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MORALISTAS SEM MORAL
PERSEGUEM LULA

Após o julgamento viciado que condenou Lula sem 
provas, os organizadores do golpe preparam-se para 
tentar impedir que ele participe das eleições em que é 
franco favorito e falam até em prendê-lo. 

Os moralistas sem moral, que fazem do Judiciário 
brasileiro o mais caro do mundo, colocam-se acima da 
lei não só para julgar, mas também para obter vantagens 
eticamente duvidosas com o dinheiro público.

Seguindo o exemplo de Sérgio Moro, Gilmar Mendes 
e companhia, não basta só condenar Lula, mas é preciso 
salvar Aécio, Temer, Serra, Jucá, Azeredo, Perrella e tan-
tos golpistas quantos forem necessários. Também não 
basta só receber salários acima do teto constitucional, 
mas é preciso receber auxílio moradia de mais de R$ 4 
mil, mesmo morando em imóvel próprio.  Páginas 4 e 5 

Temer quer aprovar a Reforma Trabalhista de qualquer maneira, 
mas sabe que não há os 308 votos necessários na Câmara. Até 
deputados golpistas pensam duas vezes antes de desagradar o 
povo em ano de eleições. A votação está marcada para o dia 20 
deste mês, mas fala-se em adiar por até oito dias ou mesmo em 
deixar para o fim do ano. Pág 3

A privatização da Eletrobras é tão absurda que, além de deixar a 
energia elétrica mais cara e dificultar o abastecimento de moradias 
isoladas dos grandes centros, vai entregar de bandeja a água bra-
sileira aos estrangeiros Pág 6

Reforma trabalhista
pode ser barrada

Se privatizar a Eletrobras, 
luz não será para todos

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE
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Após a injusta condenação do 
ex-presidente Lula, em julga-
mento viciado, os organizado-
res do golpe preparam-se para 

nova tarefa suja: tentar impedir que ele 
participe das eleições em que é franco 
favorito. Tal como aconteceu com JK em 
1965, cassado em seus direitos político, 
mas, além disso, cancelaram as eleições 
prometidas para aquele ano. Não está 
excluída, agora, a anulação das eleições, 
caso haja algum risco de não ser vencida 
por um golpista.
Para eliminar este risco, a PGR quer anular 
a lei do voto impresso, pois este é um me-
canismo que inibe e revela fraudes. Sem 
impressão de voto, com urnas ultrapas-
sadas, sem auditagem, o pleito é tremen-
damente vulnerável a fraude. Se ocorrem 
fraudes em bancos, cartórios, Justiça, Pre-
vidência, etc, por que não ocorreriam nas 
eleições?

O Brasil caminha para uma situação po-
liticamente nebulosa e explosiva. Uma 
prisão de Lula poderá desencadear 
reações imprevisíveis e descontro-
ladas, o que também poderiam ser 
usadas para a infiltração de provo-
cadores, visando justificar repressão 
indiscriminada e a própria suspen-
são das eleições.
É imperativa a formação de uma 
ampla unidade das forças progres-
sistas, não apenas de esquerda, 
buscando dialogar com a CNBB 
e as pastorais, as universida-
des, artistas, apoiando os tra-
balhadores na Jornada de 
Lutas do dia 19, exigindo 
a suspensão da reforma 
da previdência e, tam-
bém, que Lula possa 
ter seus direitos reco-
nhecidos nos tribu-

nais superiores. 
De todo modo, só a 

unidade popular, dramaticamente impe-
rativa, poderá salvar a Nação, que está 
ameaçada e rapinada, com a democracia 

sequestrada pelo golpismo.

Só a unidade popular ampla salva a
DEMOCRACIA E A SOBERANIA

brasil 9 de fevereiro de 2018

O governo de Michel 
Temer se recusa a 
jogar a toalha, mas 
tudo indica que 

quando essa edição do JBP es-
tiver sendo distribuída, a impo-
pular Reforma da Previdência já 
terá subido no telhado. Afinal, 
em ano eleitoral, dificilmente 
deputados e senadores que que-
rem se reeleger terão coragem 
de defender uma proposta que 
dificulta a aposentadoria e en-
trega a Previdência pública para 
que planos privados vinculados 
ao mercado financeiro engor-
dem seus lucros.

O primeiro a admitir a der-
rota tem sido o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
porque já sentiu a dificuldade 
de reunir os 308 votos mínimos 
(dos 513 deputados) necessários 
para aprovar a Reforma. Mesmo 
assim ele diz que a votação será 
no dia 20 de fevereiro. 

