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Mesmo perseguido implacavelmente pelo Po-
der Judiciário, Ministério Público Federal e Rede 
Globo, Lula mantém a liderança folgada nas pes-
quisas e venceria a eleição presidencial contra 
qualquer candidato. Outra questão relevante é que 
o ex-presidente do Brasil acusou os Estados Uni-
dos de estarem por trás do golpe contra a Petro-
bras desde que o pré-sal se tornou uma realidade.

Este cenário faz com que não reste outra al-
ternativa aos golpistas a não ser a prisão de Lula, 
apesar de sua condenação sem provas. E essa 
decisão está nas mãos da presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, ministra Cármen Lucia, que 
ainda não decidiu se inclui o assunto na pauta de 
julgamento do STF e obedece a Constituição, ou 
se engaveta o processo em obediência à Globo. 

Em meio a tudo isso, juízes federais farão 
greve para manter o imoral auxílio moradia de até 
R$ 4.377 por mês, mesmo para quem tem imó-
vel próprio, como é o caso de Sergio Moro. Aliás, 
ele já prepara sua fuga para os Estados Unidos e 
até escolheu onde vai morar com sua esposa Ro-
sângela, antes que estoure a bomba com graves 
denúncias contra eles. Páginas centrais 

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Ainda nesta edição
PIB pequeno, queda do emprego 
e reforma trabalhista levam 
desempregados a aceitarem 
salário menor      Pág. 3

Ministro da Educação ataca 
professores, mas Universidades 
abrem mais disciplinas sobre
o golpe      Pág. 6

Nestlé e Coca Cola querem ser 
donas da água brasileira e Temer 
negocia entrega do
Aquífero Guarani      Pág. 7

Brasília está abandonada, mas 
o governador Rollemberg faz 
de conta que está tudo 
uma maravilha       Pág. 8

ÚLTIMA NOTÍCIA

Mulheres exigem que STF 
anule impeachment de Dilma 
No dia da Mulher 
(8 de março), o 
Movimento Nacional 
Anula Impeachment 
e vários movimen-
tos de mulheres 
entregaram, no 
Supremo Tribunal 
Federal, assinaturas 
colhidas em todo o 
país exigindo a anu-
lação do impeach-
ment da presidente 
Dilma Rousseff. O 
processo está enga-
vetado no STF. 
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Todo o comportamento do Judiciá-
rio, em várias instâncias, bem como 
o apoio estridente que recebe dos 
meios de comunicação, indicam que 

mais uma grande injustiça está sendo come-
tida no Brasil contra quem é defensor dos di-
reitos do povo brasileiro. Lula pode ser preso a 
qualquer momento. Salvo alguma mudança 
repentina e temporária no STF, o que tam-
bém parece remoto.

Lula se transforma em mais um mártir bra-
sileiro. Punido por retirar milhões da miséria e 
da fome que ele também sofreu na infância. 
Por abrir as portas das universidades e escolas 
técnicas para milhões de gente humilde. Pu-
nido também por defender o petróleo pré-sal 
da cobiça externa, seguindo o exemplo de 
Getúlio Vargas. 

As forças progressistas e democráticas do 
Brasil devem fazer uma intensa campanha 
mundial denunciando os escandalosos vícios 
da condenação de Lula, defender sua liberda-
de e construir uma UNIDADE que garanta as 
eleições de 2018, como parte da resistência 
para defender o Brasil da sanha da rapina im-
perial e recuperar plenamente a democracia.

Unidade, Unidade, Unidade 
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Soldados que deveriam estar guardando fronteiras, estão distri-
buindo gibis em ônibus do Rio de Janeiro para alertar população 
contra “perigo vermelho”. Os quadrinhos preconceituosos mos-
tram um menino branco que pede ajuda ao Exército para prender 
monstros vermelhos e salvar a vizinhança.

O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

Vinte anos depois do desmoronamento do Edifício Palace 2, no Rio de 
Janeiro, ocorrido em 22 de fevereiro de 1998, nenhum morador ainda 
recebeu o valor total das indenizações. E o tribunal de Justiça local (TJRJ) 
continua enrolando para fazer cumprir a decisão favorável às vítimas.

RECORDAR É VIVER

O golpe de 2016 pro-
duziu mais um de-
sastre anunciado: o 
PIB (Produto Inter-

no Bruto) cresceu apenas 1% 
em 2017. É o menor cresci-
mento entre 33 países do mun-
do com a dimensão econômica 
do Brasil. Resultado da eco-
nomia neoliberal do ministro 
banqueiro Henrique Meirelles, 
que congelou os gastos públi-
cos por vinte anos em nome de 
um ajuste fiscal irracional, an-
tieconômico, antiemprego, an-

tinacionalista e destrutivo. Com 
ele, o desemprego atinge mais de 
12% da população economica-
mente ativa (12,7 milhões de tra-
balhadores), crescem a violência 
e a insegurança social, surgindo 
a oportunista intervenção militar 
no Rio de Janeiro. 

