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INJUSTIÇA
... “um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo”...

Presidente do STF, Cármen Lucia, 
faz jogo da Globo e de alguns militares

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o habeas corpus preventivo do ex-presidente 
Lula contra a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, ferindo fron-
talmente o artigo 5º da Constituição. Mas a luta para libertar o ex-presidente continua, já que 
a condenação foi arbitrária, sem uma prova sequer. “Temos instrumentos para impugnar a 
decisão do TRF4”, afirmou o advogado Cristiano Zanin, em entrevista coletiva nesta quinta 
(5), embora o juiz Sérgio Moro já tenha determinado que Lula se apresente para ser preso 
nesta sexta(6). Páginas centrais
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O Supremo Tribunal Fe-
deral negou Habeas 
Corpus solicitado pela 
defesa do ex-presiden-

te Lula, posicionando-se pela in-
justa prisão daquele que foi um 
mandatário que realizou ampla 
obra de justiça social no Brasil. 

A sessão de julgamento do 
STF em nenhum momento exa-
minou as absurdas característi-
cas da condenação de Lula, feita 
em um processo viciado, com 
cerceamento à plena liberdade 
da defesa, e com um juiz que re-
velou na mídia sua hostilidade 
ao ex-presidente, antecipando a 
própria sentença punitiva. 

E tudo isto sem que provas te-
nham sido apresentadas provas 
de que Lula tenha de fato come-
tido os crimes de que é acusado. 
Esta prisão não outro nome que 
uma prisão política.

Não faltaram a toda esta con-
denação uma impiedosa perse-

guição da imprensa, intimidando 
os membros do STF, incluindo 
posicionamento de militares com 
ameaças à própria democracia. 

Com a prisão de Lula autori-
zada, a agenda do golpe tam-
bém recebe um sinal verde para 
avançar, destruindo direitos e 
estruturas nacionais construídas 
na Era Vargas. 

Obriga, assim, que as forças 
democráticas e progressistas, os 
movimentos sociais, os sindica-
tos e o movimento estudantil, 
se lancem com sagrado afi nco 
na construção de uma unida-
de nacional capaz de impedir o 
retorno do Brasil à condição de 
uma mera colônia moderna, com 
privilégios ilimitados ao capital 
estrangeiro e as oligarquias inter-
nas para rapinar e oprimir.

 Abre-se uma dura etapa de 
lutas e resistência pela liberdade 
de Lula e em defesa do Brasil e 
de seu povo.

Unidade popular pela liberdade de Lula
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Rede Globo dava boas-vindas à ditadura militar, em 1° de 
abril de 1964. Qualquer semelhança com o apoio ao golpe 
atual não é mera coincidência.

O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

As multinacionais de 
petróleo foram as 
grandes vencedoras 
da 15ª Rodada de Li-

citações que a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo) realizou 
no dia 29 de março, com partici-
pação de empresas de 11 países 
e apenas duas nacionais. Foram 
arrematados 22 dos 68 blocos 
ofertados, todos em áreas ma-
rítimas. A Petrobrás teve uma 
participação tímida, fi cando 
com apenas sete blocos, sendo 
seis em parceria com multina-
cionais: ExxonMobil (Estados 
Unidos), Statoil (Noruega), QPI 
(Catar) e Shell (Reino Unido).

Dos R$ 8 bilhões que o go-
verno arrecadou em bônus de 
assinaturas, R$ 7,5 bilhões (93% 
do total), são referentes aos nove 
blocos da Bacia de Campos lo-
calizados na franja do pré-sal, 

cujas reservas estimadas são de 
pelo menos 6,3 bilhões de barris 
de petróleo. Nesse caso, o preço 
médio do barril com 159 litros 
de óleo custou apenas R$ 0,84. 
As petrolíferas pagaram menos 
de um centavo por litro. Ou 
seja, os golpistas estão doando o 
petróleo para as multinacionais, 
enquanto continuam aumen-
tando o preço da gasolina no 
Brasil quase toda semana.

