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E agora?
E

nquanto a popularidade de Lula cresce mundo
afora, ele está preso numa solitária em Curitiba
e nem o prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, teve permissão para entrar na cela
e conferir como o ex-presidente está sendo tratado.
Isso comprova que Lula é um preso político.
A sentença do juiz Sergio Moro afirma que o tal
tríplex do Guarujá tem um elevador privativo que
custou mais de R$ 1 milhão e uma reforma de mais
de R$ 1,27 milhão. Mas a farsa foi desmontada.
Militantes do MTST entraram no imóvel e fizeram uma
filmagem, que está nas redes sociais, mostrando
que o tríplex é, na verdade, um apartamento mal
decorado sem nada daquilo que a Rede Globo e o
juiz justiceiro afirmaram, no maior conluio da história
do judiciário brasileiro para prender um líder político.
Mas o mesmo judiciário ignora as acusações contra
Geraldo Alckmin e a elite política endinheirada, e faz
de conta que pegou Aécio Neves, transformando-o
em réu porque sabe que não há possibilidade de
julgá-lo sem que o Senado concorde. Todo um
circo montado junto com a grande mídia para tentar
justificar o confinamento de Lula.
Para protestar contra tudo isso e a favor da
liberdade de Lula, milhares de trabalhadores tomarão
as ruas de Curitiba no dia 1º de maio, num ato
unificado das centrais sindicais.
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Nação ameaçada precisa de unidade popular

O

povo brasileiro, por meio
de suas organizações sindicais, sociais, estudantis,
seus artistas e intelectuais,
os nacionalistas, seus partidos democráticos progressistas, estão diante da obrigação de criar uma sagrada
unidade de ação ou o Brasil poderá
sucumbir como nação, em razão dos
ataques movidos pelo imperialismo
norte-americano e seus aliados, visando rapinar toda nossa riqueza e
demolir todo e qualquer direito democrático ou trabalhista.
Estamos agora nas piores condições para fazer essa unidade, sobretudo a partir da derrubada do governo democrático de Dilma Roussef e
da prisão de Lula. Mas não há saídas
para o Brasil resistir, a não ser a construção desta unidade popular, que
deve incluir os nacionalistas, militares ou não. O Brasil está sendo rapinado em seu petróleo, seu nióbio,
a Petrobrás está sendo demolida e
Expediente

internacionalizada. Corre o risco de
perder a Eletrobrás e, com ela, toda a
soberania energética, o controle das

hidrelétricas e da própria água, fator
de soberania, também alimentar.
Há planos do império, junto com

seus aliados internos, em destruir o
SUS, tal como já estão fazendo com a
CLT, estando em risco também a Previdência Social. Todas as conquistas
da Era Vargas estão em risco e, junto
no momento em que Lula revisa sua
posição e homenageia Getúlio Vargas, ele é preso para que não possa
retomar o governo trabalhista e nacionalista como pretendia.
O imperialismo, que ataca a Síria,
que demoliu o Iraque, a Líbia e a Iugoslávia, apenas não lança mão de
agressão militar contra o Brasil porque não encontrou aqui nenhuma
resistência efetiva, capaz de mobilizar o povo e defender os interesses
nacionais. A síntese disso é a prisão
de Lula. É importante que as organizações sindicais e progressistas façam deste próximo Primeiro de Maio
o momento da unidade nacional,
caso contrário, o Brasil voltará verdadeiramente a ser uma colônia do
império anglo-saxão.
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Governadores de esquerda, Flávio Dino e Rui Costa, resistem ao atraso
golpista e conseguem melhorar educação, saúde, segurança pública e qualidade de vida

É

uma briga de Davi contra Golias: enquanto o
golpismo em âmbito
federal desmonta direitos, gera 13 milhões de desempregados e joga 1,5 milhão
de pessoas na linha da pobreza extrema (dados do IBGE),
dois governadores do campo
da esquerda lutam com unhas
e dentes para que seus estados
possam resistir como ilhas de
avanço social e bem-estar da
população que os escolheu.
Rui Costa, do PT da Bahia,
é o governador que mais cumpriu metas de gestão entre os
anos de 2015 e 2017, reconhecido até pela mídia golpista
(G1). Já Flávio Dino, do PC do
B do Maranhão, desmonta o
atraso imposto pela oligarquia
Sarney: emplacou crescimento
de 3,1% no PIB de 2017 (bem
acima do pífio 1% nacional).

Milla Gentil

Programa Primeiro Emprego, do governo da Bahia, coloca 4.370 jovens no mercado de trabalho em um ano

de trânsito mais caótico do
mundo. Isso porque Rui Costa
entregou duas linhas completas de metrô que transportam
diariamente 270 mil passageiros e segue trabalhando para
ampliar o modal até a cidade
vizinha Lauro de Freitas.

