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Judiciário faz sua parte e condena Lula sem apresentar provas, atingindo em cheio o povo brasileiro.
Como já era esperado, o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região deu mais 
um passo no golpe que está destruindo 
um país onde os pobres começavam a 
ter melhores condições de vida. Mesmo 
sem provas, foi mantida a condenação 
de Lula, construída pelo juiz Sérgio 
Moro e por procuradores do Ministério 
Público, no caso do triplex do Guarujá. 

Essa é mais uma peça do quebra-
-cabeças montado pelo sistema gol-
pista envolvendo os três poderes, além 
do Ministério Público e da grande mí-
dia. A Band News, por exemplo, che-
gou a divulgar a condenação de Lula 
por 3 a 0, ainda pela manhã, quando 
nem sequer o primeiro voto havia sido 
lido no TRF4.

O ex-presidente lidera as pesqui-
sas e essa parece ser a principal moti-
vação dos golpistas em tirá-lo da vida 
político-partidária. Então, é hora de 
“continuar nas ruas lutando por elei-
ções democráticas e em defesa dos 
direitos do povo brasileiro”, segundo 
nota da Frente Brasil Popular.

Pelas palavras do próprio Lula, a 
luta pela volta da democracia continua 
e ele é mais candidato do que nunca. E 
na opinião do ex-ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral, Gilson Dipp, essa 
condenação não representa o fi m de 
sua candidatura à presidência da Re-
pública. “Quem vai dizer se Lula é ou 
não inelegível é o TSE”, afi rma Dipp. 
Páginas centrais
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Respostas a quatro perguntas explicam os
vícios do processo montado para condenar Lula.

1 - Que erro jurídico colossal o juiz Moro 
cometeu na sua sentença contra Lula? 

2 -Qual documento o juiz Moro apresentou como 
prova de que o tríplex do Guarujá é do Lula?

3 - A sentença de Moro se baseia no 2º 
depoimento do ex-diretor da OAS Leo Pinheiro.

O que aconteceu com o 1º depoimento?

4 - Afi nal, quem é o dono legal do tríplex?

Confi ra as respostas na página 5.

Processo cheio de vícios
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Respostas a quatro perguntas explicam os
vícios do processo montado para condenar 

1 - Que erro jurídico colossal o juiz Moro 
cometeu na sua sentença contra Lula? 

2 -Qual documento o juiz Moro apresentou como 
prova de que o tríplex do Guarujá é do Lula?

3 - A sentença de Moro se baseia no 2º 
depoimento do ex-diretor da OAS Leo Pinheiro.

O que aconteceu com o 1º depoimento?

4 - Afi nal, quem é o dono legal do tríplex?

Confi ra as respostas na 

Processo cheio de vícios



Brasil  Popular www.brpopular.com.br2 3

GOLPE 3X0 POVO
mídia 26 de janeiro de 2018

No ano eleitoral em que Lula 
é o preferido das urnas e os 
golpistas não conseguem 
emplacar nenhum candi-

dato, a TV Globo elaborou a estra-
tégia de se apoiar na opinião pública 
para determinar a pauta do governo 
que ela não queria nunca mais ver no 
horizonte do Brasil.

Para isso inventou o quadro ‘Que 
Brasil você quer para o futuro?’ Trata 
do seguinte: o cidadão terá 15 segun-
dos para dizer o que pretende para o 
país e aparecer na tela da Globo como 
porta-voz da sua cidade. Vão ao ar as 
gravações feitas nos 5.570 municí-
pios. Ou seja, serão 5.570 falas para 
signifi car uma amostragem expressi-
va e não deixar dúvida de que “a voz 
do povo é a voz de Deus”.

Mas não é difícil imaginar o obje-
tivo de, na prática, ajudar o candida-
to que mais estiver sintonizado com 
o esquema Globo. Pode ser Geraldo 
Alckmin, Luciano Huck, Henrique 
Meirelles ou Rodrigo Maia. Tudo de-
pende das pesquisas, que pode até in-

dicar um salvador da Pátria de última 
hora, como um fi lme que o país já viu 
com Fernando Collor.

Profi ssionais da corporação já 
estão percorrendo todo o território 
nacional e ensinado como o cidadão 
deve proceder para se autogravar 
com o celular. A aula tem sido mos-
trada nos telejornais da casa para dei-
xar bem caracterizado que tudo não 
passa de uma apuração que segue a 
rotina normal das investigações jor-
nalísticas não tendo, portanto, qual-
quer outra intenção. 

Ocorre que o que chega não é 
sempre o que vai ao ar. Dizendo de 
outro modo, o material vai ser sele-
cionado e aí é que a chamada opinião 
pública passa a ser a opinião que a 
corporação golpista quer que chegue 
ao grande público. Como sempre, ha-
verá a manipulação que desinforma e 
causa danos terríveis à vida do cida-
dão que só quer trabalho, casa, comi-
da, educação, saúde, diversão e arte. 