Como já havia ocorrido na 
14ª rodada, as multinacionais 
foram novamente presenteadas 
com áreas petrolíferas altamente 
produtivas e lucrativas, pagando 
muito abaixo do que se fosse no 
regime de partilha e, pior, sem 
deixar uma gota sequer de óleo 
para o Estado brasileiro. E o re-
gime de partilha, sancionado 
em 2013 pela presidente Dilma 
Rousseff , ainda garantia pelo 

menos 1 trilhão e 300 bilhões de 
reais para as áreas de educação 
e saúde nas próximas décadas – 
tudo destruído pelo golpe que 
derrubou Dilma para favorecer 
o capital externo e arruinar a in-
dústria nacional.

E o prejuízo para a nação se-
ria ainda maior nesse último lei-
lão se o TCU não tivesse retirada 
os dois blocos mais valiosos que 
Temer e sua turma pretendiam 
entregar de bandeja. A FUP (Fe-
deração Única dos Petroleiros) 
também tentou barrar o leilão 
na Justiça, denunciando os in-
teresses escusos do presidente 
da Petrobras, Pedro Parente, 
que é sócio em uma empresa de 
consultoria de investimentos e 
ainda colocou na direção e no 
Conselho de Administração da 
Petrobras executivos ligados à 
Shell e ao mercado fi nanceiro. 

O golpe de 2016 teve um efei-
to devastador sobre o fi nancia-
mento de imóveis. Segundo o 
Banco Central, em 2017 o mon-
tante para fi nanciar a compra e 
a construção da casa própria foi 
de R$ 83 bilhões, menos da me-
tade dos R$ 168 bilhões de 2014, 
já considerada a infl ação. 

Uma das causas da crise é o 
enfraquecimento da Caixa Eco-
nômica Federal, que participava 
ativamente do fi nanciamento da 
casa própria, sobretudo para a 
baixa renda, por meio do pro-
grama Minha Casa Minha Vida. 

O golpe está dando certo: 
exclusão dos mais pobres e en-
fraquecimento da Caixa para 
justifi car sua privatização e en-
tregá-la de mão beijada aos ban-
cos estrangeiros.

O volume de empresas com contas em atraso e regis-
tradas em cadastros de inadimplentes cresceu 6,76% em 
fevereiro na comparação com o mesmo período do ano 
passado. É a quinta vez consecutiva que o indicador ace-
lera na base anual de comparação. Os dados são do Indi-
cador de Inadimplência da Pessoa Jurídica apurado pelo 
SPC Brasil e pela CNDL. 

A dívida pública federal – que inclui endividamento in-
terno e externo – teve aumento de 1,53% e passou de R$ 
3,528 trilhões em janeiro para R$ 3,582 trilhões em feve-
reiro, segundo o Ministério da Fazenda. E de acordo com o 
Plano Anual de Financiamento do próprio governo, a dívi-
da pública poderá fechar este ano perto dos R$ 4 trilhões.

Da Redação, com informações da FUP

Governo entrega petróleo a R$ 0,84 o barril e ainda comemora

Sonho da casa própria é coisa do passado Inadimplência das empresas 
acelera pelo quinto mês seguido

Dívida pública
vira buraco sem fundo

6 de abril de 2018

RECORDAR É VIVER

Vocação golpista

Editorial
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"Os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo do Hitler ou Mussolini. Não vão ter aquele jeito de militar durão. Vão ser homens 
falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir. Sobre bondade, família, bons costumes, religião e ética. Nessa hora vai surgir o novo de-
mônio, e tão poucos vão perceber a história se repetindo." 

"O Mecanismo é uma 
série é mentirosa e dissi-
mulada, com o propósito 
de contar a história da 
Lava Jato ‘baseada em 
fatos reais’, o cineasta 
José Padilha incorre na 
distorção da realidade e 
na propagação de menti-
ras para atacar a mim e 
ao presidente Lula”

Dilma Rousseff 
José Saramago

O Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) negou, 
na quarta-fei-

ra (4/4) o habeas corpus 
(HC) preventivo do ex-
-presidente Lula contra 
a possibilidade de prisão 
após condenação em se-
gunda instância. Lula foi 
condenado – mesmo sem 
apresentação de uma pro-
va sequer – pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª 
Região, a 12 anos e um 
mês de prisão. 