Juventude - dando seguimento ao trabalho do governador anterior, Jaques Wagner
(PT), Rui Costa ampliou de
80 mil para 120 mil o número
de vagas na educação profissionalizante. Mais de 4.300 jovens estão tendo a sua primeira

experiência profissional em
contratos temporários de dois
anos pelo programa Primeiro
Emprego. Outros 7.885 têm
estágio remunerado e bolsas de
estudo em universidades pelo
Mais Futuro. E mais de 5 mil
universitários trabalham em

órgãos públicos estaduais por
um período de um ano via Partiu Estágio.
Flávio Dino, PC do B,
governador do Maranhão
(2015-2018)
Educação - é o cartão-postal
do governo Flávio Dino, com
grande valorização do professor: o salário inicial de professores de 40 horas no Maranhão
é de R$ 5.750,00 (o dobro do
nacional). Mais: assumiu um
estado onde não havia uma
única escola de tempo integral
- hoje são 36, e 10 mil estudantes se beneficiando do sistema,
com meta de chegar a 49 ainda
este ano.
Saúde - com abertura e
manutenção de seis novos
hospitais de alta complexidade nas várias regiões do estado, o Maranhão ampliou em
42% o número de leitos hospitalares disponíveis. Além
disso, a abertura do Hospital
de Traumatologia e Ortopedia de São Luís está permite
a realização de 400 cirurgias
ortopédicas por mês, contra
80 no governo anterior.

Esquerda tem que formar um jornal popular de massas já

Teori Zavascki – quando ministro do Supremo Tribunal
Federal – criticava os abusos da operação Lava jato e do
juiz Sergio Moro. O delegado que investigava sua morte
foi assassinado a tiros e o STF, presidido pela nova estrela
global, Cármen Lucia, silencia como se
nada tivesse acontecido.

Beto Almeida

PIADA PRONTA

Michel Temer foi ao Peru e
fez severas críticas à corrupção.
FIQUE BEM INFORMADO LENDO,
OUVINDO E VENDO A MÍDIA QUE
VERDADEIRAMENTE ESTÁ AO
LADO DO POVO

Maranhão e Bahia avançam, apesar da política nacional

Rui Costa, PT, governador
da Bahia (2015-2018)
Mobilidade urbana - Em
2014, o trânsito de Salvador era
o segundo mais congestionado
do país. Em 2017, já havia deixado o ranking das 10 cidades
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A prisão do ex-presidente
Lula levará, certamente, o PT
e as forças progressistas a revisar sua visão superficial sobre
o papel dos meios de comunicação na luta política. Lula
contou que todo o processo
contra ele começou com uma
simples matéria publicada no
jornal O Globo, afirmando,
sem provas, que ele seria o
dono do apartamento tríplex.
E disse, também, que o juiz
Sergio Moro se baseou nesta
matéria para abrir um processo contra ele. Eis aí o papel da
Globo, atuando como partido
político em defesa dos interesses dos EUA aqui dentro, com

vistas a eliminar da cena política o líder com capacidade de
colocar o Brasil numa aliança
estratégica internacional com
Rússia, China, Celac e Unasul.
Aquela perigosa matéria de
O Globo foi ignorada. Não foi
desmentida. Como o PT renunciou à tarefa de construir
uma mídia própria, não teve
como combater toda a campanha de demolição da imagem
de Lula e do próprio partido.
Esse tremendo erro da esquerda, que em muito contribuiu
para se pavimentar o caminho
para a prisão de Lula, só pode
ser corrigido, ainda que tarde,
pela construção da mídia pró-

pria do campo progressista,
seja construindo uma Cooperativa de Comunicação para
montar um jornal popular,
impresso e digital, seja para
a produção de vídeos para as
tvs educativas e comunitárias,
bem como para sustentar um
noticiário independente e plural nas rádios públicas e comunitárias. E usando a internet em todos as modalidades.
Mas, para isso, o campo
progressista precisa estar
unido e tomar as medidas
práticas que organizem uma
verdadeira ferramenta de
comunicação. Sem isto, é
inconsequente e ineficien-

te o chamado da presidente
do PT, Gleisi Hofman, para
que a população boicote a
Globo, quando foi o próprio
BNDES, no governo de Lula,
que salvou a Globo de sua
crise financeira, ao invés de
construir uma mídia própria.
Com a militância e o prestígio
social que deu sustentação a
quatro vitórias eleitorais da
esquerda, haverá sim apoio
suficiente para sustentar um
jornal popular diário, por
meio de uma cooperativa,
com capacidade de fazer a batalha da comunicação, e colocar informações de verdade
nas mãos do nosso povo.
www.brpopular.com.br 3
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Pesquisa mostra
Lula na frente e
preocupa golpistas
Jeferson Miola