Certamente nenhum cidadão 
que só quer viver a vida com seus 

direitos garantidos vai escutar neste 
Brasil da TV Globo que não se quer a 
reforma da previdência, que se quer a 
revogação do fi m da legislação traba-
lhista, e que se quer que a Justiça pare 
de ser esse pé na porta da soberania 
nacional que arromba a dignidade 
do povo e de um país inteiro quando 
é conivente, com a entrega de todo o 
rico patrimônio brasileiro para o es-
trangeiro.

Para combater realmente a ma-
nipulação, só resta mesmo que o 
candidato à presidência do país se 
comprometa a regular a mídia. E essa 
perspectiva provoca pânico na famí-
lia Marinho, que tem feito o possível 
para, na base da mentira, divulgar 
que quem defende essa perspectiva 
estimula a censura, quando ocorre 
exatamente o contrário, ou seja, re-
gulamentar a mídia, algo comum em 
vários países democráticos, signifi ca 
democratizar a informação.

O povo sabe bem o presente e o 
futuro que quer. Mas essa realidade 
você não vai ver na tela da Globo.

O jornal New York Ti-
mes publicou, no dia 23/1, 
artigo assinado por Mark 
Weisbrot, afi rmando que, 
ao agir de forma partidária, 
o juiz Sergio Moro colocou 
a democracia brasileira à 
beira do abismo. Ele apon-
ta que o ex-presidente Lula 
foi condenado a nove anos e 
meio de prisão por evidên-
cias que jamais seriam leva-
das a sério num sistema ju-
dicial independente, como o 
dos Estados Unidos.

Logo no início do artigo, 
Weisbrot afi rma: “A regra 
da lei e a independência do 
judiciário são realizações 
frágeis em muitos países - 
e susceptíveis a reversões 
bruscas. O Brasil, último 
país do mundo ocidental a 

abolir a escravidão, é uma 
democracia bastante jovem, 
tendo surgido da ditadura 
há apenas três décadas. Nos 
últimos dois anos, o que 
poderia ter sido um avan-
ço histórico - o governo do 
Partido dos Trabalhadores 
concedeu autonomia ao ju-
diciário para investigar e 
processar a corrupção ofi cial 
- tornou-se contrário. Como 
resultado, a democracia bra-
sileira agora é mais fraca do 
que aconteceu desde que o 
governo militar acabou.”

  Por fi m, Weisbrot diz 
que se um Poder Judiciá-
rio politizado for capaz de 
barrar o líder político mais 
importante da história bra-
sileira, o Brasil viverá uma 
calamidade.

Rede Globo prepara mais um exercício de manipulação 

New York Times diz que Moro é 
partidário e jogou democracia 
do Brasil no abismo
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

3X0 POVO
Tem a revanche do povo e o jogo será em casa, com apoio da massa

Quando o número inau-
gural do Jornal Brasil 
Popular, em dezem-
bro de 2015, denun-

ciou com exclusividade que 
haveria um golpe de Estado no 
Brasil, já estava se desenhando 
o envolvimento dos três pode-
res e do Ministério Público, com 
participação marcante da gran-
de mídia. Dito e feito: conse-
guiram derrubar a presidente 
Dilma Rousseff . 

E agora fi cou mais do que 
evidenciado que isso era ape-
nas o início do golpe, como 
demonstrado no julgamento 
do recurso do ex-presidente 
Lula pelo Tribunal Regional da 
4ª Região, em Porto Alegre. O 
mundo assistiu estarrecido a 
três desembargadores confi r-
marem a condenação engen-
drada pelo juiz Sérgio Moro, 

sem que tivesse sido apresen-
tada uma prova sequer. 

É a segunda parte do plano: 
tirar Lula da disputa eleitoral. Mas 
a popularidade de Lula só cresce, 
o PT já soltou nota dizendo que 
ele será candidato e o próprio 
Lula já havia afi rmado que só sai 
da disputa eleitoral morto. 

Band mostra seu ativismo 
golpista - A Band News, emis-
sora de TV do grupo Bandei-
rantes, que participa ativa-
mente do golpe, divulgou o 
resultado antes das 11h da 
manhã, quando ainda nem 
sequer o relator havia ter-
minado seu voto. Um verda-
deiro soco no estômago de 
qualquer pessoa decente que 
espera viver num país justo, 
sem mídia e judiciário tra-
mando contra o povo.