Antes de começar o jul-
gamento, já eram conhe-
cidos os posicionamentos 
de 10 dos 11 ministros 
do STF. Quem realmen-
te decidiria o destino de 
Lula seria a ministra Rosa 
Weber, que acabou confi r-
mando sua tradição de ser 
uma mulher fraca, levada 
pela pressão da Rede Glo-
bo e, mais recentemente, 
de setores do Exército. Seu 
longo e confuso voto só 
mostrou a contradição en-
tre o que ela pensa e o que 
ela faz em conformidade 
com o sistema golpista. 

Assim Rosa Weber jus-
tifi cou sua decisão: “sou a 
favor da garantia consti-
tucional de que ninguém 

seja preso sem sentença 
transitada em julgado, 
mas como a maioria de-
cidiu que é contra, voto 
contra, mesmo sendo 
aqui, o plenário, o lugar 
onde isso deve ser discu-
tido”. Porém, a maioria 
não tinha decidido nada 
disso, tanto é que o voto 
dela empatou o julga-
mento que foi decidido 
pela presidente Cármen 
Lucia, o mais novo xodó 
da Globo. Enquanto isso, 
ninguém do PSDB é inco-
modado pelo Ministério 
Público, nem pelo Judici-
ário e nem pela Globo.

Em contraponto à in-
vestida golpista do Judi-
ciário, o ministro Marco 
Aurélio Mello expôs a di-
visão do tribunal e atacou 
Cármen Lúcia. Com iro-
nia, acusou a ministra de 
ser “toda poderosa” e não 
colocar em pauta as ADCs 
(Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade) 43 
e 44, das quais ele é rela-
tor. O julgamento dessas 
ações teria efeito ergma 
omnes (para todos), o que 
evitaria que o STF julgas-
se Lula separadamente e 
deixaria Rosa Weber sem 
desculpas para atender o 

golpe e autorizar a prisão 
de Lula.  

Mas, apesar de tudo, 
o ex-presidente segue na 
luta. “Não vou para ne-
nhuma embaixada, não 
peço asilo político, não 
vou me esconder, não vou 
me matar. Eu vou brigar. 
A única coisa que me mo-
tiva é brigar, porque eu 
tenho uma única coisa 
para defender, que é mi-
nha inocência (...). Eu não 
tenho problema. O pro-
blema é que eu não tenho 
medo e não estou preocu-
pado. (…) Toda história 
tem consequências. Uma 
prisão pode durar muito 
tempo, como a de Mande-
la, que durou 27 anos, ou 
pode durar muito pouco 
tempo, como a de Gan-
dhi”, afi rmou Lula.

Na avaliação da presi-
dente do PT-DF, deputa-
da Érika Kokay, é preciso 
lutar para a volta da de-
mocracia e para não per-
mitir que a ditadura se 
reinstale. “Tenho convic-
ção de que o povo bra-
sileiro vai reagir, resistir 
e construir os caminhos 
para que Lula possa vol-
tar a ser presidente da 
República”.

A série de televisão O Me-
canismo ajudou a dar um pre-
juízo de US$ 6 bilhões (cerca 
de R$ 20 bilhões) à Netfl ix, 
em valores de ações. Segun-
do a Agência Bloomberg, es-
pecializada na cobertura do 
mercado fi nanceiro, a cam-
panha #deleteNetfl ix, contra 
a série Mecanismo, acabou 
afetando o valor das ações da 
Netfl ix negociadas na Nasdaq 
– bolsa de tecnologia nos Es-
tados Unidos. 

A séria de Padilha, que es-
cancara sua posição política fa-
vorável ao golpe de estado con-
tra o povo brasileiro, não é uma 
“fi cção inspirada livremente em 
eventos reais”, conforme o autor 
afi rma. Trata-se de uma obra 
que mistura fatos com menti-
ras politicamente dirigidas. Um 
exemplo é uma fala atribuída de 
forma inescrupulosa ao ex-pre-
sidente Lula, que na verdade ele 
nunca disse, mas sim foi dita 
pelo senador Romero Jucá.

Golpe conseguiu liberar prisão de Lula, mas a luta continua
Da Redação

Com o Supremo, com tudo...
Enfatizando que o STF co-

meteu uma enorme injustiça 
ao negar o Habeas Corpus a 
Lula, três partidos se solida-
rizaram com o ex-presidente 
por meio de nota.