Pelo que disse o interventor, 
general Braga Netto, de que 
o Rio é um laboratório para 
o Brasil, é de se esperar que 
o processo de intervenção se 
alastre por todo o país, sobre-
tudo se continuar a praga do 

desemprego impulsionado pela 
política economicida que favo-
rece especuladores do mercado 
financeiro. São eles que faturam 
cerca de 40% do Orçamento Ge-
ral da União, de R$ 2,5 trilhões, 
realizado em 2017, segundo a 
Auditoria Cidadã da Dívida. 

Os demais setores da econo-
mia, submetidos à economia 
congelada, afundam, levando 
o país a uma encruzilhada pe-
rigosa de guerra civil, como 
demonstram os dados apura-
dos na CPI da Violência contra 

Jovens, Negros e Pobres. São 
60 mil assassinatos de jovens 
por ano, 200 por dia, 7 a cada 
hora, um massacre que tende a 
se alastrar, ainda mais no ritmo 
de destruição de direitos eco-
nômicos e sociais, como por 
exemplo a reforma trabalhista, 
cuja essência é devolver o Brasil 
ao regime de escravidão, onde 
o negociado vale mais que a 
própria lei nas relações entre 
capital e trabalho. 

E a situação tende a piorar, 
entre outras coisas, porque o 

governo ilegítimo de Michel 
Temer acelera a entrega das 
empresas estatais responsáveis 
por estruturar o desenvolvi-
mento nacional, como Eletro-
bras, Petrobras e Embraer. Para 
completar esse massacre contra 
a população, ele ainda deseja 
acabar com a previdência so-
cial. 

Não há outra saída para a 
população que não seja apoiar 
a união de forças para eleger 
um candidato capaz de barrar 
esse entreguismo criminoso.

Uma das medidas do governo golpis-
ta que atingiu em cheio os trabalhado-
res foi a reforma trabalhista. Depois de 
sua aprovação, além do crescimento do 
desemprego, aumentou também a pre-
carização do trabalho e diminuíram os 
direitos trabalhistas. Prova disso é que a 
pesquisa do SPC Brasil e da CNDL mos-
tra que 61% dos desempregados estão 
dispostos a ganhar menos do que rece-
biam no último emprego.

A pesquisa mostra outros resultados 
terríveis para os trabalhadores. Dentre 
os que foram demitidos, a maioria alega 
causas externas, principalmente ligadas à 
crise econômica, como redução de cus-
tos por parte da empresa para lidar com 
os efeitos da crise (35%), redução da mão 
de obra ociosa (12%) e o fechamento da 
empresa (11%). 

E para piorar, a pesquisa indica que 
um novo trabalho só aparece, em média, 
um ano e dois meses depois do início do 
desemprego, situação bem pior do que 
há um ano, quando essa espera girava 
em torno de 12 meses. 

Caem PIB e emprego, sobem violência e intervenção militar

Desespero faz 61% dos desempregados aceitarem salário menor

Cesar Fonseca

O Índice Nacional de Ex-
pectativa do Consumidor 
(INEC) caiu 1,6% em relação 
a fevereiro de 2017 e chegou 
a 102,7 pontos, continuando 
abaixo da média histórica, 
que é de 108 pontos. As infor-
mações são da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI).
O INEC é um indicador 

que ajuda a antecipar varia-
ções na atividade econômi-
ca. E com a confiança baixa 
dos consumidores, o consu-
mo diminuirá, ao contrário 
do que diz a grande mídia 

liderada pela rede Globo. 
Com isso, a economia segue 
sem a tão anunciada recu-
peração e o governo ilegíti-
mo de Michel Temer mos-
tra que está no caminho 
errado ao seguir a cartilha 
econômica do PSDB. 

Crise derruba confiança do consumidor
Da Redação

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

Subiu em 66% o valor das passagens
de ônibus e metrô.

Futebol é uma caixinha de surpresa...

Editorial
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“Você nunca viu ou 
verá um juiz norte-
-americano fazendo 
périplo para ‘entregar’ 
empresas de seu país 
a autoridades de 
outros países. Muito 
menos viverá para ver 
um juiz norte-ameri-
cano divulgar áudio, 
sobretudo ilegal, de 
seus presidentes. Ele 
perderia o emprego e 
a liberdade.”

