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Em depoimento a parlamentares na 
CPMI da JBS, o ex-advogado da Ode-
brecht, Rodrigo Tacla Durán, mostrou 
registros de trocas de mensagens de 
celular com o advogado Carlos Zucolotto 
Jr., padrinho de casamento do juiz Sérgio 
Moro. Esses registros demonstram, en-
tre outras coisas, que Zucolotto interme-
diava irregularmente negociações de sua 
delação premiada com a força tarefa da 
Lava Jato.    Pág. 4

Lava Jato, desmascarada

Ainda nesta edição
Congelamento fiscal freia 
PIB e mantém recessão e 
desemprego     Pág. 3

Medida Provisória de Temer 
dá R$ 1 tri a petrolíferas 
estrangeiras      Pág. 5

Outro delator diz que Globo 
pagou propina por transmis-
sões de futebol      Pág. 6

Pesquisa indica possibilidade 
de vitória de Lula no primeiro 
turno      Pág.4

Idosos e deficientes perderão 
o BPC se não se cadastrarem 
até 31/12       Pág.5

No DF, militantes da cultura 
reclamam que governo deu 
calote no FAC       Pág.7

Pressão sobre os deputados pode 
barrar aprovação da reforma da 
Previdência, principalmente porque 
dificilmente conseguirão se reele-
ger caso votem mais esse projeto 
contra os trabalhadores. Temer e os 
golpistas precisam de 308 votos na 
Câmara, entretanto não possuem 
esse número até o momento.  Mas 
como a compra de votos não tem 
limites, é fundamental que cada 
pessoa pressione os deputados de 
sua região para que votem contra a 
reforma.  Pág. 5

Reforma da
Previdência, NÃO

O Jornal Brasil Popular encerra o ano com a 
certeza do dever cumprido, ao levar informação 
gratuita a milhares de pessoas. Esta é a última 
edição deste ano, com a garantia de retorno em 
janeiro próximo. 

O Jornal Brasil Popular deseja muita paz e 
alegria neste fim de ano e que 2018 traga de 
volta a esperança.
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A classe trabalhadora 
brasileira já come-
ça a sofrer os efei-
tos desastrosos das 

mutilações feitas na CLT, lei 
trabalhista aprovada na Era 
Vargas e que representou 
importante defesa para os 
trabalhadores. 

Agora muitos sindicatos 
já estão demitindo funcioná-
rios e até mesmo reduzindo 
instalações, o que significa 
menos capacidade para fazer 
a defesa dos trabalhadores.

Um novo risco de tragé-
dia para os trabalhadores 
está na anunciada demolição 
da Previdência Social, tam-
bém criada na Era Vargas. Se 
aprovada, poderá significar, 

na prática, o impedimento 
da aposentadoria para gran-
de parte da população. 

Sem uma unidade maior 
nas forças progressistas e en-
tre as centrais sindicais, que 
foi insuficiente para defender 
a CLT, há sim o risco de derro-
ta questão da Previdência. 

Com toda a crise do go-
verno Temer, sua impopu-
laridade, seus desmandos, 
a recessão na economia, o 
apoio do grande capital tem 
garantido a compra de votos 
no Congresso. 

Mas eis que um sinal 
de esperança ganha for-
ça nas ruas: as carava-
nas de Lula e sua cres-
cente popularidade, 

apesar de todas as agressões 
midiáticas, indicam que uma 
grande onda popular está 
se formando, com o poder 
de intimidar aqueles que, no 
Judiciário, querem condenar 
Lula sem provar as acusações 
contra ele. 

Uma grande frente de 
forças progressistas em torno 

de Lula representa 
o caminho para o 

país recuperar políticas de so-
berania sobre suas riquezas 
nacionais, de distribuição 
de renda e de fortaleci-
mento dos salários e 
do emprego. 

brasil 8 de dezembro de 2017

Convidado ao 14º Con-
gresso do PCdoB, em 
Brasília, Lula admitiu 
que o governo do PT 

esteja pagando o preço de não 
ter regulado os meios de comu-
nicação. “Precisamos fazer isso 
agora, quero que todos tenham 
o direito de se defender, de se 
manifestar. Que os partidos de 
esquerda lancem seus candida-
tos e vamos subir em palanque 
juntos. Temos de perguntar 
tudo ao povo e ouvi-lo”, propôs 
na tribuna do encontro realiza-
do no Centro de Eventos Brasil 
21.