“O STF enxovalha a Consti-
tuição ao negar Habeas Corpus 
de Lula” é o título da nota emi-
tida pelo presidente do PSOL, 
Juliano Medeiros. Segundo a 
declaração, o ex-presidente foi 
condenado sem provas e a pri-
são a partir da segunda instân-
cia fere a Constituição Federal. 
O PSOL também conclama a 
“formação de uma frente de-
mocrática contra a escalada 
de autoritarismo e violência”, 
e relembra o assassinato de 
Marielle Franco, classifi cado 
como “crime político”. 

A nota do PCdoB, assina-
da pela presidenta nacional 
do partido, deputada Luciana 
Santos, e pela pré-candidata à 
presidência da República, Ma-
nuela D’Ávila, afi rma que Lula 
é vítima de violência jurídica 
pois poderá ser preso após ser 

julgado sem provas. O PCdoB 
se solidariza com Lula e com 
o PT e conclama “as forças de-
mocráticas, os defensores do 
Estado Democrático de Direi-
to em geral, a se unifi carem e 
a se mobilizarem na defesa da 
democracia”.

Já o PT, em nota da executi-
va nacional, afi rma que “ao ne-
gar a Lula um direito que é de 
todo cidadão, o de defender-
-se em liberdade até a última 
instância, a maioria do STF 
ajoelhou-se ante a pressão es-
candalosamente orquestrada 
pela Rede Globo. E ao pautar o 
julgamento do habeas corpus 
de Lula antes de apreciar as 
ações que restabelecem a pre-
sunção da inocência como re-
gra geral, a presidenta do STF 
determinou mais um procedi-
mento de exceção. (...) Não há 
justiça nesta decisão. Há uma 
combinação de interesses po-
líticos e econômicos, contra o 
país e sua soberania, contra o 
processo democrático, contra 
o povo brasileiro

A Medida Provisória 808, 
editada para promover ajus-
tes na reforma trabalhista (Lei 
13.467/17), precisa ser aprovada 
até o dia 23 de abril. Caso isso 
não ocorra, o que parece mais 
provável, já que a comissão mis-
ta instalada para analisar a ma-
téria sequer escolheu presidente 
e relator, a partir dessa data vale-
rá integralmente a nova lei san-
cionada por Michel Temer.

A MP foi editada num acor-
do com os senadores porque o 
governo queria evitar alterações 
no projeto, para que o texto não 

tivesse que ser votado de novo 
pelos deputados. 

Sem a aprovação da MP, per-
dem validade, por exemplo, a 
quarentena para um trabalha-
dor ser demitido e recontratado 
no regime intermitente e as res-
trições ao trabalho de grávidas 
em locais insalubres.

A MP trata ainda da abran-
gência da lei sobre os contra-
tos de trabalho e altera pontos 
como a liberação da jornada 
de 12 por 36 horas e o cálculo 
de indenizações trabalhistas, 
entre outros.

PCdoB, PSOL e PT se
solidarizam com Lula

MP 808 pode caducar e piorar
ainda mais a legislação trabalhista

A homenagem de Lula 
ao ex-presidente Getúlio 
Vargas, no dia 21/3, em São 
Borja (RS), é de uma grande 
importância para a constru-
ção da unidade de todas as 
forças progressistas no Bra-
sil. A homenagem sincera e 
emocionada de Lula, inclu-
sive dirigindo-se comovido 
ao Mausoléu de Getúlio, tem 
a grandeza de um estadista 
reconhecendo seu erro, já 
que, durante muito tempo, 
teceu críticas impróprias ao 
presidente gaúcho, que é o 
fundador do Estado Social 
Brasileiro e pai da industria-
lização do país.

Lula fez questão de citar 
a importância da carteira de 
trabalho, criada por Vargas, 
bem como do direito de fé-
rias e da previdência social, 
pelas quais o mandatário 

gaúcho enfrentou uma odio-
sa resistência da oligarquia, 
tal como a que hoje tenta im-
pedir a legítima candidatura 
do ex-presidente nordestino.