Toni Bulhões

Esta é a contundente 
acusação feita pelo 
ex-presidente Lula 
sobre as razões da es-

pionagem realizada contra a 
Petrobras e sobre o golpe que 
derrubou a presidente Dilma 
Roussef.

Quando a Petrobras des-
cobriu o petróleo da camada 
pré-sal, os Estados Uniddos 
reativaram a sua Quarta Fro-
ta Naval para o Atlântico Sul, 
numa evidente demonstração 
de ameaça para intimidar e 
pressionar o Governo Brasi-
leiro. Este, diante das pressões, 
acabou apenas observando 
passivamente, sem reagir, sem 
resistir, sem convocar o povo 
e denunciar os vários atos de 

ingerência realizados contra 
a estatal, contra o governo, 
contra Lula. O objetivo foi al-
cançado: quebraram a nacio-
nalização do petróleo e estão 
entregando tudo a empresas 
multinacionais.

Além disso, Lula também 
acusou o juiz Sergio Moro de 
manter contatos com o gover-
no dos EUA, de onde recebe-
ria instruções para perseguir 
o autor da Lei de Partilha e da 
Nacionalização do Petróleo 
Pré-Sal, que é o ex-presidente, 
tal como perseguiram o presi-
dente Getulio Vargas, criador 
da Petrobras. "Agora mesmo o 
Moro está lá [no exterior] para 
receber um prêmio dessa Câma-
ra de Comércio Brasil-EUA. Ele 

foi lá para ficar 14 dias. Eu já re-
cebi prêmios. Você vai num dia e 
volta no mesmo dia”, disse Lula.

Evidentemente, a batalha 
tornou-se muito mais difícil a 
partir do momento em que o 
governo Dilma não se dispôs 

a uma luta sem tréguas para 
enfrentar o golpe, denunciado 
pelo Jornal Brasil Popular, 
em dezembro de 2015, na sua 
edição de estreia. Já passou da 
hora de as forças progressistas 
não terem dúvidas de resistir 

ante o golpismo e de não ter 
ilusões quanto ao caráter in-
gerencista do governo norte-
-americano contra todo país 
dotado de riquezas naturais, 
sobretudo o petróleo, como é 
o Brasil.

Depois da esperada derrota 
de Lula no STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça), que autori-
zou a prisão do ex-presidente 
assim que o TRF4 (Tribunal 
Regional Federal da 4ª Re-
gião) quiser, a palavra final do 
habeas-corpus para impedir 
a prisão do presidente mais 
popular da história brasileira 
será decidida mesmo no STF 
(Supremo Tribunal Federal). 

E para que a decisão seja 
tomada, é preciso que a pre-
sidente do STF, ministra Cár-
men Lucia, inclua o processo 
na pauta de votação. Isso ela 
já deveria ter feito há tempo, 
conforme já se manifestou o 
ministro mais antigo da Corte, 

Celso de Melo. E como afir-
mou seu colega Marco Aurélio 
Mello, “processo, para mim, 
não tem cara, tem conteúdo. 
Não colocar em pauta tendo 
em conta o envolvimento de 
Lula é discriminação.”

Mas como a Globo não con-
segue fazer o povo desistir de 
Lula, que venceria em todos 
os cenários a eleição deste ano 
(pesquisa CNT), a alternativa 
foi pressionar Cármen Lucia. 
Por isso ainda não foi marcada 
a data do julgamento.   Acon-
tece que, em contraposição 
à pressão midiática, existe a 
Constituição Federal, cujo In-
ciso LVII do Artigo 5º deixa 
claro: “ninguém será consi-

derado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal 
condenatória”. 

Se for contra a Constitui-
ção, o STF estará agindo con-
tra os interesses das dezenas 
de milhões de brasileiros que 
põem Lula na dianteira fol-
gada de qualquer pesquisa de 
voto. E estará agindo a favor 
dos clamores da Globo e da 
grande mídia, além dos inte-
resses dos setores financeiros 
e do grande capital.

Está nas mãos de Cármen 
Lúcia convocar a sessão do 
Supremo para votar a ques-
tão. Ela não tem o direito de se 
acovardar, mas sim o dever de 
fazer cumprir a Constituição.

A intervenção militar no 
Rio de Janeiro é a face mais 
óbvia do autoritarismo com 
que esse governo ilegítimo 
conduz a Nação. A interven-
ção tem custo alto, claros ob-
jetivos eleitoreiros, nenhum 
respeito pelas liberdades in-
dividuais e ainda por cima 
repete os padrões racistas de 
abordagem de “suspeitos” 
nas favelas. 

