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Há uma trama no Congresso 
para adiar as eleições do pró-
ximo ano para 2020, sob falsa 
alegação de que coincidência 
de eleições seria melhor para 
o Brasil. Os setores progres-
sistas precisam se mobilizar 
para impedir mais este golpe 
na democracia.
Pág. 2, editorial

Eleições de 2018
podem não acontecer

A caravana Lula Pelo Brasil 
percorreu 1500 quilômetros de 
ônibus e visitou 20 cidades em 
Minas Gerais. Lula conversou 
com o povo e viu de perto os 
refl exos dos retrocessos im-
postos pelo governo de Michel 
Temer & PSDB. Pág. 4

Caravana de Lula é 
festejada em Minas 

No dia 30 de novembro, a 
Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito do Congresso vai 
ouvir o depoimento do advo-
gado Rodrigo Tacla Durán. 
Ele afi rmou que parte dos 
documentos entregues pela 
Odebrecht em seu acordo 
de delação premiada é falsa.  
Pág. 4

Denúncias afetam 
juiz Moro e Lava Jato 

Ainda nesta edição
Grave incêndio atinge Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros    Pág. 5

Planos de saúde assaltam bolso do 
trabalhador e governo ignora     Pág. 5

Brasil vive momento de fortes ameaças 
contra artistas e direitos humanos     Pág. 6

Não é justo multar pedestres e ciclistas 
com a situação atual do trânsito     Pág. 8

Michel Temer publicou um decreto 
que põe à venda todas as empresas 
de economia mista, com destaque 
para Petrobras, Eletrobras e Banco do 
Brasil. Indignado com o entreguismo 
das riquezas nacionais, o geólogo 
Guilherme Estrella, que descobriu o 
pré-sal quando era diretor da Petro-
bras, afi rma: “precisamos resgatar o 
Brasil”.  Pág. 3

TEMER PÕE
BRASIL À VENDA

Encerramento da Caravana Lula por Minas Gerais,
na Praça da Estação, em Belo Horizonte (30/10)
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Há uma tra-
ma no Con-
gresso para 
adiar as elei-

ções do próximo 
ano para 2020, 
sob falsa ale-

gação de coincidência de 
eleições seria melhor para 
o Brasil. Trata-se de novo 
golpe.

Quem coordena esta 
tramoia é o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), em nome de 
interesses externos, que 
vão usar qualquer truque 
para impedir que Lula, 
com popularidade 
crescente, possa 
concor- rer e 

voltar à Presidência da Re-
pública. Os interesses ex-
ternos estão sendo larga-
mente benefi ciados pela 
desnacionalização do pe-
tróleo e do sistema elétri-
co atualmente em curso. 
Querem mais.  Quem do-
minar o Programa Nuclear, 
paralisá-lo. Querem con-
trolar a Base de Alcântara e 

bloquear o desenvolvi-
mento tecnológico do 
Brasil.

O Ministro Luiz Fux, 
do STF, deu declaração a 
favor da condenação de 
Lula, quando o seu julga-
mento ainda sequer tem 
data marcada. É uma ver-
gonhosa pressão sobre 
as instâncias inferiores da 
Justiça, para que não dei-
xem o caso chegar até o 
Supremo Tribunal Federal. 

É, também, prova do medo 
que possuem os poderosos, 
os banqueiros, os ricaços, 
do tremendo apoio popular 
que Lula vem recebendo em 
suas caravanas pelo Nordes-
te e por Minas Gerais.

Frente às tramas que 
os conservadores criam 
para impedir as eleições 
em 2018 ou para impedir 
que Lula se candidate, a 
única saída para as forças 
populares é formar uma 
ampla frente com todos os 
setores progressistas para 
impedir este novo golpe. 
Deve ser ampla o sufi ciente 
para impedir mudanças no 
calendário eleitoral e para 
parar todo o entreguismo 
e a demolição de direitos 
atualmente em curso. En-
fi m, para parar a destruição 
do Brasil.
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ELEIÇÕES EM 2018, A BATALHA EXPLOSIVA

O petróleo e o gás na-
tural são e serão as 
principais fontes de 
energia para a hu-

manidade até o � nal do século 
21. Mas nem esse conhecimen-
to foi su� ciente para impedir 
que o governo golpista e usur-
pador encabeçado por Michel 
Temer realizasse o leilão de áre-
as do pré-sal, a maior e última 
reserva geológica de petróleo 
do mundo. Dos oito lotes ofe-
recidos, seis foram arremata-
dos pelas empresas estrangeiras 
Shell, Exxon, Petrogal e Statoil, 
sendo essas duas estatais. Com 
isso, os países de fora garan-
tiram seu desenvolvimento e 
soberania pelos próximos anos 
e o Brasil foi mais uma vez con-
denado à dependência econô-
mica e cientí� ca, que compro-
mete a vida social e cultural dos 
seus cidadãos.