PSDB comemora impuni-
dade de Serra - O escárnio 
contra o povo brasileiro não 
parou por aí. De forma sórdi-
da, coincidentemente neste 
mesmo dia de condenação 
de Lula sem apresentação de 
prova, a procuradora-geral 
da República, 
Raquel Dodge, 
pediu o ar-
quivamento 
de uma das 
ações da JBS 
em que o se-
nador José 
Serra (PSDB-SP), um dos 
articuladores do golpe, é 
citado. Serra foi o respon-
sável pelo projeto de entre-
ga do pré-sal e foi acusado 
de receber R$ 52,4 milhões 
em propinas, dos quais R$ 23 
milhões na Suíça. A denúncia 

foi feita pelo delator 
Pedro No-
vis, ex-pre-
s i d e n t e 
da Ode-
brecht. 
M a s 

p a r a 
a PGR, o 

caso Serra pres-
creveu. Lei igual 

para todos... só vo-
mitando...

Povo nas ruas - A luta por de-
mocracia e por garantia de di-
reitos continua e o povo não 

acei-
tará passivamente essa 

maracutaia institucionaliza-
da. Os próximos passos – nas 
ruas – são barrar a reforma da 
previdência e garantir a can-
didatura de Lula.

Reforma
da Previdência

RECORDAR É VIVER

Em janeiro de 2016, Dilma Rousseff  aumentou as aposenta-
dorias em 11,28%. Gritaram fora Dilma e veio o golpe de Estado 
que derrubou a presidente eleita. Em janeiro de 2018, o presiden-
te ilegítimo Michel Temer deu um reajuste de 1,8%. Ficou melhor? 

Agora querem fazer a reforma da Previdência, para difi cultar 
ainda mais que os trabalhadores conquistem suas aposentado-
rias, além de desvinculá-la do salário mínimo. Quem vai ganhar 
com isso?

Editorial
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Na última quarta-
-feira (24), quase 
cem mil pessoas 
foram às ruas de 

Porto Alegre para prestar 
apoio a Lula no julgamento 
de seu recurso no 8ª Turma 
do Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF-4). A 
sessão manteve, mesmo sem 
apresentar provas, a condena-
ção no caso do apartamento 
(tríplex) do Guarujá, que ti-
nha sido aplicada no ano pas-
sado pelo juiz Sérgio Moro, 
responsável pelos processos 
da Operação Lava Jato na pri-
meira instância da Justiça Fe-
deral, em Curitiba (PR). 

Para Cristiano Zanin, ad-
vogado de Lula, o juiz Moro 
falhou ao defi nir a pena com 
base apenas na “narrativa 
isolada” do ex-presidente da 
OAS, Leo Pinheiro, que foi 
ao fi nal presenteado (por sua 
delação contra Lula) com a 
redução da pena. 

O relator, desembarga-
dor João Pedro Gebran Neto, 
não só manteve a condenação 
como aumentou a pena do 
ex-presidente Lula de nove 
anos e meio para 12 anos e 
um mês de prisão. Gibran es-
creveu 400 páginas para jus-
tifi car a condenação de Lula, 
e ainda sugerir o aumento da 
pena, sem mencionar uma 

linha sobre o principal argu-
mento da defesa para o recur-
so. Durante a leitura de seu 
voto, chegou a dizer que have-
ria provas "acima do razoável 
de que o apartamento tríplex 
desde o início foi reservado 
para Lula”, mas assim como os 

outros que se seguiram, não 
mencionou nenhuma vez que 
“provas” seriam essas, confi r-
mando assim a farsa jurídica.

 Os desembargadores Le-
andro Paulsen (presidente da 
8ª Turma do TRF4 e revisor 
do caso) e Victor Luiz dos 

Santos Laus também votaram 
como o relator, seguindo o 
script do golpe. Mas o proces-
so não está encerrado, pois a 
defesa ainda pode recorrer e 
se todos os recursos ao TRF4 
forem negados, ainda restam 
recursos ao Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), por meio de 
recurso especial, e ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
com recurso extraordinário.

Lula é candidato
Apesar de haver sinais de 

que Lula pode ser preso, pela 

TRF confi rma condenação de Lula e do povo brasileiro

“Houve um pacto entre o Judiciário e a im-
prensa e resolveram que era hora de acabar 
com o PT e com a nossa governança”

Lula

É preciso olhar criticamente para essa sentença. Não se trata de defender Lula, é uma questão de defender algo muito mais precioso: o povo brasileiro, que está sendo condenado junto com ele.
Juliana Medeiros com Jornalistas Livres
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Vicente Faleiros

lei, até o momento isso não 
poderia acontecer, mas tudo é 
possível num estado de exce-
ção. Ele só poderia ser preso 
depois de esgotados todos os 
recursos no TRF4. E essa tam-
bém é uma estratégia do PT 
para manter sua candidatura, 
confi rmada nesta quinta-feira 
(25) durante ato em São Paulo.

 Sim, uma eventual can-
didatura de Lula, nas eleições 
de outubro, pode ser barrada 
com base na Lei da Ficha Lim-
pa, que considera inelegíveis 
aqueles que tenham sido con-
denados em decisão transita-
da em julgado ou proferida 
por órgão judicial colegiado. 
No entanto, há uma brecha na 
lei que permite solicitar uma 
liminar (decisão provisória), 
o que garantiria o registro da 
candidatura, conforme várias 
decisões já tomadas pelo STF.