“A forma como o governo 
Michel Temer está defenden-
do o cerceamento da liberda-
de de ir e vir de cidadãos em 
comunidades dominadas pelo 
crime organizado no Rio de 
Janeiro beira o ridículo", pro-
testou o jornalista e blogueiro 
Leonardo Sakamoto, do UOL, 
que acusa a criação de “postos 
de fronteira” dentro da cida-
de: homens do Exército com 
celulares pessoais registram o 

documento de identidade e o 
rosto de todas as pessoas que 
passam, num “fichamento” 
informal e aleatório da popu-
lação. Até mochilas de crian-
ças são revistadas.

Há relatos de pessoas im-
possibilitadas de irem para o 
trabalho por não portar do-
cumento com foto, segundo 
denunciou o jornal El País. 
“Violaram o direito de ir e vir, 
mais um pouco e passa a ser 
como a Lei do Passe da África 
do Sul na época do apartheid, 
quando se tinha uma carteiri-
nha de onde você podia cir-
cular ou não”, comparou Lena 
Azevedo, especialista em se-
gurança pública e pesquisa-
dora da ONG Justiça Global.

A entidade enviou docu-
mento à Organizações das 
Nações Unidas e à Organiza-
ção dos Estados Americanos 

pedindo o acompanhamento 
da situação no Rio de Janeiro. 
No texto, acusa “irregularida-
des e incompatibilidade com 
tratados e convenções inter-
nacionais”, além de “ameaçar 
direitos e garantias individu-
ais da população”.

Já a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro lançou ma-
nifesto assinado por mais de 
300 acadêmicos, artistas, in-
telectuais, políticos, juristas 
e movimentos sociais expres-
sando "séria preocupação" 
com a intervenção. Chico 
Buarque, Marcia Tiburi, Cel-
so Bandeira de Mello, Luiz 
Eduardo Soares, a Frente 
Brasil Popular, o Levante Po-
pular da Juventude, a Marcha 
Mundial das Mulheres e o 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra estão 
entre os signatários.

Rejeitado pela população, o 
juiz federal Sergio Moro deve se 
mudar para os Estados Unidos, 
após encerrar sua participa-
ção na Lava Jato, que começou 
com a destruição da Petrobras, 
passou pela ativa participação 
no golpe que derrubou Dilma 
Rousseff da presidência da Re-
pública e termina com a con-
denação de Lula, mesmo sem 
provas, aguardando apenas a 
midiática e injusta prisão do 
ex-presidente, concluindo uma 
tramoia sem precedente do Ju-
diciário brasileiro. 

Como a mídia já não conse-
gue mais esconder a sórdida ar-
mação do Judiciário, a rejeição 
da população a Moro segue au-
mentando e chegou a 51%, en-

quanto que sua aprovação caiu 
para 39%. Os dados são da pes-
quisa Ipsos do Estado de S. Pau-
lo. E a tendência é que a rejeição 
aumente ainda mais, tanto pela 
perseguição a Lula como pela 
greve que Moro e seus colegas 
juízes farão no dia 15 de mar-
ço pelo recebimento de auxílio 
moradia de mais de R$ 4 mil. 

Moro e sua esposa já escolhe-
ram até o lugar onde querem vi-
ver nos Estados Unidos. O juiz 
de Curitiba já pediu exoneração 
do cargo de professor da Uni-
versidade Federal do Paraná e 
está tudo pronto para a fuga, an-
tes que o advogado Tacla Duran 
seja ouvido e exponha as ilegali-
dades cometidas pelo casal Ser-
gio e Rosângela.

A Associação dos Juízes Fede-
rais (Ajufe) já avisou, por meio 
de nota, que os juízes federais 
farão greve em todo o país no 
dia 15 de março. Sem a menor 
preocupação com a disparada 
do desemprego no país e a situ-
ação de penúria em que vivem 
milhões de brasileiros, os juízes 
não têm a mínima vergonha de 
protestar contra a possibilidade 
de perda do auxílio-moradia. A 
nota da Ajufe chega a citar que "a 
indignação contra o tratamento 
dispensado à Justiça Federal se 
materializou".

Mas o que se materializou de 
fato é que o Judiciário do Brasil 
– que gasta quatro vezes mais do 
que o da Alemanha – beneficia 

mais de 17 mil juízes, desembar-
gadores e ministros de tribunais 
superiores com auxílio-moradia 
que chega a R$ 4.377 por mês. E 
todo esse dinheiro público é en-
tregue até para aqueles que mo-
ram em residência própria e que, 
portanto, não deveriam receber 
ajuda para pagar aluguel, como 
por exemplo os juízes Marcelo 
Bretas e Sergio Moro.