A constatação é de Gui-
lherme Estrella, o geólogo bra-
sileiro que descobriu o pré-sal 
quando era o diretor de Explo-

ração e Produção da Petrobras. 
“Este governo entrega o Brasil, 
destrói o nosso futuro. Consu-
mo de energia é parâmetro de 
qualidade de vida. Não exis-
te outra província geológica 
no mundo como o pré-sal. A 
Noruega comprou o lote de 

Carcará para dar emprego aos 
seus engenheiros porque não 
há mais o que explorar no Mar 
do Norte. Precisamos resgatar 
a Petrobras, empresa compro-
metida com o desenvolvimen-
to nacional”, alertou Estrella 
durante palestra ‘Resgate da 

Petrobras’, realizada no Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio de Janeiro.

O “pai do pré-sal”, como é 
conhecido, lembrou que o Bra-
sil está em 62º lugar em pro-
dução de energia, o que indica 
desigualdade social num país 

que faz muito calor. De acordo 
com Estrella, não se justi� ca 
por si só o argumento de que 
as baixíssimas temperaturas 
do inverno em outros países 
são responsáveis pelo alto con-
sumo de energia.  O calor dos 
trópicos, segundo ele, é mais 
do que su� ciente para produzir 
alto consumo. 

Estrella salientou que o des-
monte da Petrobras é responsá-
vel por grande desemprego. Só 
a transferência de construção 
de duas plataformas para os 
estaleiros de Singapura deixou 
10 mil trabalhadores sem tra-
balho. A propósito, nesse país 
e no Golfo Pérsico se pratica 
o trabalho escravo, razão pela 
qual o governo entreguista 
baixou no Brasil a portaria do 
trabalho escravo. ”Só assim é 
possível competir com esses es-
taleiros. Os trabalhadores deles 
comem com na mão. Os nos-
sos metalúrgicos comem em 
restaurante. Precisamos resga-
tar o Brasil”, disse Estrella.

“Precisamos resgatar o Brasil”
Maria Luiza Franco Busse

A a� rmação é do geólogo Guilherme Estrella, que descobriu o pré-sal quando era diretor de Exploração e Produção da Petrobras

Cai Índice de Atividade 
Econômica 
 O Banco Central divulgou seu Índice de 
Atividade Econômica (IBC-Br) para o 
mês de agosto, que apresentou queda 
de 0,38% frente a julho de 2017 (dados 
dessazonalizados). Os segmentos que 
apresentaram maior queda foram comércio, 
serviços e produção industrial.

Indústria da construção
está em baixa 
A baixa atividade da indústria da construção 
mantém o desemprego em alta no setor. 
Prova disso é que o indicador de número 
de empregados recuou para 45,2 pontos e 
está 0,6 ponto abaixo do de agosto. O índice 
de evolução do nível de atividade � cou em 
46,4 pontos, valor 0,3 ponto inferior ao de 
agosto. Quando os valores estão abaixo 
de 50 pontos indicam queda na atividade 
e no emprego. As informações são da 
Confederação Nacional da Indústria.

Depois de ser constantemente atacado por hackers e � car alguns meses inativo, o 
site do Jornal Brasil Popular (www.brpopular.com.br) voltou ao ar com força total, 
diariamente atualizado. Uma plataforma mais dinâmica e segura oferece um leitura 
mais agradável de temas que a grande mídia costuma ocultar ou distorcer. 
Mas para que tanto o site como este jornal impresso sejam mantidos, é fundamental a 
colaboração dos leitores. Você pode fazer sua contribuição no Banco do Brasil: Agência 
2901-7 / Conta Corrente 41129-9 ou no BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-
031566-6. E se quiser deixar registrada sua doação, envie o comprovante para o e-mail 
� nanceiro@brpopular.com.br 

RECORDAR É VIVER
Tragédia de Mariana completa dois anos de impunidade
Com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), morreram 19 pessoas, a 
localidade de Bento Rodrigues, próxima da barragem, foi totalmente destruída e o Rio Doce 
contaminado. Passados dois anos, os responsáveis por tal crime continuam impunes. 

Site no ar

www.brpopular.com.br

O presidente ilegítimo 
Michel Temer, com apoio do 
PSDB, aproveitou o feriadão 
para publicar, no Diário O� -
cial da União da sexta-feira 
(3/11), o Decreto 9188/17, que 
coloca à venda todas todas as 
empresas de economia mista. 
Os golpistas querem entregar 

rapidamente aos estrangeiros 
as grandes empresas nacio-
nais, como Banco do Brasil, 
Petrobras, Eletrobras e tudo 
mais que puderem. 