Recebido com carinho e 
ovações pela plateia e liderança 
do PCdoB, que chamou de “glo-
rioso irmão, pela aliança histó-
rica com o PT”, Lula encerrou o 
evento com discurso de estadista 
(segundo o dicionário Houaiss, 
estadista é a pessoa que exerce 
liderança política com sabedo-
ria e sem limitações partidárias). 
“Sou o último ser humano que 

não pode dizer a quem queira 
ser candidato a presidente da Re-
pública, que não seja”, disse, re-
ferindo-se à deputada Manuela 
D’Ávila (PCdoB/RS), oficializada 
no evento como pré-candidata à 
presidência em 2018. 

Ouviu aplausos e assobios 
da plateia ao dizer que se não 

fosse por teimosia, ele não teria 
chegado aonde chegou, e que 
todo partido tem direito de ter 
seu candidato. “Bolsonaro, que 
é mais do que extrema direita, 
tem o direito de se candidatar. 
E se dizem que Lula é extrema 
esquerda e Bolsonaro é extre-
ma direita, quisera Manuela ser 

o centro”, gracejou. Garantiu 
que não haverá rusga entre ele 
e a adversária, “tenho gratidão 
eterna pelo PCdoB”. 

Contou que os dois partidos 
construíram um país em que a 
educação ganhou protagonis-
mo, com o orçamento triplicado 
e a criação de 467 escolas técni-

cas e do Prouni e cotas para po-
bres e negros disputarem vagas 
na universidade. Disse que quer 
de volta a soberania: “O Brasil 
não pode ser tratado como país 
insignificante. Somos um povo 
extraordinário, que faz piada 
com a desgraça. PCdoB e PT 
têm legado a defender”.

Lembrou os aumentos 
de salário do trabalhador no 
governo PT ao esbravejar 
contra o desmonte da CLT e 
a volta dos pobres pedindo 
esmola. “É o retorno à escra-
vidão, com nossas conquistas 
aniquiladas. Nunca vi tanto 
troglodita, tanto deputado re-
acionário. Querem destruir o 
BB, a CEF, o BNDES e resolve-
ram vender para o estrangeiro 
a Petrobras, indústria que ala-
vanca o desenvolvimento do 
país! Não são políticos, são 
usurpadores, o compromisso 
não é com o povo, mas com o 
mercado”, indignou-se, aplau-
dido de pé pelo público.

Segundo pesquisa do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), a população desocupa-
da chegou a 12,7 milhões de pesso-
as. Este é o pior índice para o mês 
de outubro desde 2012. 

O IBGE mostra também que o 
Brasil encerrou o período de agosto 
a outubro deste ano com uma taxa 
de desemprego de 12,2%. O índice 
é pior do que os 11,8% registrados 
no mesmo período do ano passado. 

Mas o dado mais alarmante nos 
números publicados pelo IBGE é 

que quase todos os empregos pri-
vados criados em 2017 foram in-
formais. A carteira assinada está se 
tornando uma raridade.

Atualmente, são 23 milhões de 
brasileiros que trabalham por con-
ta própria, um crescimento de 1,4% 
na comparação com o trimestre 
anterior (326 mil trabalhadores a 
mais) e 5,6% (aumento de 1,2 mi-
lhão de trabalhadores) em relação 
ao mesmo período de 2016.

Das 2,303 milhões de vagas ge-
radas no país ao longo deste ano, 

75%, ou 1,743 milhão, são infor-
mais. Os postos restantes foram ge-
rados pelo setor público. As empre-
sas privadas geraram apenas 17 mil 
vagas dentro deste ano, variação 
considerada estatisticamente irre-
levante pelo IBGE.

“A crise econômica e o cenário 
político conturbado inibem o pro-
cesso de investir e empreender, ten-
do como consequência o aumento 
da informalidade”, avalia o coorde-
nador de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Cimar Azeredo.

Golpe freia PIB e mantém recessão e desemprego
Cesar Fonseca

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, 
César Fonseca, Eduardo Wendhausen Ramos, 
Geniberto Paiva Campos, Inês Ulhôa, F. C. Leite 
Filho, José Augusto Valente, Romário Schettino, 
Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza

Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos
Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: brpop2015@gmail.com
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: iGráfica

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Deva Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o 
e-mail financeiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

O Jornal Brasil Popular 
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Carteira assinada está se tornando raridade 
Da Redação

Em abril a Globo News dizia que recessão e desemprego são bons para os 
brasileiros. Agora diz que PIB de 0,1% sinaliza crescimento da economia.