O que os juízes querem, na 
verdade, é legalizar essa imora-
lidade para burlar a lei do teto 
salarial dos servidores públicos, 
que não podem ter rendimentos 
acima de R$ 33.763. Isso porque 
o auxílio-moradia, assim como 
outros benefícios, entram como 
extra e não contam como salário.  

Lula acusa EUA por golpe contra a Petrobras Presidente do STF não sabe se 
obedece a Globo ou a Constituição

Intervenção militar no Rio expõe 
autoritarismo do governo golpista

Moro prepara fuga para os EUA

Juízes se lixam para o país e marcam greve por auxílio moradia

Beto Almeida

Da Redação

Milla Gentil

Ação tem custo alto, objetivos eleitoreiros, nenhum respeito pelas liberdades 
individuais e repete padrão racista de abordagem policial

Da Redação

Da Redação

“E hoje eu estou convencido de que os 
americanos estão por trás de tudo o que 
está acontecendo na Petrobras. Porque 
interessa para eles o fim da lei que regula 
o petróleo, o fim da lei que regula a 
partilha. O Brasil descobriu a maior 
reserva de petróleo do mundo do século 
21. E não se sabe se tem outra”
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Crises do passado re-
cente entre povos e 
multinacionais são 
exemplos de como 

lutar contra a ameaça de priva-
tização do Aquífero Guarani, 
promovida pelo presidente Mi-
chel Temer. O tema faz parte 
dos debates que ocorrerão em 
Brasília, de 18 a 22 de março, no 
Fórum Alternativo Mundial da 
Água (FAMA).

Quando os bolivianos en-
frentaram a “Guerra da Água” 
contra os norte-americanos 
empenhados na privatização da 
gestão da água de Cochabamba, 
não se pensava que, 18 anos de-
pois, o mesmo pesadelo poderia 
ameaçar o Brasil e suas fontes 
abundantes de riqueza natural.

A perspectiva de que 2/3 do 
planeta não terão água pura 
em 2025 provocou o confronto 
mundial pelo controle do recur-
so mais básico do planeta. Por 
isso, lembrar a crise da Bolívia é 
quase uma obrigação, neste mo-
mento em que Michel Temer 

tem mantido negociações com 
corporações de olho em nossa 
água, como Nestlé e Coca Cola, 
e o assunto é pauta de dois fó-
runs agendados para Brasília.

Os eventos vão ocorrer no 
mesmo período (18 a 22/3): o 
Fórum Alternativo Mundial 
da Água (FAMA), de luta pela 
água como direito do povo e 
em oposição ao outro: o 8º Fó-
rum Mundial das Águas, das 
grandes corporações e governos 

que buscam torná-la uma com-
modity para lucro privado, exa-
tamente como aconteceu com 
Cochabamba. Lá, a crise come-
çou quando o Banco Mundial 
declarou que não renovaria um 
empréstimo de US$ 5 milhões 
ao país, caso o governo não pri-
vatizasse seu serviço de abaste-
cimento de água. 

O contrato de concessão do 
serviço público, firmado pela 
Bolívia com a multinacional 

californiana para vigorar por 40 
anos, proibia os bolivianos de 
coletar água do seu próprio país, 
inclusive a de chuva. Contas de 
água não pagas davam o direi-
to à empresa de se apropriar da 
casa do devedor e de leiloá-la. 

Em janeiro de 2000, após a 
Bechtel Corporation dobrar a 
cobrança das tarifas, os cida-
dãos saíram às ruas e protes-
taram com o lema “A água é 
do povo, Pô!”. Cochabamba 

estava perto de um estado 
de sítio e o governo determi-
nado a defender o direito da 
corporação de cobrar pela 
água cerca de ¼ da renda de 
famílias que viviam com US$ 
2 por dia. A forte resistência 
da população à ganância da 
corporação levou centenas de 
jovens a sofreram mutilações 
ou lesões cerebrais e Vitor 
Hugo Daza à morte.

Mas apesar de defender os 
interesses da Bechtel, o gover-
no acabou cedendo à pressão 
popular e, em abril do mesmo 
ano, anulou o contrato firma-
do com a empresa, a lei que 
previa a privatização das águas 
do país foi revogada e a prefei-
tura retomou o controle. No 
entanto, a Bolívia pagou com a 
privatização de suas indústrias 
petrolíferas, da companhia aé-
rea e das empresas de energia 
e telefonia pelos empréstimos 
do Banco Mundial. Qualquer 
semelhança com o Brasil, ali-
ás, não é mera coincidência.