"Art. 1º Fica estabelecido, 
com base na dispensa de licita-
ção prevista no art. 29, caput, 
inciso XVIII, da Lei nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016, e no 
âmbito da administração pú-
blica federal, o regime especial 
de desinvestimento de ativos 
das sociedades de economia 
mista, com a � nalidade de dis-
ciplinar a alienação de ativos 
pertencentes àquelas entida-
des, nos termos deste Decreto".

"§ 1º As disposições pre-
vistas neste Decreto apli-
cam-se às sociedades sub-
sidiárias e controladas de 
sociedades de economia 
mista".

Este decreto faz parte de 
um grande plano de privati-
zação, que entrega todas as 

riquezas do país aos estran-
geiros, indo na contramão 
do que fazem os países mais 
ricos, que mantêm seus pa-
trimônio justamente para 
continuarem ricos e explo-
rarem os mais pobres e se 
aproveitarem dos governos 
entreguistas.

Decreto de Temer facilita venda das empresas públicas 
Da Redação

Há uma tra-
ma no Con-
gresso para 
adiar as elei-

ções do próximo 
ano para 2020, 
sob falsa ale-

gação de coincidência de 
eleições seria melhor para 
o Brasil. Trata-se de novo 
golpe.

Quem coordena esta 
tramoia é o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), em nome de 
interesses externos, que 
vão usar qualquer truque 
para impedir que Lula, 
com popularidade 
crescente, possa 
concor- rer e 

voltar à Presidência da Re-
pública. Os interesses ex-
ternos estão sendo larga-
mente benefi ciados pela 
desnacionalização do pe-
tróleo e do sistema elétri-
co atualmente em curso. 
Querem mais.  Quem do-
minar o Programa Nuclear, 
paralisá-lo. Querem con-
trolar a Base de Alcântara e 

bloquear o desenvolvi-

do STF, deu declaração a 
favor da condenação de 
Lula, quando o seu julga-
mento ainda sequer tem 
data marcada. É uma ver-
mento ainda sequer tem 
data marcada. É uma ver-
mento ainda sequer tem 

gonhosa pressão sobre 
as instâncias inferiores da 
Justiça, para que não dei-
xem o caso chegar até o 
Supremo Tribunal Federal. 

ELEIÇÕES EM 2018, A BATALHA EXPLOSIVA

Site no ar

Ruínas em Paracatu de Baixo, distrito de Mariana (MG), após dois anos 
da tragédia do rompimento da Barragem de Fundão da Samarco 
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Os deputados Paulo 
Pimenta e Wadih 
Damous, integran-
tes da CPI da JBS, 

viajaram por conta própria a 
Madri, na Espanha, e ouviram 
o advogado Rodrigo Tacla Du-
rán sobre questões obscuras da 
Operação Lava Jato. Ele a� r-
mou que parte dos documen-
tos entregues pela Odebrecht 
em seu acordo de delação pre-
miada é falsa e entregou provas 
contundentes aos deputados. 
Por exemplo, uma mesma 
conta bancária citada por de-
latores diferentes em processos 
diferentes, no mesmo período, 
tem saldos negativos e positi-
vos, ou seja, foi falsi� cada em 
algum dos dois processos com 

a anuência dos investigadores 
do Ministério Público Federal.

Tacla Durán, que traba-
lhou para a Odebrecht de 2011 
a 2016, acusou o advogado 
Carlos Zucolotto Junior, amigo 
e padrinho de casamento do 
juiz Sergio Moro, de interme-
diar negociações paralelas dele 
com a força-tarefa da Operação 
Lava Jato. Em defesa de Zuco-
lotto, Moro dizia que ele nunca 

trabalhou com Direito crimi-
nal e, sim, apenas com Direito 
trabalhista. Mas a� rmação foi 
desmascarada por Durán, que 
disse aos deputados que, no 
portfólio do escritório do pró-
prio Zucolotto, constam atua-
ções na área criminal.

Outra forte denúncia é que, 
há pelo menos dois anos, a 
força tarefa da Lava-Ja-
to em Curitiba sabia 

que o escritório de advocacia 
Zucoloto, do qual Rosângela 
Moro – esposa do juiz – foi só-
cia, era correspondente do es-
critório de Tacla Durán. 

Tudo isso e a perseguição 
implacável ao ex-presidente 
Lula tem feito disparar a rejei-
ção a Sérgio Moro. Segundo 
pesquisa realizada pelo Institu-
to Ipsos, o índice dos que desa-
provam os métodos do juiz de 
Curitiba chega a 45%, contra 
48% que o aprovam, numa si-
tuação de empate técnico.

O áudio foi protocolado 
na CPI e divulgado por alguns 
sites, mas vem sendo ignorado 
pela grande mídia. Tacla Du-
rán deve depor à CPI da JBS 
por meio de videoconferência 
– uma oportunidade para re-
velar ao Brasil as entranhas de 
uma operação que atinge alvos 
pré-de� nidos, com denúncias 
de que provas são montadas e 
versões criadas por encomenda. 