 Uma nota elaborada pela 
Frente Brasil Popular (FBP), 
que reúne mais de 80 partidos 
e movimentos sociais, logo 
depois do fi m do julgamento, 
lembra que é hora de “continu-
ar nas ruas lutando por eleições 
democráticas e em defesa dos 
direitos do povo brasileiro”.

 Lula lidera em todas as 
pesquisas eleitorais para a 
próxima eleição e essa parece 
ser a principal motivação des-
sa perseguição jurídica, que 
nada mais é do que um capí-
tulo novo no Golpe de Estado 
que começou a tomar forma 
no país logo depois de confi r-
mada a vitória, nas eleições, da 
ex-presidenta Dilma Rousseff .

Justiça é para os ricos
A condenação de Lula 

não é para corrigir uma cul-

tura generalizadamente cor-
rupta, é para fortalecer a 
cultura corrupta que aqui foi 
implantada desde a chegada 
de Cabral, a cultura de que o 
povo é a plebe e deve conti-
nuar servindo à Côrte. Desde 
então, a justiça brasileira pra-
tica a frase que deveria abrir 
cinicamente nossa Constitui-
ção: “Aos amigos os favores da 
lei, aos inimigos os rigores da 
lei”. Temer, Aécio e Serra são 
provas disso. Para a elite, Lula 
precisa ser destruído para     
que nunca mais surja outro 
como ele, seja do interior do 
sertão ou das periferias das 
grandes cidades.

 Lula é um líder popular 
(quer a direita e algumas “es-
querdas” gostem ou não!) e 
também um instrumento da 
vontade do povo, dentro dos 
limites de uma democracia 
representativa e estatal. Mui-
tas contradições existiram 
no governo dele, mas ele foi 
o instrumento da emprega-
da doméstica que precisava 
ter uma certeira assinada; 
de um morador das cidades 
mais longínquas do Nordeste 
que precisava de luz; daquele 
que não sabia como arruma-
ria um salário para sustentar 
os fi lhos; a mulher que, para 
sobreviver, dependia do di-
nheiro de um marido abusivo 
e passou a ser titular de bene-
fícios sociais; e foi instrumen-
to para muitos estudarem em 
uma universidade. A direita 
fala de “pão com mortadela” 
porque não sabe o que é care-
cer destas coisas mais básicas. 
Não pode compreender a dor 
da fome, aquele que sequer 
passou da hora de comer. 

A corrupção dos agentes 
públicos está presente em to-
dos os países e praticada por 
diferentes formas: propina, es-
telionato, prevaricação, fraude, 
desvio dos bens ou serviços pú-
blicos para fi ns privados. 

No Brasil é praxe o enri-
quecimento de políticos que 
já são ricos, manipulando nor-
mas, leis contratos para se be-
nefi ciar. É o rico se enriquecen-

do mais. O fi m ou a redução da 
corrupção pressupõe o comba-
te à impunidade. Os corruptos 
e corruptores precisam ser in-
vestigados, conhecidos, julga-
dos e punidos. 

A Constituição de 1988 deu 
poder ao Ministério Público, às 
Procuradorias, à Polícia Fede-
ral e ao Judiciário. Eram instru-
mento dos grupos dominantes. 
Sem instituições autônomas e 

fortes não há como investigar e 
punir os desvios dos corruptos. 

Tanto o Judiciário, como 
Legislativo e o Executivo têm 
órgãos específi cos de sanção dos 
desviantes, mas as Comissões 
de Ética da Câmara e do Senado 
agem politicamente para prote-
ger alguns e punir outros. 

O Judiciário está sujeito a 
manobras e uso do poder do juiz 
para perseguição ou absolvição. 

O juiz Moro tem usado seu po-
der para perseguir Lula e fazer 
vista grossa com outros políticos. 

No início do Governo Lula, 
em maio de 2003, foi criada 
Controladoria Geral da União 
– CGU, seguida da implantação 
do Portal da Transparência. Em 
2003 houve a implantação da fi s-
calização dos sorteios públicos. 

Em 2006 foi criada a Secre-
taria de Prevenção à Corrup-

ção. Foi implantado o Sistema 
de Controle dos Convênios- o 
SICONV com prestação de 
contas online. 

Pode-se dizer, sem dú-
vida, que o Governo Lula 
colocou em operação uma 
institucionalidade de trans-
parência da gestão pública e 
de investigação e punição dos 
corruptos, como nunca antes 
na história desse país.

Quatro perguntas e respostas mostram com clareza os vícios do 
processo montado para condenar Lula.