“Todo regime de ignoran-
tes ataca essencialmente 
professores, universida-
des, as Artes e a História”, 

cravou em sua conta no Face-
book o historiador Fernando 
Horta ao mesmo tempo em 
que o ministro da Educação 
Mendonça Filho, um dos pró-
ceres do atual governo ilegíti-
mo, ameaçava com Ministério 
Público Federal, Advocacia 
Geral da União, Tribunal de 
Contas da União e Controla-
doria Geral da União um pro-
fessor da Universidade de Bra-
sília (UnB), Luis Felipe Miguel.

Mas por quê artilharia pesada 
dirigida pelo ministro (que não 
sabe distinguir campos de cam-
pus) contra um acadêmico? Ora, 
o autoritarismo do governo gol-
pista ganha contornos de histeria 
semelhante àquele da caça aos 
comunistas deflagrada nos EUA 
em 1952 - e lá se vão os pilares 
básicos de uma democracia, 
como liberdade de pensamento 
e debate plural de ideias.

Miguel, doutor em Ciências 
Sociais pela Unicamp e pes-
quisador do CNPq, cometeu o 
crime de propor a criação - e 
obter aprovação do Instituto 
de Ciência Política da UNB - 
da disciplina O golpe de 2016 
e o futuro da democracia no 
Brasil, cujas aulas já começam 
agora em março. Ao final da 
primeira aula da disciplina, no 
dia 5 de março, Luis Felipe foi 

abordado pela imprensa e não 
quis comentar o assunto. "Isso 
é um alvoroço artificial e vou 
dar minha aula normalmente 
como sempre fiz", afirmou.   

“As aulas se alinham com 
valores claros, em favor da li-
berdade, da democracia e da 
justiça social, sem por isso 
abrir mão do rigor científico ou 
aderir a qualquer tipo de dog-
matismo”, reagiu o professor às 

ameaças do ministro, tornadas 
públicas em nota do MEC e em 
17 posts de sua conta pessoal 
no Twitter, todos vociferando 
contra a UnB e o... PT, que ne-
nhuma relação tem com a cria-
ção da disciplina.

A comunidade acadêmica 
decidiu cerrar fileiras com 
Miguel e dificultar a guerra 
pessoal de Mendonça Filho. 
E outras universidades pú-

blicas anunciaram a criação 
de cursos sobre o golpe de 
2016: as federais da Bahia, 
do Amazonas, Ceará, Espíri-
to Santo, Juiz de Fora, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São João 
Del-Rei; as estaduais de São 
Paulo (USP), Rio de Janeiro, 
Paraíba, Campinas e Maringá 
(terra natal de Sérgio Moro). 

O educador Paulo Freire 
sempre foi inspiração para 

quem acredita na educação 
como ação transformado-

ra. Esse reconhecimento 
veio recentemente com a 
declaração da relatora es-
pecial da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para 
o Direito à Educação, Koum-
bou Boly Barry. Segundo ela, 
“Paulo Freire é um patrimônio 

mundial e não pode ser desres-
peitado no Brasil, sua terra”.
Mas foi justamente isso que 

tentaram fazer: desrespeitar a 
memória do maior educador de 
todos os tempos, reconhecido 
tanto no Brasil como no exterior. 
A proposta de retirar o nome de 
Paulo Freire como patrono da 
educação brasileira veio do con-
servador e direitista Movimento 

Brasil Livre (MBL). Entretanto, 
a reação da sociedade desenca-
deou uma campanha para bar-
rar essa ação obscura.

Com o arquivamento da 
ação pela Comissão de Direitos 
Humanos do Senado Federal, 
solicitado pela senadora Fátima 
Bezerra (PT-RN), Paulo Frei-
re segue patrono da educação 
brasileira. Para a senadora, “só 
alguém que desconhece a gran-
diosidade da vida e da obra de 
Paulo freire na luta pela educa-
ção no Brasil e no mundo pode 
representar um recurso de ma-
neira estúpida como esse”.

Paulo Freire não foi apenas 
um pedagogo. Suas ideias edu-
cacionais foram além do simples 
educar. Ele dedicou sua vida a 
instigar nosso pensamento sobre 
como é estar no mundo. Para 

ele, o saber (conhecimento), o 
saber-fazer (habilidades), o sa-
ber-pensar, o pensar certo são 
essenciais para a transformação 
social do ser humano. 