Lula reconheceu que a 
CLT, adotada durante o Es-
tado Novo, foi indevida-
mente apresentada como 
sendo cópia da Carta del 
Lavoro de Mussolini, quan-
do, na realidade, trata-se 
de elaboração do advogado 
socialista cearense, Joaquim 
Pimenta, que não apenas foi 
apoiada como aprofundada 
pelo próprio Getúlio Vargas, 
quando a apresentou peran-
te gigantesca manifestação 
popular, no dia 2 de janeiro 
de 1930, ao lançar sua can-
didatura presidencial. Nada 
a ver com fascismo.

Evidentemente, esta ho-
menagem, que tem o al-

cance de uma justa revisão 
histórica sobre a indevida 
hostilidade a Getúlio pro-
movida pelo PT e pela Cut, 
não terá o alcance preten-
dido por Lula se não servir 
de refl exão e de correção 
políticas, visando a unidade 
necessária entre petismo e 
trabalhismo. Agora unidos, 
deverão lutar para anular da 
reforma trabalhista que des-
trói a CLT, impedir a refor-
ma da Previdência e travar 
a entrega da Petrobras e da 
Eletrobrás, obras de Vargas. 

Com o lenço maragato 
vermelho no pescoço, Lula 
também homenageou Jan-
go e Brizola, e somou sua 
voz na necessária recupe-
ração plena das gigantescas 
conquistas da Era Vargas, 
que FHC vergonhosamente 
anunciou querer destruir.

Beto Almeida

A justa e corajosa homenagem 
de Lula a Getúlio Vargas

Série caluniosa contribui com prejuízo de R$ 20 bilhões da Netfl ix

 Lula em visita a São Borja (RS),
terra de Getúlio Vargas e João Goulart (21/03/18)
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No fi nal de novembro de 2017, o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 
divulgou os resultados do “Módulo Rendi-
mento” de todas as fontes da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) referente a 2016. Como 
a grande mídia ignorou, o site Pragmatismo 
Político apresentou o estudo que traz núme-
ros impressionantes dos principais atingidos 
pelo golpe. Resultado: o Brasil regrediu dez 
anos na luta contra a pobreza, só até 2016, mas 
hoje deve estar bem pior.

O caos no sistema político gerado pela ope-
ração Lava Jato jogou o país na sua mais longa e 

grave crise econômica. O recuo na arrecadação e 
a política de ajuste fiscal reduziram praticamente 
em 70% os programas sociais, já no governo Te-
mer. O resultado está explicado no gráfico.

Outro dado interessante é que as regiões ti-
das como de maior reação à esquerda, como 
o Sul – que até organizou uma milícia fascista 
para “combater” a presença de Lula – e o Cen-
tro-Oeste foram as regiões que mais regre-
diram no levantamento da PNAD contínua. 
Talvez o maior símbolo dessa regressão social, 
principalmente no Sul, seja o uso do chicote 
em manifestantes pró-Lula, por parte dessa 
mesma milícia fascista, branca, ruralista e rica.

mundo do trabalhobrasil 6 de abril de 2018

A intervenção fede-
ral imposta pelo 
governo golpista 
nas comunidades 

pobres do Rio de Janeiro terá 
impacto desproporcional nos 
direitos humanos de pessoas 
afrodescendentes, adolescen-
tes e aqueles que moram em 
zonas mais pobres.

O alerta é de um pronun-
ciamento conjunto de dois 
organismos internacionais 
de peso - a Comissão Inte-
ramericana de Direitos Hu-
manos (CIDH) e o Escritó-
rio para a América do Sul do 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Direitos 

Humanos (ACNUDH), que 
se declararam abertamente 
contrários à medida.

“Preocupa-nos que o 
decreto não especifi que de 
maneira sufi ciente seu al-
cance e execução, nem as 
condições que justifi cam 
uma medida excepcional 
desta natureza”, destacaram. 
“Sem essas salvaguardas, 
sua execução pode resultar 
em graves violações de di-
reitos humanos, em parti-
cular à vida e à integridade 
pessoal”.

As entidades recordaram 
que os estados devem limi-
tar ao máximo o uso das 

Forças Armadas para o con-
trole de distúrbios internos, 
uma vez que o treinamento 
que recebem está dirigido a 
derrotar militarmente um 
inimigo, não à proteção e 
controle de civis.