1. Que erro jurídico colos-
sal o juiz Moro cometeu na 
sua sentença contra Lula? 
Ciente de que não possuía 
provas concretas para con-
denar Lula, o juiz Moro AL-
TEROU, na sentença fi nal, a 
acusação inicial de “Dono do 
tríplex” para “futuro usufru-
tuário do tríplex”. Isso é ilegal 
pois o juiz não pode modifi -
car a acusação inicial no du-
rante um processo.

2. Qual documento o juiz 
Moro apresentou como pro-
va de que o tríplex do Gua-
rujá é do Lula?
Dentre as “provas” apresen-
tadas pelo juiz Moro, cons-
tam 2 recibos de pedágio da 
rodovia que vai ao Guarujá. 
Como um “recibo de pe-
dágio” transforma Lula em 
proprietário do tríplex, é um 
grande mistério.

3. A sentença de 
Moro se baseia no 
2º depoimento do 
ex-diretor da OAS 
Leo Pinheiro. O que 

aconteceu com o 1º depoi-
mento?
Pinheiro prestou seu 1o. de-
poimento em junho de 2016, 
mas foi rejeitado pois ino-
centava Lula. Foi só quan-
do o juiz Moro aumentou a 
pena de prisão do Leo para 
26 anos que ele resolveu pres-
tar um novo depoimento em 
abril de 2017, dessa vez incri-
minando Lula. Moro fi cou 
satisfeito e diminuiu a pena 
do Leo de 26 para 2 anos e 
meio de prisão.

4. A� nal, quem é o dono le-
gal do tríplex?
O tríplex sempre foi e con-
tinua sendo da OAS, que o 
usou em diversas ocasiões 
como garantia, em vários 
contratos com a Caixa Eco-
nômica, como provam os do-
cumentos que Moro 'prefe-
riu' NÃO anexar ao processo. 
Para confi rmar que a OAS 

é a dona do tríplex, a 
juíza Luciana Cor-
rea Tôrres de Oli-
veira, da 2ª Vara de 

Execução e Títulos no 

Distrito Federal, determinou 
a penhora dos bens da OAS, 
na semana passada. Detalhe: 
um dos ativos penhorados 
é justamente o triplex que o 
juiz Moro diz pertencer ao 
ex-presidente. 

CURIOSIDADE: Lula foi 
condenado na primeira 
instância, pelo juiz Sergio 
Moro, e o recurso chegou em 
42 dias ao TRF-4, um tempo 
recorde na Lava Jato. Por sua 
vez, o relator, desembarga-
dor João Pedro Gebran Neto, 
também concluiu seu voto 
em prazo nunca visto nesse 
tribunal. E olha que o pro-
cesso do tríplex, que começou 
com 16 mil páginas, hoje tem 
cerca de 250 mil, que foram 
lidas por outro recordista, 
o revisor Leandro Paulsen, 
em apenas seis dias. Ou seja, 
trata-se de um desembarga-
dor super-humano que con-
seguiu ler 2 mil páginas por 
hora, sem dormir, durante 6 
dias". Essa rapidez, inexpli-
cável, é outro grande vício 
desse processo.

Os vícios do processo
montado para condenar Lula

Combate à corrupção: as instituições do governo Lula

Augusto da Fonseca
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grande mistério.

3. A sentença de 
Moro se baseia no 
2º depoimento do 
ex-diretor da OAS 
Leo Pinheiro. O que 

riu' NÃO anexar ao processo. 
Para confi rmar que a OAS 

é a dona do tríplex, a 
juíza Luciana Cor-
rea Tôrres de Oli-
veira, da 2ª Vara de 

Execução e Títulos no 

trata-se de um desembarga-
dor super-humano que con-
seguiu ler 2 mil páginas por 
hora, sem dormir, durante 6 
dias". Essa rapidez, inexpli-
cável, é outro grande vício 
desse processo.

Na Esquina Democrática, em Porto Alegre, Lula agradece a solidariedade do povo (23/1)
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As privatizações pre-
tendem destruir o 
nacionalismo econô-
mico que ainda resta 

no Brasil de Getúlio Vargas, for-
talecido por Lula e Dilma, nas 
estatais Petrobras, Eletrobras, 
Siderbras, BNDES e nas leis tra-
balhistas e previdenciárias. 

As estatais são a base da es-
truturação do desenvolvimento 
nacional, dinamizando a pro-
dução, o consumo, a renda, os 
empregos, a arrecadação tri-
butária e os investimentos em 
infraestrutura. Mas a sanha pri-
vatista quer entregar todo esse 
patrimônio do povo brasileiro.

O mais recente episódio do 
desmonte estatal é o da Caixa 
Econômica, que opera, com 
recursos do FGTS, programas 
sociais, como o Minha Casa 
Minha Vida, garantindo ao 
povo acesso à casa própria. O 
ilegítimo governo Temer está 
sucateando esse banco estatal 
popular para vendê-lo (doá-lo) 
a bancos particulares. Serve-se 
dele, com comparsas na sua 
direção, para desviar recursos, 
de modo a comprar votos, no 

Congresso, a fim de tentar pas-
sar a antirreforma da Previdên-
cia, repetindo a destruição de 
direitos trabalhistas. 