Mas como a conta dos gol-
pistas oscila em torno de 230 

a 250 votos para aprovação da 
Reforma, há dúvidas sobre a 
realização da votação ainda este 
mês. Entretanto, o ministro da 
Secretaria de Governo, Carlos 
Marun (MDB-MS), afirma que 
a estimativa de votação é até o 
dia 28 deste mês. Porém, o líder 
do governo na Câmara, Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), já ad-

mite a possibilidade de votação 
só em novembro.

Para piorar o clima dos 
golpistas, os trabalhos legisla-
tivos de 2018 foram marcados 
por forte reação de parlamen-
tares de oposição, movimen-
tos sociais e sindicais. Logo na 
terça-feira (6/2), eles realiza-
ram o Ato Contra a Reforma 

da Previdência e em Defesa da 
Democracia, na Câmara dos 
Deputados. Com a palavra de 
ordem “quem votar, não volta”, 
os manifestantes deram o reca-
do àqueles que defendem a pro-
posta do governo ilegítimo de 
Michel Temer. A obstrução aos 
trabalhos Legislativos também 
foi a tônica do movimento.

Outro fator negativo são as 
repetidas pesquisas de opinião 
que vem atestando que a Refor-
ma da Previdência não é apro-
vada pela maioria dos brasileiros 
(em torno de 90%). Mas apesar 
de tudo, Temer segue pressio-
nando Maia para que este tente 
conquistar votos entre governa-
dores e prefeitos que esperam 
pela aprovação de projetos na 
Câmara e poderiam pressionar 
os deputados de suas regiões. 

Por fim, os dados levan-
tados pela Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
da Previdência, no Senado, 
demonstraram que a dívida 
de grandes empresas com a 
União se aproxima do R$ 1 tri-
lhão, montante que soluciona-
ria definitivamente o alegado 
"rombo" sem a necessidade de 
reforma. No entanto, Temer 
não quer cobrar a dívida de 
seus aliados do mercado, pre-
ferindo transferir a conta aos 
trabalhadores. 

A taxa média anual de 
desemprego no Brasil subiu 
de 11,5% em 2016 para 12,7% 
este ano. É a maior da série 
histórica da pesquisa, inicia-
da em 2012, pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). 

A média de desempre-
gados pulou de 6,7 milhões 
para 13,2 milhões, um au-
mento de 97%, entre 2014, 
quando a taxa de desocupa-
ção atingiu o menor patamar 
(6,8%), e 2017.

No mesmo período, que 
coincide com a ruptura demo-
crática vivida no Brasil, foram 
perdidos 3,3 milhões de postos 
de trabalho com carteira assina-
da, sendo um milhão a menos 
somente de 2016 para 2017, 
depois que o ilegítimo Michel 
Temer (MDB-SP) assumiu por 
meio de um golpe de Estado.

Com Temer, o que subiu 
foi a informalidade. O núme-
ro de trabalhadores por con-
ta própria aumentou em 1,1 
milhão de pessoas (4,8%) em 

2017, em comparação ao mes-
mo período de 2016.

E a tendência é que os tra-
balhos fiquem cada vez mais 
precários. Segundo o presi-
dente da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Vag-
ner Freitas, “faltam políticas 
públicas direcionadas para a 
criação de empregos decen-
tes, além de uma retomada 
consistente da economia, com 
uma política econômica sóli-
da e um projeto de desenvol-
vimento sustentável”.

Reforma da Previdência subiu no telhado, mas todo cuidado é pouco

Mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados

Juliana Medeiros
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RECORDAR É VIVERCrise do golpe - Pesquisa do SPC Brasil e da 
CNDL mostra que 70% dos brasileiros deixaram de 
pagar ou pagaram com atraso pelo menos uma conta 
em 2017. 

Dívida cruel - A mesma pesquisa revela que 
47% dos brasileiros estão ou tiveram nos últimos 12 
meses o nome incluído em algum serviço de proteção 
ao crédito por dívidas não pagas.

Aperto geral - Outra pesquisa do SPC Brasil e 
da CNDL indica que 77% dos brasileiros passaram 
por aperto em 2017, em que o orçamento não foi o 
suficiente para fechar as contas do mês. 