 “Instamos o Estado bra-
sileiro a desenvolver, de ma-
neira ampla e participativa, 
uma política de drogas ba-
seada em direitos humanos, 
com um enfoque integral 
e de reinserção social, que 
privilegie uma perspecti-
va de saúde pública e evite 
centrar-se em ações repres-
sivas e de criminalização”, 
assinalaram.

Paralisia nas demarcações de ter-
ras indígenas, riscos e insegurança 
jurídica de revogações de atos já 
constituídos, potencialização dos 
confl itos entre índios e não-índios no 
Brasil. Estas são algumas críticas de 
uma longa lista feita pelo Ministério 
Público Federal (MPF) no âmbito de 
uma nota técnica pedindo a anulação 
do parecer 001/2017 da Advocacia-
-Geral da União (AGU), chamado 
por indígenas e indigenistas de “pa-
recer antidemarcação”. 

O parecer, aprovado por Michel 
Temer em julho de 2017, estabelece 
que a administração federal siga, em 
todos os processos de demarcação 
de terras indígenas, as condicionan-
tes defi nidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) no julgamento do 
caso Raposa Serra do Sol e o marco 
temporal – tese segundo a qual só 

poderiam ser demarcadas as terras 
que estivessem sob posse dos povos 
indígenas em 5 de outubro de 1988, 
data da promulgação da Constitui-
ção Federal.

Apesar de editado com o argumen-
to de dar cumprimento à jurisprudên-
cia do STF, o MPF aponta que o pa-
recer da AGU está em desacordo com 
decisões da Corte e é inconstitucional.

“O parecer da AGU é inválido e 
inaplicável, na medida em que viola a 
Constituição, tratados internacionais 
e entendimentos do próprio STF e 
ultrapassa os limites meramente in-
terpretativos de um parecer”, ataca o 
MPF. “A tentativa de impor restrições 
ao direito ao território indígena viola 
o Direito Internacional dos Direitos 
humanos, acarretando risco de res-
ponsabilidade internacional do Esta-
do brasileiro”, afi rma.

Demissões, perda de 
direitos históricos, 
crescimento da in-
formalidade, fragili-

dade em ações judiciais. A re-
forma trabalhista imposta pelo 
governo golpista por meio de 
um Congresso comprado com 
verbas e cargos nem completou 
cinco meses, mas já produz os 
efeitos planejados: reduzir os 
custos das empresas na folha 
de pessoal ao custo dos direitos 
da classe trabalhadora.  

Demissões com menos di-
reitos: foram 11.118 demis-
sões consensuais em fevereiro 
deste ano segundo um balan-
ço do próprio Ministério do 
Trabalho. Essa modalidade 
de demissão é realizada quan-
do há acordo entre funcioná-
rio e patrão, sem a presença 
dos sindicatos das categorias. 
O trabalhador que assina o 
acordo de demissão, ao invés 
de 40%, recebe 20% da multa 
sobre o saldo do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), 50% do aviso prévio 
e pode sacar apenas 80% do 
FGTS. Além disso, não tem 
direito ao seguro-desemprego.

Trabalho intermitente: com 
a lei trabalhista de Temer, já se 
nota o crescimento dessa mo-
dalidade precária: foram regis-
tradas 2.660 admissões e 569 
desligamentos de trabalhadores 
“intermitentes” em fevereiro. 
É uma modalidade em que se 
ganha por hora trabalhada e 
não há garantia de jornada ou 
remuneração mínima por mês 
- o que signifi ca que, ao fi nal de 
30 dias, o trabalhador provavel-
mente não irá acumular renda 
de um salário mínimo e, assim, 
não terá aquele mês contabiliza-

do para a sua previdência social, 
pois a renda mensal dependerá 
exclusivamente da sua convo-
cação para o trabalho. Ou seja: 
está ofi cialmente criada a cate-
goria de “subtrabalhadores”. 