Autor de muitos livros e textos, 
com mensagens profundamente 
libertadoras, Paulo Freire foi lau-
reado com 41 títulos de doutor 
honoris causa por universidades 
de todo o mundo e intitulado 
professor emérito de cinco uni-
versidades brasileiras. Em sua 
obra mais famosa, Pedagogia do 
oprimido, ele foca a educação 
como instrumento para a liber-
tação, com participação ativa 
e consciente, capaz de superar 
uma cultura baseada em classes 
sociais. Ele pensava a educação 
juntamente com a subjetividade 
do ser humano para uma cons-
trução da história e da cultura.

Nestlé e Coca Cola querem ser donas da água brasileiraMinistro da Educação declara 
guerra a professores universitários Angélica Torres

Milla Gentil

Da Redação

Inês Ulhôa

O plano de Michel Temer privatizar a água pode inviabilizar o abastecimento de água potável para grande parte da população

Ameaça do MEC causa reação dos acadêmicos e impulsiona criação de disciplina 
que analisa o golpe de 2016 sob o ponto de vista histórico e científico. Aula na UnB começou dia 5 de março.  

É fundamental diminuir a distância... É fundamental diminuir 
a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma 
que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.

A produção industrial brasileira caiu 
2,4% em janeiro deste ano, comparada ao 
mês anterior, segundo a Pesquisa Indus-
trial Mensal, do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). Vários patos já 
começam a ficar arrependidos com o golpe 
que ajudaram a aplicar no país, retirando 
a presidente Dilma Rousseff para colocar 
em seu lugar o ilegítimo Michel Temer e a 
política econômica do PSDB.

O governo Temer deci-
diu cancelar a visita do relator 
da Organização das Nações 
Unidos (ONU), Juan Pablo 
Bohoslavsky. Ele deveria estar 
no Brasil entre os dias 18 e 30 
de março para analisar os im-

pactos das medidas de auste-
ridade fiscal nas áreas sociais, 
com destaque para cortes na 
educação e na saúde. 

Os golpistas não que-
rem que o mundo veja de 
perto o resultado da polí-

tica brasileira. Mas, oficial-
mente, a saída da ministra 
de Direitos Humanos, Luis-
linda Valois, foi a desculpa 
para o cancelamento da vi-
sita, que estava programada 
desde novembro de 2017. 

Vale lembrar que, no 
ano passado, o relator da 
ONU publicou um texto 
com o título “O ajuste tra-
balhista não funciona”, onde 
fazia duras críticas à refor-
ma trabalhista no Brasil.

Produção industrial cai 2,4%Temer cancela visita da ONU que examinaria impactos
da austeridade fiscal nas áreas sociais

O Dia Internacional da Mulher foi 
adotado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
e por diversos países mundo afora 
para celebração das conquistas 
sociais, políticas e econômicas das

mulheres ao longo dos anos.             
Para marcar a data, a CUT Brasília 
e demais sindicatos, como o dos 
bancários, 
prepararam uma agenda de 
mobilizações, 

para chamar a atenção da sociedade para 
essa causa de suma importância e que 
envolve a todos. 
Acompanhe tudo pelo 
bancariosdf.com.br.

Mulher
Unidade e luta das trabalhadoras marcam o Dia Internacional da Mulher

ONU reconhece Paulo Freire como patrono
da educação brasileira
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Caos no metrô, desa-
bamento de viaduto, 
buraqueira nas ruas 
do Distrito Federal, 

contaminação da água do Para-
noá. Esses são alguns dos muitos 
indicadores que mostram que 
Rollemberg pode ser bom de 
conversa fiada, mas é uma nega-
ção como governador. É bom de 
conversa fiada porque, desde que 
tomou posse, a única coisa que 
sabe dizer para explicar os pro-
blemas que afetam os brasilien-
ses é que tudo é culpa da herança 
maldita do governo anterior. No 
primeiro ano, muita gente acre-
ditou nisso. Passados três anos, 
ninguém acredita mais.

a) Caos no metrô
No dia 28/2, um trem do me-

trô descarrilou entre as estações 
Águas Claras e Arniqueiras, in-
terrompendo o serviço em um 
ponto crítico da linha, causando 
o caos na vida dos usuários. In-
felizmente, não é um caso isola-
do. Só nos últimos três meses, 
ao menos outras cinco ocorrên-
cias interromperam a circulação 
dos trens.

Causa constatada: deficiência ou 
ausência de manutenção periódica 
nos trens e nas vias metroviárias.

b) Desabamento de viaduto
Parte do viaduto da Galeria 

dos Estados, no centro de Brasí-
lia, cedeu no dia 6/2. Por muita 
sorte, não houve vítimas, mas 
seria imaginável a existência de 
mortos e feridos, devido à loca-
lização e ao horário.