A

pesquisa Datafolha
confirma que, mesmo em prisão política, Lula continua
imbatível e que o bloco golpista
não tem viabilidade eleitoral.
Lula lidera em todos os cenários, com o dobro das intenções de voto do segundo colocado, Jair Bolsonaro. Lula tem
mais votos que a soma de Marina, Alckmin, Álvaro Dias, Joaquim Barbosa, Rodrigo Maia
e Temer/Meirelles.
Ninguém bate Lula num
eventual segundo turno. A menor diferença é de 46% a 32%
[Marina]. Lula detém altíssimo

poder de transferência de votos caso fique fora da disputa:
cerca de 70% dos seus eleitores
certamente votaria em sua indicação.
Alckmin, o favorito da Lava
Jato e do golpe, perde até em
São Paulo e não iria para o segundo turno nem mesmo sem
a presença de Lula. Sem viabilidade eleitoral de um candidato do grupo golpista, haverá
aprofundamento do golpe e de
repressão política sobre o PT e
a esquerda para impedir qualquer cenário que fuja ao controle. Há até possibilidade de
não haver eleições.

Farsa de Moro é
desmascarada pelo MTST

Rede mundial de solidariedade
quer Lula livre e Nobel da Paz

vo, como afirmou o juiz Sergio Moro
na farsa montada com a Rede Globo
para condenar Lula. O imóvel nada
tem de luxuoso e não houve reforma,
mas a justiça confirma seu papel no
golpe, mantendo Lula preso.

Milla Gentil

O presidente Lula – que
praticamente erradicou a pobreza extrema num dos países mais desiguais do mundo,
segundo relatório do Banco
Mundial publicado em 2015 -,
conseguiu um feito de que só
os grandes líderes mundiais,
como o sul-africano Nelson
Mandela, são capazes: reuniu
por sua liberdade uma rede
mundial de solidariedade e de
revolta para com o Estado de
Exceção implantado no Brasil.
Atos e manifestações contra
a prisão arbitrária de Lula e exigindo sua imediata soltura já
foram realizados nos Estados
Unidos (Washington, D.C e

Nova York), Canadá (Ottawa),
França (Paris e Montpellier),
Alemanha (Berlim, Frankfurt
e Colônia), Portugal (Lisboa e
Porto), Holanda (Haia e Amsterdã), Bélgica (Bruxelas), Noruega (Oslo), Espanha (Madri,
Barcelona e Bilbao), Suécia
(Estocolmo), Suíça (Zurique),
Itália (Roma e Ravena), Reino
Unido (Londres) e também na
Argentina (Buenos Aires e Rosário), Montevidéu (Uruguai),
São Salvador (El Salvador), Bridgetown (Barbados), Santiago
(Chile), Cidade do Panamá
(Panamá), Bogotá (Colômbia).
Mais ainda. Uma petição
pública demandando que Lula

seja indicado ao Prêmio Nobel da Paz já reuniu cerca
de 230 mil assinaturas em
menos de uma semana. A
iniciativa é do Nobel da Paz
Adolfo Esquivel, argentino
preso e torturado pelos militares na Argentina em 1977 e
reconhecido mundialmente
por sua incansável militância
contra a tortura e execução de
presos políticos - e que teve
um papel importante na criação da Comissão de Direitos
Humanos na ONU.
A petição pode ser assinada por todo e qualquer cidadão no endereço www.change.org/nobelparalula

Paul Singer e Dona Ivone Lara: dois grandes brasileiros
No dia 16 de abril, o Brasil perdeu dois de seus amados e queridos filhos: Paul
Singer e Dona Ivone Lara.
A grande sambista, compositora, cantora, passista,
cavaquinista e feminista
Dona Ivone Lara, aos 97
anos, partiu para o Planeta
da Música, onde vai abrilhantar ainda mais o ambiente melódico dos geniais
Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniran Barbosa e
Chiquinha Gonzaga. Deixa
um rastro indestrutível de
ternura em suas letras, harmonias e atitudes, como no
enfrentamento com o machismo do mundo samba
para tornar-se compositora
de samba enredo da Acadê4 Brasil Popular