Editorial
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“Triste é o futuro de um país onde 92% da população tem renda abaixo do auxílio-moradia de um juiz” 

Da Redação

Augusto da Fonseca 
Inês Ulhôa

Da Redação

O Brasil tem a “Jus-
tiça” mais cara do 
mundo, com gastos 
de R$ 85 bi por ano, 

ou 1,4% do PIB (Produto In-
terno Bruto). Na Alemanha, 
por exemplo, essa despesa não 
chega a 0,4% do PIB. Mas ape-
sar de gastar muito, o Judiciá-
rio brasileiro é o 30º mais lento 
entre 133 países, segundo da-
dos do Banco Mundial. 

Para piorar o descrédito, a 
farra do auxílio-moradia ex-
põe o falso moralismo de um 
Judiciário conservador, que 
torra dinheiro público sem 
se importar com a ética. Por 
exemplo, o desembargador 
José Antonio de Paula Santos 
Neto, do Tribunal de Justiça 
de SP, tem 60 imóveis e recebe 
auxílio moradia. 

O auxílio-moradia, que 
beneficia mais de 17 mil ma-
gistrados no país, é defendido 
pelo juiz Sergio Moro como 
“forma de compensar a falta 
de reajuste salarial aos juízes 
federais”. Moro é um dos juí-
zes que recebe o benefício de 
R$ 4.377 (desde 2014), mesmo 
sendo dono de um aparta-
mento em Curitiba. 

Outro justiceiro da Lava 
Jato, o juiz Marcelo Bretas, 
tem uma luxuosa residência 

no Rio de Janeiro, onde traba-
lha, e recebe auxílio-moradia. 
E nesse caso, tem um agravan-
te moral: Bretas é casado com 
uma juíza, que também ganha 
o benefício.

Mais uma estrela da Lava 
Jato que figura no rol das imo-
ralidades é o procurador da 
República Deltan Dallagnol. 
Em 2013 ele comprou dois 
apartamentos do Minha Casa, 

Minha Vida (um por R$ 76 
mil e outro por R$ 80 mil), no 
Condomínio Le Village Pitan-
gui, em Ponta Grossa (PR), 
tirando dos mais pobres a pos-
sibilidade de conquistar a casa 
própria. Cada unidade custou 
o equivalente a um ano e meio 
de auxílio-moradia.

Já o novo presidente do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
Manoel Pereira Calças, defen-

deu o auxílio-moradia e debo-
chou ao ser questionado pela 
imprensa: “acho muito pouco o 
valor do auxílio moradia”.

No STF, o caso mais fa-
moso é o ministro Gilmar 
Mendes, que mora numa casa 
funcional no Lago Sul, paga 
com dinheiro público, mes-
mo tendo dois imóveis em 
Brasília. A família do ministro 
Marco Aurélio Mello também 

é citada. Sua esposa e sua filha 
recebem o auxílio-moradia. 
Letícia Mello, a filha, é de-
sembargadora do TRF-2 (RJ). 
Sandra de Santis, a esposa, é 
desembargadora do TJ-DF. 

Nem todo juiz é do tipo Moro
Ao contrário de Sergio 

Moro e de seus colegas que 
usufruem do dinheiro público 
por meio do auxílio-moradia, 
o juiz auxiliar Carlos Roberto 
Gomes de Oliveira Paula, que 
atua no Tribunal de Justiça do 
Maranhão, manifestou oficial-
mente o desejo de não mais 
receber os auxílios relativos à 
moradia, saúde, alimentação 
e livro, que são concedidos 
aos juízes de todo o país. Ele 
disse estar “incomodado com 
as justas críticas da população 
quanto a esses penduricalhos” 
e argumentou que os benefí-
cios ferem a Constituição. 

Outro exemplo é o juiz 
Celso Fernando Karsburg, do 
Tribunal Regional do Traba-
lho da 4ª Região de Santa Cruz 
do Sul (RS), que renunciou 
ao o auxílio-moradia e acha o 
benefício indevido, indecente 
e imoral. Segundo ele, “quem 
renuncia ao auxílio procura 
ficar no anonimato para não 
virar objeto da ira dos colegas”.

Pesquisa do Datafolha mostra que Lula 
vence todos os concorrentes, liderando a dis-
puta em todos os cenários. A pesquisa mostra 
que, mesmo com a condenação, o petista é o 
único que cresce. 

Apesar do TRF4 ter confirmado a sen-
tença do juiz Sérgio Moro, o PT lançou a 
candidatura de Lula e garante que serão uti-
lizados todos os recursos, garantidos pela 
Constituição, para que ele possa disputar as 
eleições presidenciais. E para isso reforçou a 
banca de advogados, com o ex-ministro do 
STF, Sepúlveda Pertence.