As privatizações das esta-
tais, da previdência e da CLT 
desmontam o Estado nacional, 
que, com elas, regulava o pro-
cesso econômico, favorecendo 
interesses das camadas sociais 
mais pobres, que jamais conse-

guiriam acesso à casa própria, 
se dependesse da oferta de cré-
dito por parte de banco privado, 
cujo objetivo é um só: aumen-
tar, mais e mais, seus lucros. 

As vantagens oferecidas pelo 
governo aos mais pobres para 
comprar sua moradia jamais se-
rão ofertadas pelo setor privado, 
que não tem por objetivo fazer 
política social. 

O congelamento dos gastos 
públicos do governo, por vinte 
anos, imposto ao Congresso, 
comprado pelo dinheiro dos 
banqueiros, é a pá de cal na es-
tratégia de desenvolvimento 
com mais justiça social que fora 
desenvolvida nos governos Lula 
e Dilma, de 2003 a 2014.

 Os golpistas, que derruba-
ram Dilma e puseram uma 

quadrilha no poder, visaram 
justamente acabar com as es-
tatais. Trata-se de impedir que 
o dinheiro da exploração dos 
poços de petróleo, na área do 
pré-sal, pela Petrobrás, seja 
destinado à educação, como 
estava programado. 

Agora, os poços do pré-sal 
estão sendo resgatados por 
petroleiras internacionais, 
que obtém, ainda, vantagens 
fiscais, para importar equi-
pamentos, a fim de que elas 
possam explorar a extração do 
ouro negro, não em favor da 
população brasileira, mas para 
enriquecer e ampliar o lucro 
privado internacional. 

As privatizações, portan-
to, visam tão somente pagar 
as dívidas do governo, eli-
minando, do orçamento da 
União, as despesas sociais, 
as que, ao serem realizadas, 
geram emprego, renda, con-
sumo, arrecadação e investi-
mentos em infraestrutura, ou 
seja, construção do desenvol-
vimento nacional, sem o qual 
é impossível assegurar a so-
berania do país.

  hrive (“Prosperar: o que 
será necessário?”) é da-
queles documentários 
que todos deveriam 

assistir. Feito em 2011, não é de 
admirar que sua boa fama se li-
mite a correr praticamente de 
boca em boca, já que discute os 
esforços progressistas da ciência 
e do ativismo contra a falsidade e 
a perversidade do sistema finan-
ceiro, que domina e manipula o 
mundo todo e ao qual não inte-
ressam opositores. Dublado em 
nove idiomas, encontra-se legen-
dando em português e disponível 
de graça no Youtube. 

Concebido, produzido e diri-
gido pelo casal norte-americano 
Foster e Kimberly Gamble, Thri-
ve (que significa prosperidade) 
captura de saída o espectador 
afeito ao mundo virtual, com o 
cenário desenhado para propiciar 

uma “viagem” pelo planeta e pelo 
cosmo. Fisga ao mesmo tempo o 
público otimista, aquele antena-
do às narrativas new age, antes de 
intrigar a plateia pessimista para 
com os rumos político-econômi-
cos do mundo. 

Assim começa revelando “To-
rus”, a energia livre ou “limpa”, 
que há em todo o universo, para 
em seguida denunciar a perse-
guição e o boicote de grandes 
industriais a cientistas que busca-
ram reproduzi-la em benefício da 
humanidade, no século passado 
e no atual. Expõe ainda pesqui-
sadores que atestam contatos de 
extraterrestres e o uso que estes 
fazem dessa mesma energia, que 
a Nasa insiste em ocultar. 

Na sequência, abre-se novo 
capítulo, intitulado “Seguindo o 
Dinheiro” (Following the Money), 
em que é exposta a mentira sobre 

a qual o sistema financeiro se edi-
ficou. Por fim, apresenta os esfor-
ços de muitos no planeta em criar 
um novo mundo, sem a elite dos 
banqueiros e corporações, sem-
pre as mesmas, que controlam 
petróleo, comida, saúde, educa-
ção etc., contra a liberdade e a 
vida de todos.

É nessa parte que o documen-
tário detalha o histórico do im-
pério montado por poucos es-
pertalhões, como os das famílias 
Rothschild, Rockfeller, Morgan 
e Carnegie; como funciona o es-
quema da “corporatocracia”, que 
rege o dinheiro do mundo; como 
são forjadas tragédias, apelidadas 
de “Operações de Falsa Bandeira”, 
para se aproveitarem como abu-
tres da destruição que provocam 
(cita no caso a guerra do Iraque e 
o ataque ao World Trade Center, 
entre outras). 