Apesar de Temer,
amanhã há de ser outro dia

RECORDAR É VIVER

Supermercado oferece 
salário de R$ 115,00?
Graças à reforma trabalhista, o 
Centerbox, rede de supermercados do 
Ceará, anunciou a contratação de 50 
empregados no regime intermitente, 
com carga de 4 horas em 6 dias por mês, 
ao salário de R$ 4,81 a hora. Fazendo as 
contas, o empregado receberia no final 
do mês o incrível salário de R$ 115. Se for 
para contar isso para a aposentadoria, 
será necessário complementar, do bolso, 
o valor de R$ 75. Cá entre nós, isso é bom 
para quem?

Enfim, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
proibir o uso do amianto do tipo crisotila, 
material usado na fabricação de telhas e 
c'aixas d'água. A decisão foi tomada, no 

dia 29 de novembro, por sete favoráveis 
e dois contrários, proibindo a extração, a 
industrialização e a comercialização do 
produto em todo o território nacional. 

Antes tarde...
Amianto está proibido no Brasil

Editorial
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O ex-advogado da 
Odebrecht, Rodrigo 
Tacla Durán, pres-
tou depoimento 

bombástico a deputados e se-
nadores, na CPMI da JBS, no 
dia 30 de novembro, que foi 
escondido pela grande mídia 
porque mostra o lado obscuro 
da Operação Lava Jato. 

Ele apresentou registros de 
troca de mensagens de celular 
com o advogado Carlos Zuco-
lotto Jr., padrinho de casamen-
to do juiz Sérgio Moro e sócio 
de uma banca de advogados 
que contava com a participa-
ção da esposa do juiz, Rosânge-
la Moro. Perícia realizada pela 
Associação Espanhola de Peri-
tos comprova a autenticidade 
dessas mensagens. 

Esses registros reforçam 
as acusações de Tacla Durán 
sobre a atuação de Zucolotto 
para intermediar negociações 
paralelas de sua delação pre-
miada com a força tarefa da 
Lava Jato. A delação chegou a 

ser negociada com o MP, mas 
Tacla Durán não assinou por-
que, segundo ele, teria de con-
fessar crimes que não cometeu, 
para incriminar determinados 
políticos.

Nas mensagens, Tacla Du-
rán reclama que a força-tarefa 
busca "um monte de coisa nada 
a ver" sobre a qual não teria 
responsabilidade. Em reposta, 
Zucolotto afirma que vai "en-
contrar a pessoa esses dias para 
melhorar isso com o DD". Em-
bora não fique claro quem seja 
DD, são as mesmas iniciais de 
Deltan Dalagnol, coordenador 
da força-tarefa da Lava Jato. 

Ainda nesse diálogo, Ta-
cla Durán reclama do alto 
valor da multa cobrado pela 
força-tarefa pela delação. "Es-
tão me pedindo 15 milhões 
de dólares de multa com base 
num assunto normal sem cri-
me", afirma. Zucolotto disse: 
"me dá uns dias que vou fazer 
contato para que o DD entre 
nessa negociação". 

A Câmara aprovou, no dia 
29 de novembro, o texto-ba-
se da Medida Provisória (MP) 
795/2017, que estabelece redu-
ção de tributos às petrolíferas 
estrangeiras na exploração, de-
senvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural. 

Por 208 votos favoráveis e 184 
contrários, os deputados aprova-
ram o pacote de bondades que 
significará renúncia de receitas na 
ordem de R$ 50 bilhões por ano, 
o que poderá representar uma 
perda de R$ 1 trilhão aos cofres 
públicos até 31 de julho de 2040, 
prazo estabelecido para a suspen-
são de pagamento dos tributos. 

Segundo o texto, as empre-
sas ficam isentas de pagamento 
do imposto de importação, do 
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), e das respectivas 
contribuições para o Programa 
de Integração Social e Programa 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep-Im-
portação), e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins-Importação).

Após revelações de que o minis-
tro de Comércio do Reino Unido, 
Greg Hands, veio ao Brasil para fazer 
lobby em defesa dos interesses das 
petrolíferas britânicas, a proposta fi-
cou conhecida como MP da Shell. 

"Retirar do povo brasileiro R$ 
1 trilhão até 2040 para entregar à 
Shell é roubo. Há parlamentares 
que estão fazendo jogo de petro-
líferas internacionais colocando o 
Brasil de joelhos", disse o deputa-
do Glauber Braga (Psol-RJ).

