sucesso
do programa Mais Médicos  

Beto Almeida Mas questiona artigo que desobriga GDF de pagar passivo do FAC

Samuel Pinheiro Guimarães

Da Redação

O resultado da eleição na Venezuela deixou desconcertada a 
oposição conservadora que, durante quatro meses, organizou 
atos de violência em algumas cidades do país. Até que, em 
julho, veio a vitória de Maduro ne eleição da Assembleia 
Constituinte, da qual a oposição negou-se a participar. 

Menos de três meses depois, houve eleições para 
governadores. A oposição mudou o discurso e resolveu 
participar, mas perdeu de goleada. No dia da votação, líderes 
da direita chamavam o povo a votar, diziam que estava tudo 
tranquilo, que a votação era ordeira e pacífica. Achavam que 

iam ganhar. Mas quando veio a notícia da mais nova vitória do chavismo, 
a oposição começou a falar em fraude, sem provar nada.

As urnas eletrônicas são auditáveis e imprimem o voto que o eleitor 
deposita em uma urna fechada. Ao final, cada seção eleitoral 
compara a ata dos votos eletrônicos com o número de votos em 
papel. Se houver discrepância, é detectada na hora. Inclusive o 
ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, diz que o sistema eleitoral 
venezuelano é o mais moderno e seguro do mundo. É o sistema de 
voto que o falecido Leonel Brizola queria no Brasil.

Sistema eleitoral mais 
seguro do mundo
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Em decisão de primeira 
instância, o Tribunal 
de Justiça condenou o 
governador Rodrigo 

Rollemberg (PSB) a pagar a 
sexta e última parcela do re-
ajuste dos professores do DF 
(3,5% do salário), que deveria 
ter sido concedido em 2015. O 
GDF vai recorrer da decisão.

A diretora do Sindicato dos 
Professores do DF (Sinpro), 
Rosilene Correa Lima, disse 
que "essa foi uma vitória mui-
to importante, mas é preciso 
lembrar que a Lei do Plano de 
Carreira vem sendo desrespei-
tada pelo governador. Estamos 
vivendo um período de com-
pleto desprezo pelos servido-
res públicos".

O ex-governador Agnelo 
Queiroz (PT) concedeu rea-
juste salarial a 32 categorias de 
forma escalonada em 2013. Os 

pagamentos deveriam ocorrer 
até 2015 – já após o fim de sua 
gestão.

PREVIDÊNCIA - A polêmica 
aprovação na Câmara Legisla-
tiva do PL 122/17, que unifi-
cou os fundos do Instituto de 
Previdência dos Servidores do 
Distrito Federal (Iprev), será 
questionada pelo Departamen-
to Jurídico do Sinpro-DF.

O advogado dos professo-
res, Lucas Mori, prepara Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de (ADIN), a ser protocolada 
no Tribunal de Justiça ou no 
Supremo Tribunal Federal, ale-
gando que "a Constituição bra-
sileira veda o uso de recursos 
de um grupo de funcionários 
para pagar a aposentadoria de 
outro grupo". Segundo ele, foi 
"exatamente isso o que ocor-
reu com a fusão dos fundos [o 

financeiro e o previdenciário], 
que pagavam aposentadoria 
de servidores que ingressaram 
no serviço público até 2006 e 
o outro, destinado a pagar os 
benefícios daqueles que en-

traram na carreira a partir de 
2007. É o futuro desses traba-
lhadores que está em risco".

Na mesma linha de raciocí-
nio, o deputado distrital Wa-
sny de Roure (PT) entregou 

representação ao Ministério 
Público, solicitando que o 
MPDFT promova uma ADIN 
para que o judiciário reco-
nheça a inconstitucionalidade 
da lei.

Justiça manda GDF pagar reajuste de 
professores acertado na gestão Agnelo
Romário Schettino

O Conselho de Plane-
jamento Territorial e Ur-
bano do DF (Conplan) 
aprovou o projeto da Lei 
de Uso e Ocupação do 
Solo (LUOS), que será en-
viado à Câmara Legislati-
va até o fim de outubro.

Essa lei, esperada há 
muitos anos, poderá facili-
tar licenciamento de ativi-
dades econômicas no DF e 
unificará mais de 400 nor-
mas urbanas e seis planos 
diretores locais vigentes. 

A lei incide sobre 
aproximadamente 365 
mil lotes urbanos regis-
trados em cartório e es-
palhados por 24 regiões 
administrativas. Não 
está incluído o conjun-
to urbanístico tombado 
pelo Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan).

Plano Piloto, Cru-
zeiro, Candangolândia 
e Sudoeste ficam fora 
da legislação. Essas áre-
as seguem as regras do 
Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico 
de Brasília (PPCub), que 
está sendo construído 
pelo governo com a par-
ticipação da sociedade.

O projeto de lei foi 
construído, segundo o 
GDF, durante 46 reuni-
ões da câmara técnica, 
24 consultas públicas 
presenciais nas regiões 
administrativas, quatro 
consultas públicas on-li-
ne, três audiências públi-
cas e mais de 20 reuniões 
específicas. (RS)

A concentração e o uso ina-
dequado da terra são um grande 
atentado aos mandamentos cons-
titucionais que a elegem como 
um direito de todos e espaço de 
vida. Não é mais aceitável eleger 
como prioridades as atividades 
econômicas de maior interesse do 

capital especulativo e/ou acumu-
lativo, não importando os danos 
que possam ocasionar à sociedade 
como um todo. 

Mas no DF há dois terríveis 
exemplos. O pior é o agronegó-
cio, que concentra mais de 70% 
das terras agricultáveis e 45,94% 
de todo território, com uma parti-
cipação quase desprezível de me-
nos de 0,5% do PIB local, porém 
deixando um rastro de destruição 
incalculável em termos sociais e 
ambientais. Em seguida a cons-
trução civil, conduzida ao calor 
das demandas, com constantes va-
lorizações, sem planejamento que 
condicione o expansionismo à ca-
pacidade de suporte do território.

Para evitar uma tragédia maior 
sobre o DF, para além da atual 
crise hídrica – que tem tudo a ver 
com esses fatores abordados e não 

apenas com as variações nos regi-
mes de chuva –, é preciso reorde-
nar a estrutura fundiária local, re-
distribuindo a terra de forma mais 
equitativa e condicionando a sua 
utilização à produção de alimen-
tos saudáveis, em conformidade 
com os critérios de sustentabilida-
de socioambiental. 

É necessário também condicio-
nar a manutenção ou implantação 
de qualquer atividade econômi-
ca ao cumprimento dos planos 
diretores de ordenamento terri-
torial, zoneamento ecológico-e-
conômico ou outros equivalentes, 
estabelecendo sanções severas aos 
descumpridores. Por fim, resgatar 
o conceito de mãe terra ou terra 
mãe, como bem comum, sob o 
domínio do Estado, com as posses 
reconhecidas na forma de contrato 
de concessão de direito real de uso.      

LUOS vai à Câmara
Legislativa em outubro

Concentração e uso inadequado da
terra contribuem para a Crise Hídrica 
José Vaz Parente
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