Com tudo isso, Moro re-
solveu endurecer ainda mais a 
forma como trata o ex-presi-
dente ao ignorar, mais uma vez, 
o direito à ampla defesa. Dessa 
vez ele negou à Lula o acesso à 
perícia nos sistemas Drousys e 
MyWebDay, usados pela Ode-
brecht para gerenciar o paga-
mento de propinas. Será o que 

o juiz tanto precisa 
esconder? 

A etapa de Minas 
Gerais da caravana Lula 
Pelo Brasil encerrou no 
dia 30 de outubro, na 
Praça da Estação, em 
Belo Horizonte, com 

um ato reunindo um 
grande público. O ex-
-presidente percorreu 
20 cidades – totalizan-
do 1500 quilômetros 
em oito dias – para 

ouvir a população, ver 
de perto as mudanças 
promovidas por seu go-
verno e os retrocessos 
cometidos pelo gover-
no golpista de Michel 
Temer & PSDB, que 
deixaram milhares de 
brasileiros à míngua.

Durante a passagem 
por Minas, Lula con-
versou com o povo, foi 
abraçado e afagado por 
milhares de pessoas, 
reuniu-se com reitores 
de universidades e insti-
tutos federais, com lide-
ranças populares, visitou 
comunidades, conheceu 
projetos da agricultura 
familiar e visitou insti-
tuições culturais.

Denúncias de advogado complicam Moro e Lava Jato Lula percorreu 1500 Km
de ônibus por Minas GeraisDa Redação

Da Redação

O golpe de Estado que 
derrubou a presidente Dilma 
Rousse�  em 2016 mostrou um 
pouco do machismo no Brasil. 
Relatório do Fórum Econômi-
co Mundial indica que o país 
ocupa a posição de número 79 
entre 144 países avaliados na 
participação política e econô-

mica das mulheres. A partici-
pação das mulheres aumentou 
com a chegada de Michel Te-
mer ao poder de forma ilegíti-
ma. Segundo o relatório, nesse 
ritmo o Brasil demoraria 170 
anos para alcançar a igualda-
de econômica entre mulheres              
e homens. 

Matéria do jornal inglês � e 
Guardian estampa: “Acusado 
de corrupção e com populari-
dade beirando zero - por que o 
presidente do Brasil ainda está 
no cargo?” A resposta é dada 
pelo próprio jornal: o mercado 
não liga para corrupção; Temer 
tem orçamento su� ciente para 
subornar o Congresso; os pro-
testos anticorrupção eram ba-
sicamente contra Dilma e não 
contra a corrupção.

Em 2017, 82% dos reajustes dos 
planos de saúde dos trabalhadores, 
junto a empresas privadas, foram con-
siderados abusivos. No ano passado, 
75% foram considerados irregulares. 
Pesquisas mostram que, de cada qua-
tro, três trabalhadores são prejudica-
dos. Ao entrarem na justiça, mesmo 
cansados pela espera, são bene� ciados 
por jurisprudência consolidada. Em-
bora os empresários saibam que agem 
ilegalmente, sentem-se protegidos 
pela falta de � scalização da agencia 
governamental encarregada do setor. 

O povo � ca exposto a aumentos 
abusivos, acima da in� ação, como fo-
ram os últimos, entre 13,5% e 15%, 
enquanto a in� ação está entre 3,5% e 
4% devido à estagnação da economia. 
Num país sério, esse tipo de empresá-
rio estaria preso, além de pagar multas 
por excesso de abusos. 

Por mais que os técnicos honestos 
con� rmem que a previdência social é 
superavitária, a grande mídia espalha 
que ela é de� citária. Para piorar, o go-

verno atual, interessado na privatiza-
ção da previdência, porque está a ser-
viço dos banqueiros que o � nanciam, 
juntamente com sua base de apoio 
corrupta no Congresso, estimula uma 
classe empresarial no setor de saúde, 
que cuida de especializar-se em tra-
moias contra os contribuintes mais 
pobres. 

Daí começa a disseminação de 
planos privados de saúde, no compas-
so da derrocada do SUS. São promes-
sas inicialmente atrativas, oferecendo 
serviços que posteriormente não serão 
prestados. Prometem também preços 
reajustáveis pela in� ação, mas mudam 
as regras por conta própria. 

A resposta a essa roubalheira só 
pode ser a mobilização para defender a 
democracia e a realização de um refe-
rendo revogatório – como prometem 
Lula e outros candidatos de oposição, 
se chegarem ao poder – para devolver 
ao povo o que lhe foi tirado a partir 
de um golpe de Estado que derrubou 
a presidente Dilma Rousse�  em 2016.