O deputado Henrique Fontana 
(PT-RS) apontou que a aprovação 
da MP representa uma "pá de cal" 
na indústria naval brasileira. “Não 
sou eu que digo isto. É a Associa-
ção Brasileira da Indústrias de Má-
quinas (Abimaq) que diz que, com 
esta medida provisória, vamos jo-
gar na lata do lixo um milhão de 
empregos da cadeia de produção 
de equipamentos de óleo e gás".

O silêncio é a estra-
tégia do governo para 
cortar sorrateiramente 
o Benefício da Prestação 
Continuada (BPC). A 
turma de Temer procu-
ra esconder, com ajuda 
da grande mídia, que 
as famílias contempla-
das com o BPC têm até 
o dia 31 de dezembro 
deste ano para se reca-
dastrarem no Cadastro 
Único (CadÚnico) dos 
programas do Gover-
no Federal, sob pena 
de perderem o direito 
a essa renda mensal de 
um salário mínimo.  

Quem deveria estar 
fazendo esse chamado, e 
com muita propaganda, 
é o governo, mas a in-
tenção é mesmo não in-
formar para ir acabando, 
aos poucos, com os pro-
gramas sociais. Assim 
tem sido com o Bolsa-
-Família (que já teve 1,5 
milhão de pessoas ex-

cluídas), com a reforma 
agrária, com a Farmácia 
Popular (através da não 
renovação dos convênios 
com farmácias particula-
res), com o Fies e tantas 
outras políticas. 

O Conselho Nacio-
nal de Assistência Social 
estimou a necessidade 
de R$ 3 bilhões para o 
Fundo Nacional de As-
sistências Social (FNAS) 
em 2018, mas na mon-
tagem do orçamento o 
governo reduziu os re-
cursos para R$ 78 mi-
lhões, apenas 0,13% do 
previsto. É deste fundo 
que saem os recursos 
para o financiamen-
to do BPC e de outras 
ações sociais mantidas 
pelo Estado, que vão da 
construção de cister-
nas aos programas para 
jovens vulneráveis e à 
manutenção dos CRAS 
(conselhos regionais de 
assistência social).

A auditora aposentada Maria 
Lucia Fattorelli, fundadora da as-
sociação Auditoria Cidadã da Dí-
vida, afirmou que o governo Te-
mer “cria factoides para embutir 
na consciência da população que 
apenas com a Reforma Previden-
ciária o Brasil voltará a crescer”. 

"A dívida pública é um mega 
esquema de corrupção institu-
cionalizado. Ao apresentar os 
gastos previdenciários, o Go-
verno Federal não considera a 
cesta toda. Ele pega somente a 
contribuição do INSS e compara 
com a despesa total, desprezando 
Confins, PIS, PASEP e outros re-
cursos que fazem parte da Segu-
ridade Social. A conta está errada 
e o governo fabrica esse déficit 

propositalmente e de forma cri-
minosa", afirma Fattorelli.

 Ainda segundo a especia-
lista, “além da sonegação fiscal 
e dos casos de desvio de verbas 

oriundos da corrupção, a atual 
crise econômica é gerada pela 
prática de juro abusivo e de uma 
dívida que hoje consome 44% do 
Orçamento Geral da União”. 

Pesquisa do Datafolha 
sobre intenção de votos 
para presidente da Repú-
blica, divulgada neste sá-
bado (2/12), mostra que o 
ex-presidente Lula melho-
rou seu desempenho com 
relação à pesquisa anterior 
e aponta para a possibili-
dade de vitória do petista 
já no primeiro turno. No 
principal cenário, Lula 
(PT) tem 34%, o dobro do 
segundo colocado, que é 
Jair Bolsonaro (PSC, mas 
ainda quer mudar de par-
tido), com 17%. Em segui-
da, aparecem Marina Silva 
(Rede), com 9%, Geraldo 

Alckmin (PSDB), com 6%, 
e Ciro Gomes (PDT) tam-
bém com 6%.

Segundo o Datafolha, 
Lula ganha em todos os 
cenários de segundo tur-
no. Ele ampliou em qua-
tro pontos percentuais sua 
vantagem, em relação à 
pesquisa feita no fim de se-
tembro, no confronto com 
Alckmin (52% a 30%), Ma-
rina (48% a 35%) e Bolso-
naro (51% a 33%). O Data-
folha fez 2.765 entrevistas 
entre 29 e 30 de novembro, 
em 192 cidades. A margem 
de erro é de dois pontos 
para mais ou menos. 