Enfraquecimento dos sindica-
tos: a extinção da obrigatorie-
dade da contribuição sindical 
fragiliza as representações dos 
trabalhadores e consequente-
mente seu poder de proteger 
as categorias. Em janeiro, os 
sindicatos arrecadaram apenas 
R$ 41,9 milhões, contra R$ 200 

milhões no mesmo período de 
2017. Segundo presidentes de 
centrais sindicais, a crise gerou 
demissões, corte de gastos e de 
convênios que favoreciam os 
trabalhadores e impactam na 
redução de serviços prestados 
pelos sindicatos, como assesso-
ria jurídica. “Essa reforma foi 
feita para reduzir a força dos 
sindicatos”, afi rma Ricardo Pa-
tah, presidente da União Ge-
ral dos Trabalhadores (UGT). 
“Quando você coloca o traba-
lhador sem a presença sindical 
para conversar com o patrão, 

certamente ele estará em uma 
situação muito desfavorável”.

Desestímulo a brigar na Justiça: 
em dezembro, uma decisão judi-
cial foi apenas um aperitivo do 
que está por vir: uma ex-funcio-
nária do Banco Itaú foi condena-
da a pagar R$ 67,5 mil à institui-
ção. Ela havia entrado com uma 
ação reclamando o pagamento 
de horas extras, ausência de in-
tervalos, acúmulos de funções, 
dano moral e assédio moral. O 
juiz deu ganho de causa em rela-
ção a apenas um dos pontos. O 
banco foi absolvido dos demais. 
Com base nas regras da nova 
legislação trabalhista, diferente 
do que ocorria anteriormente, 
a trabalhadora que perde a ação 
tem que arcar com os honorá-
rios e demais custos do réu. “Ele 
(o juiz) deve esperar, com isto, 
criar uma jurisprudência que de-
sestimule de vez trabalhadores a 
acreditar terem o direito de usar 
a Justiça para se defender de seus 
empregadores” afi rmou o pro-
fessor e fi lósofo Vladimir Safatle, 
para quem o governo criou um 
“aparato jurídico-policial para 
quebrar o ímpeto de defesa da 
classe trabalhadora”.  

Organismos internacionais
desaprovam intervenção militar no Rio

Efeitos amargos da reforma
trabalhista já são sentidos na pele

Milla Gentil, com informações da Justiça Global

Milla Gentil, com informações do CIMI 
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Adolescentes negros e pobres fi cam ainda mais sujeitos à violência durante as ações nas favelas; treinamento do Exército não é voltado para civis. 

“Vai potencializar os confl itos entre índios e não-índios, 
paralisar as demarcações e viola o Direito Internacional dos 
Direitos humanos”

Remuneração inferior ao mínimo, perda de apoio sindical, rescisões com menos direitos e ônus impostos pela Justiça são alguns dos impactos. 

A taxa de desocupação, no trimestre de dezembro de 
2017 a fevereiro de 2018, atingiu 12,6%, segundo o IBGE. 
No trimestre encerrado em novembro, a taxa era de 12,0%. 
Isso signifi ca mais 550 mil pessoas em busca de emprego, 
entre um trimestre e outro, totalizando cerca de 13,1 mi-
lhões de desocupados. 

No dia 31 de março de 2017, Michel Temer 
sancionava a Lei da Terceirização (13.429/ 
2017). Agora as empresas podem terceirizar 
até mesmo as atividades-fi m, o que precariza 
e desvaloriza o trabalho.

Como já era esperado, cresceu a informa-
lidade. O número de trabalhadores por conta 
própria aumentou em 1,1 milhão de pessoas 
(4,8%) em 2017, na comparação anual, e o 
desemprego subiu de 11,5% para 12,7% entre 
2016 e 2017, segundo o IBGE.

A 4ª Turma do Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região, em São Paulo, confi rmou 
decisão da juíza Adriana Prado Lima, da 54ª 
Vera do Trabalho, que condenou a M5 Indús-
tria e Comércio – que detém a marca M.Offi  -
cer – por submeter trabalhadores a condições 
análogas à de escravidão. Em 2014, trabalha-
dores ganhavam de R$ 3 a R$ 6 por peça pro-
duzida, com jornadas diárias de 14 horas, em 
média.  O valor do caso é de R$ 6 milhões. 
Ainda cabe recurso.