Outubro encerrou com a conta de 
luz mais cara e novembro começou 
com aumento de preço dos com-
bustíveis e do gás de cozinha, que 
já acumula alta de mais de 15,5% só 
este ano. Para piorar, o golpista Michel 
Temer anunciou ainda um corte de R$ 
14,00 no salário mínimo do próximo 
ano. Tudo isso para ajudar a compen-
sar um pouco o perdão de R$ 1 trilhão 
concedido a petroleiras internacionais.

Brasil é 79º em participação 
política das mulheres Jornal inglês detona Temer

Planos de saúde:
assalto ao bolso do trabalhador

Da Redação

Cesar Fonseca

"Sempre que a barra suja para a direita, Lula é novamente denunciado. Quando aparece até documento de pagamento de doleiro à mulher de Moro, Lula vira alvo."
Marcelo Rubens Paiva

Preço do gás
de cozinha dispara

Os incêndios � orestais no Brasil 
passaram a ser mais bem monitora-
dos, prevenidos e combatidos a par-
tir da criação do PrevFogo no Ibama, 
em 1989. Em 2001 foram criadas e 
equipadas as brigadas para prevenir 
e combater incêndios � orestais. 

A divisão do Ibama e criação do 
ICMBio, em 2007, causou um grande 
retrocesso na evolução da qualidade 
dos trabalhos de prevenção e combate 
aos incêndios � orestais. E agora o go-
verno ilegítimo de Temer promoveu 
o desmonte dos serviços públicos, 
atingindo de forma grave a gestão 
federal do meio ambiente e com isto 
fragilizou os trabalhos de prevenção e 
combate aos incêndios � orestais, que 
aumentaram a partir de 2016.

O Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros foi ampliado recente-

mente, de 60 mil para 240 mil hecta-
res, e alguns proprietários de terras 
ameaçaram incendiá-lo. É tradição 
os pecuaristas da região queimar os 
campos naturais para provocar a re-
brota do capim e alimentar o gado. 
Eles vinham queimando o Cerrado 
na região desde agosto e nenhuma 
medida preventiva foi tomada, nem 
diante das ameaças.  

O incêndio no Parque Nacio-
nal causou grande comoção so-
cial com a divulgação pela mídia 
e nas redes virtuais. Este incêndio 
encontrou o ICMBio desmonta-
do por falta de pessoal e recursos.  
Frágil, o ICMBio, não foi capaz de 
detectar os focos iniciais e tornou 
o combate ine� ciente. Só a chuva 
apagou e sessenta mil hectares es-
tão queimados.

Incêndio na Chapada dos Veadeiros
é catástrofe anunciada
Paulo Ramos 

força tarefa da Lava-Ja-
to em Curitiba sabia 

o juiz tanto precisa 
esconder? 

Outubro encerrou com a conta de 
luz mais cara e novembro começou 

já acumula alta de mais de 15,5% só 
este ano. Para piorar, o golpista Michel 
Temer anunciou ainda um corte de R$ 
14,00 no salário mínimo do próximo 
ano. Tudo isso para ajudar a compen-
sar um pouco o perdão de R$ 1 trilhão 
concedido a petroleiras internacionais.

"Sempre que a barra suja para a direita, Lula é novamente denunciado. Quando aparece até documento de pagamento de doleiro à mulher de Moro, Lula vira alvo."

de cozinha dispara
Resultado do incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (29/10)
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“O Brasil passa por uma 
desestabilização demo-
crática, com os direitos 
humanos ameaçados e 

sob forte risco de retrocesso”. É 
assim que Roberto Figueiredo 
Caldas, Juiz Presidente da Cor-
te Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), descreve a 
atualidade brasileira.

Para o juiz, “o que estamos as-
sistindo no país é uma censura, 
sem meias palavras, que impede 
exposições artísticas sob o argu-
mento de que fazem apologia 
da pedo� lia e agridem símbolos 
religiosos”. É preciso, portanto, 
garantir liberdade de expressão 
aos artistas contemporâneos, 
que fazem uma arte instigadora, 
provocativa e necessária ao de-
senvolvimento sociocultural de 
qualquer Nação. 

Roberto Figueiredo propõe 
um debate urgente na socie-
dade sobre Arte e Religião. Ele 

lembrou que no Pará, neste ano, 
já foram assassinados nove ba-
balorixás, uma demonstração 
de intolerância religiosa e ata-
que aos princípios básicos da 
CIDH: liberdade de expressão, 
liberdade artística e liberdade 
religiosa. “Sem censura prévia e 
sem discriminação de qualquer 
natureza”, completou.

Roberto Figueiredo fez essas 
a� rmações no colóquio “Arte, 
Liberdade de Expressão e De-
mocracia”, promovido pelo 
Coletivo de Artistas Livres de 
Brasília – Não Calarás!”, em ou-
tubro, no Museu da República.