Além disso, o PT tentará anular esse pro-
cesso judicial viciado, com base nos fatos de 
que não houve crime, não há provas e o pro-
cesso não poderia ter sido julgado pelo juiz 
Moro, por não ter relação com a Petrobras.

Voltando à pesquisa, o petista tem pelo 
menos 35% das intenções de voto, salto 
de cinco pontos percentuais. Em seguida 
vêm Marina Silva (17%) e Jair Bolsonaro 
(17%), no mesmo patamar da pesquisa 
anterior. A margem de erro é de dois pon-
tos percentuais para mais ou para menos. 

A pesquisa testou também o poder do 
Lula transferir votos, caso não possa con-
correr, e o resultado foi de 26%. Ou seja, 
o candidato indicado pelo Lula estaria ga-
rantido no segundo turno.

Nas simulações de segundo turno, 
Lula sempre lidera. Contra Alckmin, o 
petista vence por 52 a 30%. Numa dispu-
ta com Marina, Lula vence por 48 a 35%. 
Num segundo turno com Bolsonaro, dá 
Lula por 51 a 33%.

Toda essa perseguição a 
Lula é uma disputa de poder e 
o maior derrotado nessa batalha 
judicial que condenou o ex-pre-
sidente é o povo pobre e sofrido. 
Ele é apenas o símbolo que a elite 
gananciosa quer derrotar, com a 
ajuda do Judiciário e da mídia. 

Lula é visto pelos golpistas 
como um obstáculo aos seus 
interesses espúrios, por isso 

querem tirá-lo do páreo. Mas 
ele já disse que não vai desistir 
jamais de lutar em defesa do 
povo. “Só tem um jeito de me 
tirar da luta: o dia que eu mor-
rer”, disse ele.

A luta se faz necessária
Nas atuais circunstâncias, 

nada mais justo que se acirrem 
as lutas em defesa do Estado 

Democrático de Direito. Há vá-
rias ações previstas. Logo após 
o carnaval, a Caravana Lula 
pelo Brasil viaja pela região 
Sul. De 13 a 17 de março, em 
Salvador, vários atos durante o 
Fórum Social Mundial denun-
ciarão ao mundo o golpe e a 
perseguição a Lula. 

A mobilização também 
está grande em todo o país para 

tentar barrar a aprovação da re-
forma da Previdência, cuja vo-
tação na Câmara está prevista 
para 28 de fevereiro.

O desafio é grande e o es-
forço de cada um é muito im-
portante. Por isso, você que 
nos lê acompanhe pode se 
engajar nessa luta. A Frente 
Brasil Popular está chamando 
movimentos sociais e pessoas 

a criarem comitês em defesa 
da democracia e do direito de 
Lula ser candidato e contra a 
reforma da Previdência. 

Crie você também um co-
mitê em defesa da democra-
cia... chame seus vizinhos, seus 
companheiros de trabalho, 
seus amigos e defenda os direi-
tos da classe trabalhadora.

Quando o historiar Ma-
quiavel – morto em 1527 – 
afirmou que “aos amigos os 
favores, aos inimigos a lei”, 
parece que ele já previa como 
seria o Judiciário do Brasil. 
Exemplos não faltam, sobre-
tudo com o golpe de Estado 
que depôs a presidente Dilma 
Rousseff para colocar no po-
der Michel Temer (MDB-SP) 
e a turma do PSDB. Enquan-
to processos dessa gente ficam 
esquecidos nos porões da Ju-
diciário, Lula foi julgado em 
primeira e segunda instâncias 
num prazo de seis meses e 
condenado sem apresentação 
de provas.  

STF ajuda Romero Jucá a es-
tancar sangria

O senador Romero Jucá 
(MDB-RR) é um craque do 
estancamento de sangrias no 
Supremo. Ele acaba de se livrar 
de uma ação que durava 14 
anos sobre suposta prática de 
desvio de recursos públicos. O 
processo dormiu nas gavetas 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e o ministro Marco Au-
rélio Mello arquivou a denún-
cia por prescrição.

Só para lembrar, no iní-
cio de 2016, vieram à tona 
áudios em que Jucá dizia ao 

ex-senador Sérgio Macha-
do (PSDB-PE) ter acerta-
do com o STF “parar a lava 
jato” com a saída [derruba-
da] de Dilma Rousseff.