Como quem anuncia uma sentença 
ou antecipa seu destino, Lula revelou 
de maneira enfática seu futuro político 
para a uma multidão que superlotou a 
praça Costa Pereira, em Vitória (ES), na 
noite de 4 de dezembro: “não fiquem 
com essa bobagem de que o Lula não 
vai ser candidato. Porque vou ser candi-

dato e vou ganhar essas eleições”. 
O discurso ocorreu durante o pri-

meiro ato oficial da terceira etapa do pro-
jeto “Lula Pelo Brasil”, que começou pelo 
Espírito Santo e termina nesta sexta-feira 
(8/12), no Rio de Janeiro. O ex-presiden-
te já percorreu os estados do Nordeste e 
Minas Gerais, sempre de ônibus.

Credibilidade da Lava Jato começa a desMOROnar

Pesquisa indica possibilidade
de vitória de Lula no primeiro turno

Caravana de Lula fecha 2018 no ES e RJ

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Da Redação
Da Redação

“O mesmo Ministério Público que invadiu minha casa até agora não se manifestou sobre 
a acusação de corrupção contra a Rede Globo” Luís Inácio Lula da Silva
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Ato de Abertura da Caravana Lula Pelo Brasil em Vitória, Espírito Santo (04/12)

Além de mostrar que Lula 
é o grande favorito para ven-
cer a eleição presidencial, a 
pesquisa Datafolha apresen-
tou outro dado devastador 

para Michel Temer e os alia-
dos, sobretudo do PSDB, que 
sustentam seu governo desde 
o golpe que retirou do cargo 
a presidente Dilma Rousseff 

em 2016. Para 62% dos brasi-
leiros, Temer governa pior do 
que Dilma, enquanto que ape-
nas 13% consideram a gestão 
dele melhor.

Para 62%, Dilma governava melhor que Temer

Medida Provisória dá R$ 1 tri a petrolíferas estrangeiras

Cadastro de idosos e deficientes para
não perder BPC vai até 31/12

Déficit da Previdência é invenção para enganar o povo
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A banca de jornal da SQS308, 
à esquerda da Igrejinha, virou 
uma lojinha exclusiva de livros, 
camisetas e diversas criações ar-
tísticas sobre Brasília, onde a jor-
nalista e proprietária Conceição 
Freitas tem feito lançamentos e 
palestras também sobre temas 
ligados à cidade. Na tarde do dia 
1º, Milton Hatoum, atual maior 
escritor brasileiro, conversou 
com o público lá reunido acerca 
de seu último romance, lançado 
com enorme sucesso na noite 
anterior no bar Beirute. A his-
tória de “A Noite da Espera” se 
passa na ditadura vivida por um 
grupo de estudantes de teatro da 
UnB, entre eles o personagem 
Lázaro, morador de Ceilândia.

Hatoum, hoje morador de 
SP, mas que na época vivia em 
Brasília, contou que não queria 
deixar a memória dos amigos 
de sua geração no esquecimen-
to. Com esse impulso, ele re-
cria no romance a atmosfera de 

amargura e beco sem saída que 
o governo militar impôs ao país. 
Martim, personagem central do 
livro, e seus colegas, testemu-
nham as violentas invasões po-
liciais no campus da universida-

de e o gradual desmantelamento 
dela, logo que deflagrado o golpe 
em meados dos anos 1960.  “E 
eu não poderia excluir as satélites 
desse contexto, daí criei a figura 
do Lázaro”, contou o escritor.

Lázaro, no entanto, mais 
parece um estudante das pe-
rifas da geração Lula. Ou uma 
simbólica antevisão deles pelo 
autor. Filho da cozinheira de 
um diplomata, na história ele 

se constitui em um ator ta-
lentoso e aluno brilhante que 
conseguiu ingressar na UnB 
– chance que àquela época só 
era possível em sonho. O Te-
atro do SESI em Taguatinga 
também entrou no romance, 
quando os estudantes da UnB 
vão lá estrear a peça “Prome-
teu Acorrentado”, com o então 
presidente-militar Garrastazu 
Médici assistindo na plateia e 
a censura criando problemas 
para impedir que o projeto 
fosse adiante.