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Gilmar Mendes, manobra 
para que mais uma lei (a 
terceira em 21 anos) apro-
vada pelo Congresso para 
obrigar as 500 mil urnas 
eletrônicas em uso no país a 
imprimirem o voto – única 
forma de auditar resultados 
- se torne letra morta como 
aconteceu com as duas leis 
que a antecederam. A lei 
em vigor é a de número 
13.165/2015, de autoria do 
deputado Jair Bolsonaro.

Embora as máquinas de 
votar em uso no país desde 
1996 sejam aprovadas pela 
maioria dos 144 milhões 
de eleitores brasileiros se-
gundo pesquisas do TSE, 

especialistas em informá-
tica do Brasil e do exterior 
as consideram inseguras e 
obsoletas pelo fato de se-
rem inauditáveis os resulta-
dos que produzem. Não há 
como fisicamente recontá-
-los e eleição sem reconta-
gem é eleição insegura.

Nos Estados Unido, 
urnas totalmente depen-
dentes de softwares seme-
lhantes as brasileiras foram 
expressamente proibidas 
em mais de 30 estados des-
de que técnicos do Massa-
chusetts Institute of Tech-
nology (MIT) provaram 
que elas podem desviar 
votos caso do candidato “a” 
para o candidato “b”, sem 
que o eleitor perceba. 

De fato, máquinas de vo-
tar totalmente dependentes 
de softwares foram aban-
donadas mundo afora por 
não permitirem a reconta-
gem, essencial em caso de 
dúvida. Elas já foram subs-
tituídas por máquinas de 2ª 
geração, mais modernas, 
cuja principal característi-
ca é permitirem a impres-
são do voto e a recontagem 
dos resultados. Ou até por 
máquinas de 3ª geração 
– que não só imprimem 
o voto, como o registram 
digitalmente, dando uma 
dupla garantia ao eleitor de 
que seu voto está correto, 
independente do software, 
e poderá ser corretamente 
auferido e somado.

Dezesseis ex-presidentes e 
outros líderes de diversos paí-
ses da Europa e América Latina 
assinaram uma declaração con-
junta de apoio ao ex-presidente 
Lula. Entre eles, José Mujica, do 
Uruguai, Cristina Kírchner, da 
Argentina e Felipe González, 
da Espanha. Para eles, o que 
está acontecendo no Brasil é "a 
tentativa de alguns setores de 
destruir a imagem deste grande 
brasileiro".

Além desses ex-presidentes, 
outras figuras mundiais impor-
tantes se manifestaram e muitos 
compareceram ao julgamento 
do recurso do Lula, contra a 
condenação política imposta 
pelo juiz Sérgio Moro, no dia 
24/1, em Porto Alegre. Outros 
já declararam apoio, entenden-
do que não há prova alguma 
para condenar Lula e tudo não 
passa de uma tentativa de tirá-lo 
das próximas eleições. 

Em dezembro, foi inaugura-
do o Comitê Internacional em 

Solidariedade a Lula em Lon-
dres, na Inglaterra. O evento 
contou com a presença de bra-
sileiros de movimentos como o 
@Democracy for BRASIL/UK. 
Houve manifestações pró Lula 
em mais de 20 países.

Organizações mundiais de 
trabalhadores, como a Confe-
deração Sindical Internacional 
(CSI) e a IndustriALL Global 
Union (sindicato mundial dos 
trabalhadores na indústria) in-
tensificaram a mobilização de 

suas entidades filiadas, particu-
larmente as da América Latina. 
A central uruguaia PIT/CNT e 
a argentina CTA levaram traba-
lhadores a Porto Alegre. 

Organizações globais como 
a UNI Global Union (organi-
zação mundial de bancários e 
financiários), Internacional de 
Servidores Públicos (ISP) e a 
União Internacional dos Tra-
balhadores na Alimentação 
(UITA) também marcaram 
presença.

Assalto ao patrimônio nacional empobrece o povo Thrive: intrigante, interessante, necessário assistir

TSE, de Gilmar Mendes, sabota impressão do voto eletrônico 

Lideranças mundiais apoiam
Lula e lutam por justiça

Cesar Fonseca O filme, que está de graça no YouTube, expõe ciência e ideias para um novo mundo contra o sistema financeiro
Angélica Torres

Osvaldo Maneschy 

Augusto da Fonseca

Você confia nela?...

E nas pessoas que a programam?...

QUEM NÃO
CUMPRE A LEI?

1000 DIAS
DE CALOTE

LEI 840/2011
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A esquerda e a direita estão se 
organizando no Distrito Fe-
deral para colocar o bloco na 
rua. Conversa de bastidor é 

o que não falta. Mas tudo só será defi -
nido depois do carnaval. PT continua 
apostando na candidatura Lula mesmo 
após a sua condenação no TRF4 no úl-
timo dia 24 de janeiro.