Causa: Ausência de manuten-
ção corretiva, exigida há muitos 
anos pelo Tribunal de Contas. 
Não foi surpresa, portanto. A 
partir desse desabamento, sur-
giram informações sobre outros 
viadutos e pontes em situação de 
risco, incluindo a Ponte do Bra-
gueto, por onde circulam milha-
res de veículos diariamente.

c) Buraqueira nas ruas
Um fato que todo brasiliense 

e visitantes constatam diaria-
mente: há muitos buracos em 
todas as vias do DF. Se esse as-
sunto for perguntado ao gover-
nador, ele dirá que é complicado 
fazer tapa-buraco nesse período 
de chuvas. É verdade, por isso 

que essa manutenção deveria 
ter sido feita antes do período 
de chuvas. Manutenção preven-
tiva periódica das vias urbanas 
foi algo que não ocorreu, nesses 
três anos de Rolemberg.

d) Contaminação 
das águas do Paranoá

A Delegacia do Meio Am-
biente recebeu denúncias de 
contaminação da água do Lago 
Paranoá. Foram colhidas amos-
tras e o laudo da Polícia Civil 
constatou a contaminação. O 
laudo foi entregue ao governa-
dor, mas ele abafou o caso. O 
perito informou que, além da 
contaminação por bactérias, a 
estação de tratamento de água 
não consegue remover o óleo e a 
graxa derramados no lago pelas 
lanchas e embarcações. Portanto, 
os moradores da Asa Norte, Pa-
ranoá e Lago Norte podem estar 
bebendo água com óleo e graxa. 

De fato, o DF não recebe a 
atenção devida do governo Ro-
lemberg. Esses são alguns exem-
plos do descaso, mas há muitos 
outros, que o Jornal Brasil Popular 
abordará nas próximas edições.

A Mesa Diretora da Câma-
ra Legislativa retirou de pauta 
a votação da nova Lei do Si-

lêncio, prevista para o dia 6 
de março. Para viabilizar ne-
gociação em torno do projeto, 

de autoria do deputado distri-
tal Ricardo Vale (PT), o tema 
só voltará ao plenário no pró-
ximo dia 20.

 O deputado petista já se 
reuniu com representantes do 
setor cultural e de bares e res-
taurantes no DF para discutir 
a votação do projeto que alte-
ra a Lei do Silêncio. Segundo 
Ricardo Vale, "já sabemos que 
como está a lei não pode mais 
ficar, pois ela prejudica a cultu-
ra local, a economia da cidade 
e desemprega trabalhadores”.

 Se o projeto for aprovado, 
o atual limite de 65 decibéis, 
durante o dia, e 55 decibéis 
à noite, independentemente 
do endereço, passará para 
70 decibéis, durante o dia, 
e 75dB à noite. Além disso, 

a norma também prevê mu-
danças na vistoria e na apli-
cação das penalidades.

 A alteração divide mora-
dores, comerciantes, artistas, 
especialistas e governo. Al-
guns cobram mais fiscalização 
e o endurecimento dos limites 
tolerados. Outros esperam a 
atualização da legislação para 
que bares, restaurantes e casas 
de shows tenham segurança 
jurídica para funcionar sem a 
perseguição do Instituto Bra-
sília Ambiental (Ibram).

 As queixas contra as multas 
duplicaram nos últimos anos. 
No ano passado foram mais 
300 notificações, causando 
prejuízos aos comerciantes e 
diminuição das ofertas de ren-
da para os artistas da noite.

 A proposta de Vale, apre-
sentada em 2015, encontrou 
resistência do relator da Co-
missão de Meio Ambiente na 
Câmara Legislativa, deputado 
Cristiano Araújo (PSD), ali-
nhado com prefeitos de qua-
dras do Plano Piloto.

 Moradora de um condo-
mínio na estrada de Sobra-
dinho, Lúcia de Moura, acha 
que o incômodo dos bares 
vem principalmente da mú-
sica mecânica. "Esses bares 
e restaurantes não cumprem 
a lei no que diz respeito ao 
isolamento acústico. Impor 
música alta é autoritarismo. A 
modificação da lei não vai re-
solver esse tipo de problema, 
pelo contrário, só vai piorar o 
que já está ruim", disse ela.

distrito federal

Brasília abandonada

Nova lei do silêncio deve ser votada dia 20 de março

Augusto da Fonseca

Romário Schettino
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 Galeria da Câmara Legislativa no dia 6/3, 
quando a votação sobre a Lei do Silêncio foi adiada