Para destacar a importân-
cia da CIDH nas Américas, o 
juiz lembrou que a Convenção 
Americana, assinada em Costa 
Rita, é um documento que se 
iguala às Constituições e nela 
está escrito que nenhuma lei, 
nem mesmo uma Constitui-
ção, pode confrontar a liberda-

de artística. O Brasil é signatá-
rio dessa Convenção. Por esse 
motivo, suas decisões devem 
ser seguidas pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

Os meios de comunicação 
têm responsabilidade nesta 
questão. No Brasil, onde há 
grande concentração de pro-

priedade em poucas mãos, o 
papel desestabilizador a que 
se refere Roberto Figueiredo é 
real. Por isso, é necessário que 
se discuta a regulamentação 
do setor das comunicações, 
especialmente o dos meios 
eletrônicos, que é concessão 
do Estado.

Para o artista plástico Chris-
tus Nobrega, quando o prefeito 
do Rio de Janeiro, Marcelo Cri-
vela, diz que o lugar da expo-
sição Queermuseu é no fundo 
do mar, “está se utilizando de 
uma metáfora que nos remete 
ao regime militar, que era para 
onde iam suas vítimas”.

Após 27 anos da aprova-
ção do projeto, foi inaugu-
rada a primeira obra do ar-
quiteto Oscar Niemeyer, em 
Porto Alegre. 

O projeto foi um presen-
te para homenagear o líder 
comunista e amigo, que con-
forme a� rmou Niemeyer em 
sua carta exposta nas paredes 
arredondadas do Memorial, 
será uma obra para “manter 
viva a memória de Prestes, 
um brasileiro que lutou em 
favor de seu povo, contra a 
miséria e a desigualdade so-
cial que, infelizmente, ainda 
persistem em nosso país”. 

Mais de 300 pessoas partici-
param da programação orga-
nizada pela Associação do Me-
morial Luiz Carlos Prestes nos 
dias 27 e 28 de outubro. A ativi-
dade contou com a exibição do 
� lme “Militares da Democra-
cia: Os militares que disseram 
Não”, de Silvio Tendler, debates 
e ato-show. 

O ponto alto foi o Ato Polí-
tico, realizado no interior do 
Memorial, junto à exposição da 
vida de Prestes. Foram home-
nageadas pessoas que contri-
buíram para a concretização do 
projeto, como Dulphe Pinheiro 
Machado e Paulo Ricardo Petri 

in memoriam, o então vereador 
Vieira da Cunha (PDT) que em 
1990 apresentou à Câmara o 
projeto de lei para construção 
do espaço, e o ex-governador 
Olívio Dutra (PT), prefeito da 
Capital na época da aprova-
ção do projeto. Também foi 
homenageado o presidente da 
Federação Gaúcha de Futebol 
(FGF), Francisco Noveletto. 

Participaram ainda do ato 
político o ex-governador do 
Ceará Ciro Gomes (PDT), os 
deputados federais Maria do 
Rosário (PT) e Henrique Fon-
tana (PT), e os deputados esta-
duais Adão Villaverde (PT), 

Manuela D’Avila (PCdoB) e 
Pedro Ruas (PSOL). 

O ato foi � nalizado com a 
interpretação da música Ca-

valeiro da Esperança, uma 
homenagem de Taiguara a 
Prestes, por Lenine Guarani, 
� lho do músico. 

Memorial Luiz Carlos Prestes é inaugurado em Porto AlegreDireitos humanos e artistas estão sob ameaça no Brasil
Romário Schettino Katia Marko

É mais do que justo 
hipotecar solidariedade a 
Caetano Veloso e a Paula 
Lavigne que entraram na 
Justiça contra os integran-
tes do chamado Movi-
mento Brasil Livre (MBL) 
e o ator pornô Alexandre 
Frota. Eles chamaram Ca-
etano de pedó� lo por ter 
namorado Paula Lavig-
ne quando ela tinha 13 
anos e agora vão ter que 
responder na Justiça pelo 
que vomitaram.

Tudo se deve ao posicio-
namento – muito justo por 
sinal – de Caetano Veloso 
contra a censura às artes 
defendida pelos que agora 
absurdamente o acusam. 
Ele também teve posição de 
destaque nas críticas ao fas-
cismo do MBL na questão 
da suspensão pelo Santan-

der Cultural da exposição 
Queermuseu, em Porto 
Alegre, que reunia consa-
grados artistas plásticos bra-
sileiros, entre os quais, Lygia 
Clark e Hélio Oiticica. 

Caetano repetiu os jus-
tos argumentos antifascistas 
quando o prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivela, im-
pediu a realização no Museu 
de Arte do Rio (MAR) da 
mesma exposição suspensa 
em Porto Alegre. 