“Brasília é a maior cidade 
mestiça da América Latina, 
foi sabedoria de JK reunir aqui 
todos os sotaques que deram 
nessa riqueza cultural”, reco-
nheceu Hatoum, apesar de se 
mostrar pessimista para com 
a sociedade escravagista brasi-
leira. “O abismo social é irre-
versível pelas próximas cinco 
décadas, não há motivo para 
ser otimista”, vaticinou. 

Romance põe em evidência Brasília e satélites 
durante a ditadura militar
Drama em torno de estudantes da UnB é ficção de autor que viveu no Distrito Federal
Angélica Torres

Romário Schettino 

Durante o julgamento do ex-
-presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
José Maria Marin, no escân-

dalo de corrupção da Fifa, o empresário 
argentino José Eladio Rodríguez repetiu 
a denúncia de corrupção já existente 
contra a Rede Globo.

Rodríguez foi braço-direito de Ale-
xandre Burzaco, que dias antes acusou 
a Globo de ter pago US$ 15 milhões de 
suborno para os direitos 2026 e 2030 da 
Copa do Mundo. O delator citou José 
Maria Marin como um dos que rece-

beram propina, e ainda Marco Polo Del 
Nero, atual presidente da CBF, e Ricar-
do Teixeira, que abandonou o mesmo 
cargo há cinco anos sob uma série de 
suspeitas abafadas à época com ajuda da 
Rede Globo.

Nas planilhas da contabilidade parale-
la da Torneos y Competencias, examina-
das em detalhe pela acusação diante do 
júri, os cartolas apareciam sob o nome 
"iluminados". Era a designação secreta 
de Rodríguez para destinatários de pa-
gamentos. Nos exercícios fiscais sob a ru-
brica "iluminados", a palavra Globo apa-

rece pelo menos quatro vezes, associada 
a pagamentos que chegam a US$ 12,8 
milhões relativos aos direitos da Liberta-
dores e da Copa Sul-Americana.

Rodríguez reconheceu diante do júri 
a mesma troca de e-mails com o ex-
-chefe em que discutiam a impaciência 
de Marin e Del Nero, irritados com a 
demora para receber seus pagamentos 
–os cartolas, segundo documentos da 
Torneos, recebiam US$ 600 mil, valor 
depois atualizado para US$ 900 mil por 
ano, relativos à manutenção dos contra-
tos de transmissão dos campeonatos da 
Conmebol.

O delator reconheceu, em fotografias 
mostradas pela acusação, Alexandre da 
Silveira, secretário pessoal de Del Nero, 
e José Hawilla, o brasileiro dono da em-
presa de marketing esportivo Traffic e 
de emissoras de TV afiliadas à Globo.

Mais uma denúncia sobre este as-
sunto pode surgir a qualquer momen-
to. Segundo o deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS), “parece que há um elo entre 
Alberto Youssef, Ricardo Teixeira e a 
Rede Globo”. Ele disse que logo podem 
aparecer documentos comprovando 
essa suspeita, ligando o doleiro que é o 
delator favorito do juiz Sérgio Moro, o 
ex-presidente da CBF e a maior rede de 
mídia do Brasil.

O episódio em que o ex-go-
vernador do Estado do Rio de 
Janeiro, Anthony Garotinho, 
denuncia ter sido espancado 
na cela onde se encontrava re-
mete a uma série de questões. 
Não se trata de defendê-lo po-
liticamente, mas é visível que 
ele está sendo vítima de reta-
liação em conluio da Justiça 
com a Rede Globo e autorida-
des penitenciárias do Estado.

É simplesmente ridícula a 
alegação segundo a qual no ví-
deo da penitenciária de Benfi-
ca, onde ele se encontrava, não 
aparece ninguém no corredor 
e entrando na cela onde o ex-
-governador se encontrava.  

Na verdade, quem pode ga-
rantir, primeiro, que o vídeo 
não foi manipulado pelas au-

toridades penitenciárias? Se-
gundo, a própria característica 
do vídeo, garantem especialis-
tas, pode ter gravado apenas 
um segmento e não o da pes-
soa circulando no corredor e 
entrando na cela. E como se 
não bastasse, a própria Globo 
conseguiu com exclusividade 
a imagem, prontamente exibi-
da pela emissora.

Garotinho, vale lembrar, 
foi quem primeiro divulgou 
as acusações contra a quadri-
lha de Sérgio Cabral, presa em 
Benfica, inclusive a tal dança 
dos guardanapos na França, 
protagonizada por secretários 
e pelo próprio então gover-
nador. A Globo na época era 
ardorosa defensora de Cabral.