 Enquanto Jofran Frejat (PR) puxa a 
turma da direita rorizista e arrudista, 
fl ertado aqui e ali por ex-esquerdistas, 
como o senador Cristovam Buarque, o 
governador Rodrigo Rollemberg (PSB) 
busca a reeleição transitando numa 
aliança heterodoxa, de centro direita, 
que inclui o PSDB de Maria Abadia, 
setores evangélicos conservadores, su-
postos grupos independentes e outros 
partidos pequenos.

 Rollemberg trabalha seu marketing 
com inaugurações, início da extinção 
do lixão da Estrutural, anúncios de 
mais obras, comandando a máquina do 
GDF e com recursos de R$ 1,3 bilhão 
liberados pela Câmara Legislativa.

 
O PT e o GDF

O Partido dos Trabalhadores abriu 
as inscrições para seus militantes se 
apresentarem como pré-candidatos aos 
cargos proporcionais. O prazo se en-
cerrará dia 31 de março. A nominata 
defi nitiva sairá do Congresso do parti-
do provavelmente em maio ou junho.

 A presidenta do PT-DF, Erika 
Kokay, a despeito dos nomes dos pe-
tistas que circulam na imprensa (Ar-
lete Sampaio, Geraldo Magela, Chico 
Vigilante, Ricardo Vale e outros), para 
a Câmara Legislativa, Wasny de Rou-
re, para o Senado, e ela própria para 

a reeleição na Câmara dos Deputados, 
vê como animadora a possibilidade 
de novos nomes surgirem durante os 
debates internos, como o servidor da 
CEB Walter Célio e outros.

Mas, quando perguntada sobre alian-
ça para o GDF, Erika informa que “não 
há a menor possibilidade de o partido se 
aproximar de Rollemberg, que faz um 
governo incompetente e desumano com 
os servidores e com a população".

Em relação a Jofran Frejat, Érika é 
mais enfática: “Frejat está associado ao 
que há de pior na política brasiliense, 
que é o rorizismo e a Caixa de Pando-
ra do ex-governador Roberto Arruda. 
Portanto, está fora de nosso arco pos-
sível de aliança".

A infl uência de uma esperada can-
didatura de Lula em Brasília está man-
tida, apesar da condenação por unani-
midade no TRF4. A direção nacional 
do partido está disposta a manter a 
candidatura Lula até o fi m, ou seja, até 
esgotar todos os recursos possíveis.

Para o DF, Érika afi rma: “Estamos 
seguindo as resoluções do partido que 
orientam a busca de frentes com uni-
dade programática, visando construir o 
campo democrático e popular”.

Por isso mesmo, o PT não descarta 
uma aliança com o PDT de Joe Valle e 
com o PCdoB. No entanto, Érika admi-
te que o partido pode ter um candidato, 
ou uma candidata, próprio(a) ao GDF e 
o nome da professora Rosilene Corrêa, 
diretora do Sinpro-DF, é uma opção.

As especulações em torno de uma 
aliança entre Joe Valle, Cristovam Bu-
arque e o PCdoB-DF não inclui o PT, 
mas nada disso é fato. Segundo uma 
fonte da direção do PT-DF "tudo o que 

se sabe é o que está publicado nos jor-
nais. Vamos aguardar novas conversas 
com nossos interlocutores no PDT e 
no PCdoB".  

As opções do Psol
No fi nal do ano passado o PSol deci-

diu que a professora Fátima Souza, dire-
tora da Faculdade de Saúde da UnB, será 
a coordenadora do Programa de Gover-
no e, depois do carnaval, quando se de-
sincompatibilizar do cargo, será forma-
lizada como pré-candidata ao GDF.

 Maria de Fátima foi aluna de dom 
Elder Câmara e participou da equipe 
de saúde da prefeita Luísa Erundina em 
São Paulo. Depois, foi coordenadora na-

cional do Saúde da Família do governo 
Itamar Franco.

 Para o Senado, dois nomes: Ander-
son Batista de Melo, professor do De-
partamento de História da União Pio-
neira de Integração Social (UPIS-DF); e 
o jornalista Chico Sant´Anna, servidor 
do Senado aposentado e colunista do 
jornal Brasília Capital.

Para Deputado Federal, a médica 
Maninha será a puxadora de votos. Ela 
foi deputada distrital e federal. Para a 
Câmara Legislativa o PSol está apos-
tando no Toninho, candidato ao GDF 
na eleição passada, Fábio Felix e Anjuli 
Tostes, consultora da Controladoria Ge-
ral da União (CGU).

distrito federal

Partidos só terão candidatos
no DF quando o carnaval passar
Romário Schettino
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Professora Rosilene Corrêa, Professora Fátima de Souza, Jofran Frejat e 
Rodrigo Rollemberg, possíveis candidatos ao Palácio do Buriti em 2018 