STF dobra o prazo para Aécio 
se defender 

A pedido da defesa do se-
nador Aécio Neves (PSDB-
-MG), o ministro Marco Au-
rélio Mello, do STF, dobrou o 
prazo para que o Mineirinho 
se manifeste no inquérito que o 

investiga pelos supostos crimes 
de corrupção passiva e obstru-
ção da Justiça, com base na de-
lação do grupo J&F.

O inquérito investiga ain-
da Andrea Neves da Cunha, 
irmã de Aécio, Frederico Pa-
checo de Medeiros, primo do 
senador, e Mendherson Souza 
Lima, ex-assessor do senador 
Zezé Perrella (MDB-MG) – 
o dono do helicóptero preso 
com meia tonelada de cocaína, 
mas que não sofreu os rigores 

da lei porque ninguém sabe a 
quem pertence a droga.

Henrique Alves ganha prisão 
domiciliar

O juiz federal Francisco 
Eduardo Guimarães, da 14ª Vara 
Federal no Rio Grande do Norte, 
deferiu pedido da defesa do ex-
-ministro do Turismo Henrique 
Eduardo Alves (MDB) e deter-
minou a conversão da prisão em 
domiciliar. Ele foi condenado 
por propina, corrupção e lava-

gem de dinheiro a partir dos re-
cursos usados na construção da 
Arena das Dunas, em Natal.

PGR pede que STF não inves-
tigue Serra

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, pediu 
ao STF o arquivamento de uma 
investigação sobre o senador 
José Serra (PSDB-SP), baseada 
na delação dos executivos da 
J&F. A justificativa é que o crime 
já teria prescrito em razão da de-
mora nas investigações. Como o 
senador tem mais de 70 anos, a 
prescrição ocorreu 6 anos após 
a campanha, em 2016. Cabe à 
relatora do inquérito no STF, 
ministra Rosa Weber, analisar o 
pedido. Alguém tem dúvida que 
ela vai arquivar o caso?

Lentidão da Justiça livra Eduar-
do Azeredo

O ex-presidente do partido, 
Eduardo Azeredo, aguardou fe-
liz da vida por 12 anos até que o 
Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais julgasse seu processo. Num 
grande faz de conta, Azeredo foi 
condenado por participação no 
mensalão tucano, mas só quan-
do o crime já poderia ser consi-
derado prescrito. É só mais um 
amigo da Corte que tem garan-
tidos os favores da lei. 

Judiciário está cheio de moralistas sem moral

Lula vence todos os concorrentes A imoral condenação de Lula impõe agenda de lutas em defesa da democracia

Juízes continuam salvando os amigos da Corte
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A privatização da Eletrobras 
chega às raias do absurdo, 
uma vez que acaba privati-
zando também a água, uma 

necessidade humana. E para piorar, 
não existe agência reguladora que 
tenha o poder de ditar normas para 
poderosas proprietárias privadas 
de aproveitamentos hidráulicos.  É 
impossível que uma agência regula-
dora, ainda mais no governo Temer, 
mande uma geradora privada reter 
água na barragem, sem gerar eletri-
cidade, porque ela será necessária 
para o abastecimento humano, por 
exemplo. Os ocupantes de cargos 
de direção em agências reguladoras, 
no Brasil, têm sido escolhidos pelas 
empresas privadas a serem reguladas 
pelo órgão.

Geração de eletricidade é apenas 
um dos usos da água de uma bacia hi-
drográfica, mas ela é usada sobretudo 
para abastecimento humano e animal, 
além de irrigação, piscicultura, entre 
outros. E o leito do rio é usado para 
navegação e turismo. Se este argumen-
to não bastar para a Eletrobras não ser 
privatizada, a eletricidade é um in-

sumo básico em qualquer economia, 
além de ser um consumo residencial 
indispensável. Assim, as empresas 
encarregadas da geração, transmis-
são e distribuição de eletricidade não 
podem ficar nas mãos de quem visa 
unicamente auferir lucros. A Eletro-
bras prioriza o bom atendimento ao 
invés do lucro, sem abrir mão de uma 
parcela comedida deste para reinves-
timento.