A Rede Globo considera 

Garotinho culpado e não lhe 
concede o direito de defesa. 
Fica parecendo que a emisso-
ra quer simplesmente se vin-
gar das sucessivas acusações 
do ex-governador contra a 
emissora da família Marinho, 
inclusive uma delas feita em 
vídeo poucas horas antes da 
prisão decretada. Garotinho 
denunciava o pagamento de 
propina da Globo para ter co-
bertura exclusiva dos jogos de 
Copas do Mundo.

Se apenas for aceita a ver-
são da Globo, em vez de uma 
investigação séria sobre este 
caso, será uma adesão a mé-
todos fascistas, abrindo cami-
nho para que esse tipo de vio-
lência aconteça com qualquer 
cidadão brasileiro. 

Outro delator diz que Globo pagou propina

Globo se vinga de ex-governador que a denunciou
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Um abaixo-assinado circu-
la na internet pedindo apoio 
aos deputados distritais que 
destinem verbas no Orça-
mento de 2018 para a conclu-
são do Centro Cultural e Des-
portivo de Ceilândia.

 Os blocos "C" e "D" do 
Centro esperam, desde que 
foram projetados na década 
de 70, para ser construídos.

 O Movimento Retomada 
pela Conclusão do Centro 
Cultural e Desportivo vem 
se reunindo para garantir 
que a obra seja concluída no 
ano vem. Estão previstos no 
projeto um cine-teatro, com 
capacidade para 400 espec-
tadores; um restaurante/bar; 
um teatro de arena; área ad-

ministrativa e espaço para o 
arquivo da cidade.

 Além disso, o movimento 
quer a construção da Praça 
da Juventude que substituiu 
o Ginásio de Esporte previs-

to no projeto original. Essa 
obra beneficiará as escolas e 
a comunidade, pois amplia-
rá os espaços culturais, já 
que Ceilândia não tem cine-
ma e nem teatro públicos.

A Secretaria de Cultura do 
DF decidiu reduzir as dimen-
sões da Galeria Athos Bulcão, 
que fica no térreo do Teatro 
Nacional. O motivo é a falta 
de espaço para o protocolo e 
para um depósito de móveis 

inúteis. O secretário Guilher-
me Reis foi ao Conselho de 
Cultura explicar essa mudan-
ça. Enquanto isso, os espaços 
culturais que já são pequenos, 
fechados ou em obra, ficam 
menor ainda. 

Comunidade luta pelo Centro Cultural de Ceilândia

Galeria Athos Bulcão é 
reduzida para servir de depósito

Planilhas
reforçam denúncia

A empresa Torneos y 
Competencias, que estava 
no centro da distribuição do 
dinheiro ilícito no mundo do 
futebol, revelou, em Nova 
York, planilhas que mos-
tram o nome do ex-executi-
vo da Globo, Marcelo Cam-
pos Pinto, como recebedor de 
propinas. 

Nos documentos da em-
presa argentina, "MCP" é 
Marcelo Campos Pinto, que 
negociava a compra de direi-
tos de transmissão esportiva 
em nome da Globo. Também 
consta das planilhas como 
beneficiado por pagamento 
de propinas o nome de Mar-
co Polo Del Nero, atual pre-
sidente da CBF, que aparece 
como “MP”.

Nas últimas eleições, no Rio de Janeiro, Garotinho comentou que a Globo teria 
sonegado milhões de reais, durante entrevista ao vivo na própria emissora.

 Conversa com o Hatoum na banca da Conceição
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Prédio do Centro Cultural e Desportivo de Ceilândia, onde existem sete salas, 
apenas uma delas é destinada às atividades culturais
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O texto da Lei de Uso 
e Ocupação do Solo 
(Luos), que o go-
vernador Rodrigo 

Rollemberg (PSB) enviou à 
Câmara Legislativa na semana 
passada, ainda é um desconhe-
cido dos deputados distritais. 
Apesar de o governo pedir tra-
mitação em regime de urgên-
cia, a previsão é que o tema só 
entre em debate em 2018, mas 
não há como afirmar se será 
votado antes do término do 
mandato do governador.

 O debate é complexo e envol-
ve uma grande quantidade de in-
teresses econômicos, ambientais, 
sociais e políticos. A Luos define 
o que são as áreas residenciais e 
comerciais, o gabarito dos edifí-
cios e as cotas de estacionamento 
pago nas áreas urbanas.