A taxa de desocupação, no trimestre de dezembro de 

País tem mais de 13
milhões de desempregados

Lei da terceirização completa 
um ano e precariza trabalho

Brasil regride dez anos na luta contra a pobreza e a fome MPF quer anular parecer do governo golpista 
sobre terras indígenas

TRT condena M.Officer por 
trabalho escravoPessoas em pobreza e extrema pobreza - Brasil 1992 a 2016
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O desemprego no Distri-
to Federal aumentou de 
17,7% para 18,2%, com-
parando os meses de ja-

neiro e fevereiro deste ano, segundo 
dados da Codeplan (Companhia 
de Planejamento do DF). São 8 mil 
desempregados a mais, passando de 
286 mil para 294 mil.

Para chegar a esses números, a Co-
deplan explicou que a população eco-
nomicamente ativa aumentou em 5 
mil pessoas, mas o número de postos 
de trabalho diminuiu em 3 mil. 

O setor que mais perdeu postos 
de trabalho foi o da construção, 
acompanhando os reflexos da des-
truição da política de financiamen-
to habitacional implementada pelo 
governo federal. 

O governo golpista de Michel 
Temer publicou portaria no dia 28 
de março determinando a extinção 
do campus de Sobradinho do Ins-
tituto Federal Tecnológico de Bra-
sília. Está colocado em prática o 
plano de desmonte da rede federal 
de educação profissional, científica 
e tecnológica.

A portaria, assinada pelo mi-
nistro Mendonça Filho, diz: “Fica 
revogada, a pedido, a autorização 
de funcionamento da unidade 
Campus Avançado Sobradinho, do 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de Brasília IFB”.

No fim do ano passado, o go-
verno Temer já havia reduzido as 
verbas destinadas ao Instituto ge-
rando preocupação dos estudantes 
quando ao término dos estudos.

Após três anos de debates, reuniões, au-
diências públicas e comissão geral sobre o 
PL 445/2015, a Câmara Legislativa adiou 
pela terceira vez a votação do projeto que 

propõe a revisão da Lei do Silêncio. O tema 
é polêmico e está mobilizando muita gente 
contra e a favor. A previsão é que a votação 
aconteça na sessão do dia 10 de abril.

Sem candidatos que gozem da 
confiança do eleitorado, o PRB re-
solveu afrontar a cidadania brasi-
liense ao lançar a candidatura ao 
Senado do ex-jogador de futebol, 
Ronaldinho Gaúcho. Famoso pelos 
dribles desconcertantes e pelas ba-
daladas festas, ele não é conhecido 
por se importar com problemas so-
ciais, sobretudo no Distrito Federal. 

O que sabe Ronaldinho sobre os 
problemas de racionamento d’água, 
da crise na Saúde Pública, da ex-
pansão urbana desenfreada, da 
carência à proteção do meio-am-

biente, da insegurança pública, do 
transporte coletivo ou do mau fun-
cionamento da rodoviária?

A transferência de seu domicilio 
eleitoral para Brasília, a sete meses 
das eleições, pode ser legal, mas está 
longe da moralidade que se espera 
de um parlamentar. Qual o endereço 
de Ronaldinho em Brasília? Quem 
já viu esse ex-jogador numa padaria 
ou circulando pelo DF? Se deixarem 
Ronaldinho na W 3 Sul, ele terá di-
ficuldades para chegar por si à Praça 
dos Três Poderes. Se bobear, nem o 
Bezerrão ele sabe onde fica. 

No dia 3 de abril, o Conselho de Ética 
da Câmara abriu processo por quebra de 
decoro parlamentar contra o deputado Al-
berto Fraga (DEM-DF). A representação foi 
apresentada pelo PSOL, que pede a cassação 
do mandato porque Fraga “abusou de suas 
prerrogativas constitucionais” para “calu-
niar” a vereadora Marielle Franco, assassi-
nada no Rio de Janeiro no mês passado.

O PSOL questiona a postagem feita 
no Twitter por Fraga com informa-
ções falsas, tentando manchar a me-
mória de Marielle. O deputado do DF 
escreveu na rede social que Marielle 
“engravidou aos 16 anos”, era ex-es-
posa do traficante Marcinho VP, usu-
ária de drogas e defensora do Coman-
do Vermelho. 

Aumenta desemprego no DF IFB fecha campus 
de Sobradinho

Ronaldinho Gaúcho quer
driblar eleitor do DF e virar senador

Distritais adiam novamente votação da Lei do Silêncio

Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Fraga 
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distrito federal

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

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