É mais do que lamentá-
vel que o prefeito de uma 
cidade que tem história 
cultural e tradição de luta 
se valha dos mesmos argu-
mentos de � guras execrá-
veis como Kim Kataguiri e 
Alexandre Frota. Silenciar 
numa hora destas é na prá-
tica compactuar com o ide-
ário fascista.

Caetano Veloso é vítima
de ofensas de fascistas
Mário Augusto Jakobskind

“Dedo na ferida”, um impor-
tante documentário de Silvio 
Tendler – apresentado no Festi-
val de Cinema do Rio – disseca, 
em linguagem acessível a todos 
os públicos, o que o capital � -
nanceiro está fazendo no mundo 
com re� exos perniciosos para a 
maioria da população do plane-
ta. Se há uma película que me-
receria levar o troféu de melhor 
� lme da edição do Festival do 
Rio deste ano, o voto deveria ser 
dado a “Dedo na ferida”. Aliás, o 
júri popular deu a vitória ao do-
cumentário.  

O � lme é uma explicação didá-
tica sobre a situação que o Brasil 
atravessa com a instalação do go-
verno brasileiro comandado por 
Michel Temer, uma � gura menor, 
mas que ocupa a Presidência exa-
tamente para fazer o jogo sujo do 
capital � nanceiro que atormenta 
a vida da população brasileira, da 
mesma forma que atormenta am-
plas parcelas da população grega 
e de outros países.  

Há depoimentos de lideranças 
de movimentos sociais, entre os 
quais João Pedro Stédile, do Mo-
vimento dos Sem Terra (MST) e 
Guilherme Boulos, Coordenador 
do Movimento dos Trabalhadores 
sem Teto (MTST), que explicam 

bem as mazelas do capital � nan-
ceiro especulativo. O cineasta 
Costa Gravas também dá a sua 
colaboração explicando o atual 
momento que vive o capitalismo 
na Europa.

Há também depoimentos 
fundamentais de economistas, 
entre os quais Yanis Varoufakis, 
ex-ministro das Finanças da 
Grécia, Paulo Nogueira Batista, 
vice-presidente do Banco de De-
senvolvimento do BRICS, situ-
ado em Xangai, a professora da 
USP, Laura Carvalho e Ladislau 
Dowbor, entre outros, explican-
do o momento atual do capita-
lismo no mundo sob o domínio 
dos bancos.

Documentário “Dedo na Ferida”
disseca ação do capital � nanceiro
Mário Augusto Jakobskind

Mesa do debate: Arte, Liberdade de Expressão e Democracia 
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A presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), ministra 
Cármen Lúcia, deu ganho de 
causa aos defensores da Escola 
Sem Partido, ao manter a decisão 
de instância inferior que suspen-
deu a regra do Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio) que dá 
nota zero para a redação consi-
derada desrespeitosa aos direitos 
humanos.

Trocando em miúdos, com o 
argumento de defender a liber-
dade de expressão, de agora em 
diante quem redigir nota ofensi-
va aos negros, defender os valores 
nazistas e até a� rmar que o holo-
causto na II Guerra Mundial não 
existiu, entre outras barbaridades 
históricas, não vai ser repreendi-
do, ou seja, não vai tirar zero.

Carmen Lúcia, de alguma 
forma, contribui para que a ci-
dadania dos jovens, futuros uni-
versitários, seja impregnada pelo 

ódio racista e discriminação com 
os diferentes, que tantos males já 
produziu na história da humani-
dade, principalmente na vigência 
do nazifascismo. 

Quem sai mal, mais uma vez, é 
a própria Carmen Lúcia e o STF 

como instância máxima da jus-
tiça brasileira. Eles destruíram 
a ideia de que uma das funções 
da pedagogia é humanizar, en-
sinar a conviver e a respeitar 
todo e qualquer ser humano 
como a si mesmo.

Aí o STF usa falsa liberdade de expressão 
e libera ofensa na redação do Enem
Mário Augusto Jakobskind

Livro sobre Zika vence Prêmio Jabuti
O livro "Zika, do sertão nordestino à ameaça 

global", de Debora Diniz, é vencedor do Prêmio Jabuti, 
a mais importante premiação literária do País, na 
categoria Ciências da Saúde. A autora é antropóloga, 
pesquisadora e professora de bioética na Universidade 
de Brasília e na Fundação Oswaldo Cruz.
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A infeliz e inopor-
tuna Resolução 
706/2017, do Con-
selho Nacional do 

Trânsito (Contran), vem cau-
sando indignação. Para os ati-
vistas da paz no trânsito, essa 
medida estimulará o ódio dos 
motorizados contra os pedes-
tres e ciclistas, a parte mais 
frágil na insana luta pela so-
brevivência urbana.