Ao invés de se privatizar a Eletro-
bras, muito mais sensato seria lervar 
energia barata e garantida para o con-
sumidor, principalmente o residen-
cial. Para tanto, deve-se buscar acabar 
com as irracionalidades impostas ao 
setor elétrico. Hoje, pelas regras exis-
tentes, uma empresa geradora pode 
não ser remunerada na proporção da 
energia que ela gerou. Consumidores 
industriais podem ser levados a parar 
suas atividades para usufruírem lucro 
com a venda da eletricidade que lhes 
estava destinada. Assim, o setor elé-
trico transformou-se em um grande 
cassino com jogadores de alto poder 
de apostas. Tudo sem considerar o 
interesse social.

A Venezuela Bolivariana 
tem conseguido resistir às vá-
rias agressões que tem sofrido 
por parte dos Estados Unidos, 
que agora estabelece novas 
sanções financeiras contra a 
Pátria de Bolívar, ameaçando 
suspender a compra de petró-
leo e, até mesmo, uma inter-
venção militar.

As respostas do governo do 
presidente operário Nicolás 
Maduro nunca são mostradas 
objetivamente pela mídia bra-
sileira, sobretudo pela Rede 
Globo, veículo que sempre de-
fende os interesses dos EUA, 
acima da verdade dos fatos.

Maduro tem convocado a 
unidade do povo venezuelano 
para enfrentar os desafios e as 
ameaças dos EUA. 

No ano passado, em meio 
a crises no abastecimento de 
alimentos, artificialmente 

provocadas pelos grandes em-
presários, que escondem pro-
dutos, o país realizou eleições 
para a Constituinte e eleições 
para governadores e prefeitos, 
e em todas elas, pelo voto di-
reto e secreto, os venezuela-
nos deram a vitória à Revolu-
ção Bolivariana

A Venezuela é um grande 
exemplo para o Brasil, pois 
demonstra, na prática, como a 
esquerda, mantendo o petró-

leo nacionalizado e investindo 
seus lucros em moradia, saúde 
e educação, com base numa 
aliança cívico-militar, conse-
gue derrotar as ameaças e as 
ações de guerra econômica e 
midiática lançadas contra o 
país e sua revolução. O Brasil, 
sobretudo a esquerda brasilei-
ra, tem muito a aprender com 
a Pátria de Bolívar e com as 
lições deixadas pelo Coman-
dante Hugo Chávez.

Centauro, Riachuelo, 
Habib's, Havan, Polishop, 
Hemmer, Ragazzo e Dro-
gasil são algumas das em-
presas cujos donos assina-
ram o manifesto "Brasil 200 
anos", que pressiona pela 
adoção de medidas liberais 
na economia brasileira, que 
só vão torná-los ainda mais 
ricos e deixar os pobres 
cada vez mais pobres. 

Eles são completamen-
te contrários a qualquer 
medida de distribuição de 
renda por parte do Estado. 
O líder desse manifesto é 
Flávio Rocha, da Riachue-
lo, que teve a cara de pau 
de lançar esse manifesto 
nos Estados Unidos, mas 
vive se beneficiando do 
dinheiro público brasilei-
ro. Exemplo disso é que 
ele recebeu R$ 1,4 bi do 
BNDS (banco público) 

para engordar seus lucros. 
Esses empresários 

acham que dinheiro pú-
blico deve ser só para eles, 
por isso apoiaram o golpe 
que derrubou Dilma Rou-
sseff. Mas em um país de 
tamanha desigualdade, 
como o Brasil, um ma-
nifesto desse teor é uma 
agressão ao povo brasilei-
ro. Como a única lingua-
gem que eles entendem é 
a do dinheiro, a solução 
mais eficaz para combater 
esse absurdo é o boicote a 
essas empresas. 

O jeito é não comprar 
nada nessas empresas gol-
pistas e dar preferência a 
empresários que se impor-
tem com o Brasil. Por isso 
começam a pipocar nas 
redes sociais campanhas 
para boicotar essas empre-
sas golpistas. 

O crescimento do número de empresas inadimplentes 
é apenas mais uma consequência do golpe de Estado em 
que vive o Brasil. De acordo com o indicador calculado 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas, em 2017 a alta na 
inadimplência das empresas foi de 5,35%. Em relação a 
empresas negativadas, a pior situação é a do setor de Ser-
viços, com aumento de 8,22%, seguido pelo Comércio 
(3,42%) e Indústria (2,93%).

Beto Almeida
Venezuela resiste às agressões dos EUADono da Riachuelo lidera 

empresários contra o povo
Cresce número de 
empresas inadimplentes
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O comandante do 
Exército brasileiro, 
general Eduardo 
Villas Boas, não está 

nada satisfeito com os rumos 
da política econômica neoli-
beral tocada pelo governo ile-
gítimo de Michel Temer, cuja 
prioridade é vender barato o 
patrimônio brasileiro, desna-
cionalizando e privatizando 
suas riquezas, enquanto vai 
destruindo conquistas sociais 
e econômicas inscritas na 
Constituição cidadã de 1988. 