 Secretário de Gestão do 
Território e Habitação (Segeth), 
Thiago de Andrade, disse que a 
futura legislação vai unificar cer-
ca de 420 normas urbanas e seis 
planos diretores locais vigentes.

 Com isso, segundo o gover-
no, aproximadamente 365 mil 
lotes urbanos registrados em 
cartório terão regras mais claras 
sobre aspectos como limitações 
de altura e de área construída e 
de quais atividades econômicas 
são permitidas no local.

 Cidades como Estrutural, 
Ceilândia e Riacho Fundo te-
rão parâmetros maiores, e as 
construções passarão a ter, uma 
média de 10,5 metros de altura 
permitida.

 Não faz parte da proposta o 
conjunto urbanístico tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). Estão fora da legislação 
o Plano Piloto, Cruzeiro, Can-
dangolândia e Sudoeste. Essas 
áreas seguem as regras do Plano 
de Preservação do Conjunto Ur-
banístico de Brasília (PPCub), 
que está sendo construído pelo 
governo com a participação da 
sociedade.

 Mobilidade – Uma das pre-
ocupações do governo é com a 
chamada mobilidade ativa, ou 
seja, valorização do desloca-
mento não motorizado. Haverá 
regras claras sobre número de 
vagas para veículos no interior 
de lotes. De acordo com o se-
cretário da Segeth, a Luos “tem 
uma mudança de visão, que é a 
de não privilegiar o espaço do 
automóvel em detrimento do 
espaço das pessoas”, resume.

 “Chegávamos a ter mais 
área construída para auto-
móvel do que para as pesso-
as”, diz o secretário. Segundo 
ele, pesquisas mostram que 

há grande número de gara-
gens particulares com espaço 
sobrando por terem a quanti-
dade mínima obrigatória de 
vagas acima do necessário.

distrito federal

GDF envia Luos à Câmara Legislativa,
mas debate só em 2018
Romário Schettino

Secretário de Gestão do Território e Habitação, Thiago de Andrade
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A volta às aulas na rede 
pública do Distrito Fede-
ral está prevista para o dia 
15 de fevereiro de 2018. O 
período de matrículas está 
encerrado e o resultado 
será publicado no dia 20 de 

dezembro, a partir das 17 ho-
ras, no portal da Secretaria da 
Educação. As férias seguem 
a regra de ter um mínimo de 
15 dias. No calendário anual, 
por exemplo, a previsão é de 
10 a 25 de julho.

Volta às aulas na rede 
pública será dia 15 de fevereiro Romário Schettino

Em cerimônia realizada na 
manhã de quinta-feira (7/12), no 
Foyer da Sala Villa Lobos, o go-
vernador Rodrigo Rollemberg 
(PSB) sancionou a Lei Orgânica 
da Cultura (LOC). O movimento 
cultural de Brasília protestou con-
tra a inclusão do artigo 81 na lei, 
levantou faixas e gritou palavras 
de ordem: "Artigo 81 é traição"; 
"Governador, pague o FAC".

 Inserido de última hora na 
LOC, esse artigo isenta o GDF 
de repor cerca de R$ 100 mi-
lhões retirados do Fundo de 

Apoio à Cultura (FAC) ao lon-
go dos últimos anos para pa-
gamento de outras despesas. O 
Fórum estuda entrar com ação 
na Justiça contra esse "calote". 
Além disso, os artistas dizem 
que grande parte dos projetos 
de 2016, aprovados no FAC, 
ainda não foram pagos.

 E março de 2015, Rollem-
berg reuniu-se com o Fórum de 
Cultura para explicar que a lei 
só autorizava "um empréstimo", 
que seria devolvido até o final 
daquele ano.

 Em dezembro, o governador fez 
outra reunião prorrogando o "em-
préstimo" para dezembro de 2016.

 Nesse mesmo ano, Rollemberg 
mandou outro projeto para a Câ-
mara Legislativa, que foi aprovado, 
eliminando o prazo para devolver 
o dinheiro retirado do FAC. As-
sim, o "empréstimo" ficou para 
sempre, tipo: "Deus lhe pague!".

 Rollemberg desconheceu os 
protestos, elogiou o Fórum de 
Cultura, mas não mencionou o 
artigo 81 em nenhum momento 
de seu discurso.

Sob protestos, Rollemberg sancioana a LOC