Uma nota pública, assina-
da por dezenas de entidades 
defensoras dos pedestres e 
ciclistas em todo o Brasil, de-
clara a insatisfação do movi-
mento com a Resolução, que 
pretende ser implementada 
em abril de 2018.

“As multas de trânsito, pre-
vistas na legislação brasileira, 
são ferramentas importantes 
para promover o respeito à si-
nalização e à regulamentação 
de trânsito”, diz a nota, “mas 
para tanto, é essencial que a 
sinalização esteja adequada às 
necessidades mínimas do trân-
sito de pessoas e veículos, e su-

� cientemente clara para a cor-
reta interpretação dos cidadãos 
e cidadãs, tanto condutores 
como aqueles que utilizam os 
modos ativos de deslocamen-
to – também conhecidos como 
não-motorizados”.

Não há como penalizar pe-
destres e ciclistas sem uma 
mudança radical na cultura da 
velocidade, do desrespeito aos 
cidadãos não-motorizados e 
sem as condições mínimas de 
mobilidade urbana, com cal-

çadas decentes, ciclovias ade-
quadas, faixas de pedestre bem 
sinalizadas e outras medidas.

Os ativistas da mobilidade 
cidadã a� rmam na nota o� -
cial que a “largura das ruas, a 
con� guração dos cruzamentos 

e até os tempos dos semáforos 
foram planejados a partir da 
lógica dos veículos motoriza-
dos”.

Em Brasília, segundo a As-
sociação Andar a Pé, o trânsito 
é estimulado pelo desenho da 
cidade, que estabeleceu vias de 
trânsito de grande velocidade 
no centro urbano.

Com o aumento dos atrope-
lamentos com morte de ciclis-
tas e pedestres, está de volta a 
campanha pela redução da 
velocidade para 60km no Ei-
xão e 50km nos Eixinhos, com 
semáforos e faixas de pedestre. 
A mesma necessidade é vista 
como fundamental em todas 
as cidades do DF.

“A aplicação de multas a pe-
destres e ciclistas não se apre-
senta como uma solução efeti-
va para resolver os problemas 
da mobilidade urbana e da 
convivência nas ruas”, dizem 
os ativistas, que se preparam 
para barrar a Resolução no 
Congresso Nacional, por meio 
de um Decreto Legislativo.

A categoria dos vigilantes 
travou uma luta dura, mas vi-
toriosa, neste mês de outubro, 
em Brasília. Nestes tempos de 
retrocesso, isso prova que re-
sistir não é apenas necessário, 
mas a única saída.

Para impedir a demissão 
de� nitiva de mais de mil vi-
gilantes pelas novas empresas 
de segurança licitadas pelo 
GDF, os trabalhadores usa-
ram tática de guerra: fardados, 
mantiveram-se em seus postos 
de trabalhos por dez dias im-
pedindo, na prática, de serem 
substituídos por outros.

O movimento exigiu co-
ragem, conhecimento e lide-
rança. Sabiam estar respal-
dados por lei do deputado 

Chico Vigilante, determinan-
do que em caso de mudança 
de empresas de segurança 
pelo GDF os vigilantes de-
vem ser demitidos e recon-
tratados imediatamente no 
mesmo posto pelas empresas 
vencedoras do novo contrato. 

Como os patrões se nega-
vam a cumprir a lei distrital 
e as normas dos editas de li-
citação, Chico e o sindicato 
recorreram ao TCDF que por 
unanimidade deu ganho de 
causa aos vigilantes determi-
nando o cumprimento em 5 
dias da recontratação de to-
dos os vigilantes que presta-
vam serviço para as secreta-
rias de Saúde e Planejamento 
do GDF. 

O Distrito Federal terá 
que pagar uma multa de R$ 
609.750,76 por não ter pago 
pensão à mãe de um aluno 
que � cou tetraplégico após 
se afogar no Parque Nacional 
da Água Mineral durante um 
passeio promovido pela esco-
la em 2004.

A multa foi aplicada em pri-
meira instância e mantida pelo 
Tribunal de Justiça. O GDF in-
terpôs diversos recursos contra 
a decisão, mas a condenação 
foi mantida. Porém, o governo 
Rollemberg não efetuou os pa-
gamentos conforme combina-
do, e por isso recebeu a multa.

Por que é injusto multar pedestres e ciclistas

Resistência garante
emprego a vigilantes no DF

GDF não paga 
pensão a aluno 
tetraplégico e
é multado 

Romário Schettino

Evelyn Alencar

Da Redação

 Bicicletada nacional em Brasília (27/10) homenageia Raul Aragão, voluntário do projeto Bike Anjo
e parte da coordenação da Rodas da Paz. Ele foi atropelado perto de casa, na Asa Norte.
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