A pregação nacionalista do 
general Villas Boas se baseia 
nos pressupostos do Progra-
ma Nacional de Defesa (PND) 
e da Estratégia de Defesa Na-
cional (EDN), aprovados, no 
Congresso Nacional, em 2005 
e 2007, durante o governo 
Lula. O nacionalismo econô-
mico é fundamental, segundo 

o general, porque se sintoniza 
com o novo conceito de segu-
rança nacional que prioriza 
investimentos em saúde, edu-
cação, emprego, renda, desen-
volvimento científico e tecno-
lógico, cibernética e equilíbrio 
ambiental. 

Essas metas evidentemente 
são incompatíveis com a es-
tratégia neoliberal de Temer, 
que congela gastos públicos 
nos setores sociais. Afetam 
diretamente as metas que o 
general julga essenciais serem 
alcançadas, de modo a preser-
var a segurança e a soberania 
nacional. 

O setor industrial de defe-
sa cria cadeia produtiva que 
desenvolve a economia como 
um todo, atendendo as de-
mandas sociais e econômicas 
em seu conjunto, promovendo 
desenvolvimento com melhor 

distribuição da renda nacio-
nal. Sobretudo, para o gene-
ral, é fundamental preservar 
a Amazônia por meio da cria-
ção de um Ministério da Ama-
zônia. 

Levantamentos econômicos 
e financeiros disponíveis, diz 
o general, dão conta de que 
os ativos na região amazônica 
valem cerca de 23 trilhões de 
dólares. Não há hoje nenhuma 
estratégia política para a Ama-
zônia, alvo de cobiça interna-
cional. 

O modelo neoliberal tocado 
pelo governo ilegítimo certa-
mente não está interessado nas 
palavras do general naciona-
lista, cujos objetivos que visa 
alcançar são opostos à orien-
tação entreguista de um go-
verno antinacional, descom-
promissado com os interesses 
maiores do povo brasileiro.

Exército quer política nacionalista para 
defender Brasil de abutres internacionais

Se privatizar a Eletrobras, luz não será para todos 

Cesar Fonseca

Paulo Metri

Este ano, a participação do 
Brasil no Fórum Econômico 
Mundial em Davos, na Suíça, 
expôs ao mundo a irrelevância 
em que o Brasil se transfor-
mou. Michel Temer discursou 
praticamente para ninguém. 
Apenas um terço da lotação 
do local foi preenchida. O 
discurso de Temer foi um ver-

dadeiro fiasco e nenhum em-
presário ou líder internacional 
quis aparecer na foto com ele. 

Muito diferente de 2010, 
quando Lula – que hoje sofre 
uma caçada judicial e midiá-
tica sem precedentes no país 
– foi o primeiro chefe de Es-
tado a receber o prêmio de 
Estadista Global. 

O presidente Maurício Ma-
cri aumentou os serviços de 
transporte público da Argen-
tina, que incluem trens, me-
trôs e ônibus, em até 66,7%. Já 
as faturas de luz, que subiram 
até 42% em dezembro, so-
freram novo reajuste de 18%               
em fevereiro. 

Logo que assumiu em 2015, 
Macri reajustou as taxas de luz, 
combustíveis, gás e transpor-
te em patamares próximos a 
500%. Enquanto isso, a dívida 
externa da Argentina aumen-
ta. O país é atualmente o res-
ponsável por um dos maiores 
endividamentos do mundo.  

Brasil vira fiasco mundial

Argentina começa 
fevereiro com novo tarifaço

Brasília não está no rumo certo.
E AGORA, RODRIGO?

Subiu em 66% o valor das passagens de ônibus e metrô.
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No dia 2 de fevereiro, 
o governador Rodri-
go Rollemberg (PSB) 
fez um tremendo 

barulho nas redes sociais para 
anunciar, em vídeo, a nomeação 
de professores e orientadores 
concursados. Mas o resultado 
foi que ele nomeou um número 
insuficiente de professores e dei-
xou para nomear os orientadores 
educacionais na semana seguinte.

Os 652 professores nomeados 
reforçam o quadro de pessoal 
do magistério público, mas está 
longe de atender às demandas 
das mais de 650 escolas públicas, 
sobretudo porque houve mais 
de três mil aposentadorias na 

Educação desde 2015. Isso sem 
contar o número de vagas de-
correntes de falecimentos e de 
pessoas que pediram demissão.

O mesmo ocorre na orien-
tação educacional. Há cerca de 
700 orientadores na ativa e há 
carência de 500 profissionais 
para esse cargo, muito longe do 
irrisório número de 40 nomea-
ções anunciadas pelo governa-
dor. Também foram nomeados 
230 servidores para apoio admi-
nistrativo, 43 monitores, 30 se-
cretários escolar, 20 psicólogos 
e seis analistas de tecnologia da 
informação. A promessa para os 
próximos dias é de chamar ape-
nas mais 13 servidores.

12/2 (2ª) – carnaval (ponto facultativo)
13/2 (3ª) – carnaval (ponto facultativo)
14/2 (4ª) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
30/3 (6ª) – Paixão de Cristo (feriado nacional)
21/4 (Sáb) – aniversário de Brasília e Tiradentes (feriado local e nacional)
1º/5 (3ª) – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
31/5 (5ª) – Corpus Christi (ponto facultativo)
7/9 (6ª) – Independência do Brasil (feriado nacional)
12/10 (6ª) – Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
28/10 (Dom) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
2/11 (6ª) – Finados (feriado nacional)
15/11 (5ª) – proclamação da República (feriado nacional)
30/11 (6ª) – Dia do Evangélico (feriado local)
24/12 (2ª) – véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas)
25/12 (3ª) – Natal (feriado nacional) 
31/12 (2ª) – véspera de ano-novo (ponto facultativo após as 14 horas)

distrito federal

Rollemberg frustra educação 
e convoca poucos concursados

Um dia depois da queda 
do viaduto sobre a Galeria 
dos Estados, o governador 
Rodrigo Rollemberg (PSB) 
anunciou a liberação de R$ 
50 mi, da reserva de contin-
gência, para a recuperação 
do viaduto e outras obras 
emergenciais, e determinou 
a contratação de empresa es-
pecializada para monitorar 
essas construções. 

Mas isso ele deveria ter feito 
antes, em obediência à lei que 
prevê vistoria anual de pontes 
e viadutos e também por cau-
sa de inúmeros alertas sobre 
riscos de desabamento em vá-
rias obras públicas.

Outra atitude que mostrou o 
quanto Rollemberg se mostrava 
perdido foi a demissão do dire-
tor do DER, Henrique Luduvi-
ce e a nomeação do ex-diretor 
de Edificações da Novacap, 
Márcio Buzar, para o seu lugar.

Acontece que, segundo in-
formou o jornalista Helio Doy-
le em seu blog, servidores do 
DER afirmam que este órgão 
não é o responsável pela ma-
nutenção do viaduto que desa-
bou, mas sim a Novacap. Tanto 
é que em 2012 a Novacap che-
gou a contratar uma empresa 
para fazer o projeto de recu-
peração da estrutura, mas logo 
desistiu da obra.

Viaduto cai e deixa governador zonzo

DF tem nove feriados e sete pontos facultativos em 2018

Da Redação

Apesar de dividido na ques-
tão de quem deve ser o can-
didato do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) à Presidência 
da República, o presidente da 
sigla, Carlos Siqueira, con-
tinua aguardando pela deci-
são do ex-ministro do STF, 
Joaquim Barbosa. “Estamos 
esperando pelo Joaquim”, diz 
ele aos mais próximos.

Enquanto a ala paulista, com 
o apoio do governador do DF 
Rodrigo Rollemberg, continua 
insistindo numa aliança com o 
PSDB de Geraldo Alkmin, os 
pernambucanos apostam em 
candidatura própria.

Para Rollemberg é impor-
tante aliar-se a Alkmin porque 
pode viabilizar a presença da tu-
cana Maria de Lourdes Abadia 

na chapa. A briga contra Rol-
lemberg, sustentada pelo atual 
presidente do PSDB-DF, depu-
tado Izalci Lucas, só vai acabar 
quando Alkmin decidir por 
uma intervenção no DF. No en-
tanto, como o governador pau-
lista não dá ponto sem nó, essa 
intervenção só ocorrerá se tiver 
garantido um palanque para ele 
no Planalto Central.

PSB de Rollemberg privilegia aliança com tucanos

Da Redação

Romário Schettino
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As contratações estão longe de atender às demandas das mais de 650 escolas públicas