Filmagens e fotos feitas durante a
ocupação do triplex do Guarujá (SP)
por militantes do MTST, no dia 16 de
abril, desmascaram a farsa da reforma milionária no apartamento, que
está vazio e não tem elevador privati-

micos do Império Serrano,
antes proibido. Foi aluna do
maestro Villa-Lobos, convocado por Getúlio Vargas para
cuidar da educação musical
da juventude brasileira.
Paul Singer um brasileiro nascido na Áustria há 86
anos, destacou-se como metalúrgico e seguiu carreira
acadêmica. Perseguido pelo
regime militar, foi um dos
fundadores do Partido dos
Trabalhadores. Contribuiu
para a execução de políticas
públicas inovadoras, tanto
como secretário de planejamento da cidade de São
Paulo, na gestão de Luiza
Erundina, como no governo
federal, nas gestões de Lula e
Dilma, quando dirigiu, des-

de 2003, a Secretaria Nacional de Economia Solidária,
da qual saiu somente quando houve o golpe em 2016.
Um ambiente que preza pela
igualdade de oportunidades
e pela solidariedade é seu lugar eterno.
O Jornal Brasil Popular
agradece pelas passagens de
Paul Singer, esse brilhante
mestre da solidariedade socioeconômica, e de Dona
Ivone Lara, esse cometa melódico que encheu de harmonia a alma da nação brasileira. Diante do massacre
que o Brasil vem sofrendo
pelo golpe, nada melhor que
cantar: “Sonho Meu, Sonho
Meu, vai buscar quem mora
longe, Sonho Meu!”
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Tudo combinado: TRF4
rejeita último recurso de Lula
Seguindo o script do golpe,
no dia 18 de abril a 8ª Turma
do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF-4) rejeitou
os embargos de declaração
do ex-presidente Lula contra
a condenação no caso do triplex do Guarujá (SP). O pedido não foi sequer conhecido,
o que significa que eles nem
analisaram o mérito dos questionamentos. Esse é o último
recurso de Lula no TRF-4.
Agora, o ex-presidente deverá
entrar com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal.

Mesma justiça que prende Lula sem provas protege Alckmin

Centrais preparam 1° de maio
‘Por Lula Livre’ em Curitiba
Representantes das centrais sindicais – CUT, Força Sindical, CTB, Nova
Central, UGT, CSB – estão preparando
uma grande manifestação unificada
no dia 1° de maio pela libertação de
Lula, em Curitiba. O ato também vai

apresentar uma pauta de luta contra
o desemprego e a recessão econômica
causados pelo golpe, reivindicando a
democracia de volta e a retomada da
economia, com investimentos públicos
e fortalecimento do mercado interno.

Geraldo Alckmin (PSDB), ex-governador de São Paulo, renunciou ao cargo
para disputar a presidência. Foi acusado
de receber R$ 10 milhões em malas de
dinheiro, mas o Superior Tribunal de
Justiça remeteu a investigação para a Justiça Eleitoral paulista, que “esquecerá” a
questão numa gaveta qualquer.

Enquanto isso, Lula está preso em
Curitiba sem ter cometido crime, condenado por um processo político sem prova. É assim que os golpistas pretendem
ganhar a presidência: por WO, eliminando o adversário, driblando os eleitores e
contando com um gol contra do Judiciário para registrar seu candidato.

Novo pedido de anulação do golpe é entregue ao STF
No dia 17 de abril, os comitês nacionais e internacionais pela anulação do
Impeachment de Dilma Rousseff protocolaram no Supremo Tribunal Federal
uma ação popular propondo a extinção
do processo que culminou no afastamento da ex-presidente. Entre os signatários está Fábio Konder Comparato,

jurista, advogado, escritor e professor
emérito da Faculdade de Direito da USP.
Vale lembrar que já há pedido de
anulação do Impeachment no STF, mas
a ministra Cármen Lucia não coloca a
questão em votação e depois reclama
quando dizem que ela faz parte do golpe
e só aceita pressão se for da Globo.

Partidos de esquerda lançam frente em defesa da democracia
PCB, PCdoB, PCO, PDT, PSB, PSOL
e PT lançaram um “manifesto pela democracia, soberania nacional e direitos do povo brasileiro”, que defende a
liberdade do ex-presidente Lula, o restabelecimento do estado de direito e a
defesa da soberania nacional.

No documento, apresentado no dia
18 de abril, na Câmara dos Deputados,
os partidos alertam para os riscos de
grave retrocesso social com a escalada
agressiva da direita e o crescimento da
desigualdade social promovida pelo
governo golpista de Temer.

Era 1° de maio, dia do trabalhador. O ano era 1943 e o estádio de São Januário (RJ) estava abarrotado de pessoas, que gritavam eufóricas
pelo presidente Getúlio Vargas, que discursou: “O trabalhador brasileiro possui hoje seu código de direito, a sua carta de emancipação
econômica, e ele sabe perfeitamente o que isso vale”
Beto Almeida
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Ameaça ao SUS pode deixar população sem saúde pública

Geraldo Lucchese

T

odos sabem dos problemas do SUS: cada
vez menos médicos
nas unidades básicas,
falta remédios, filas para consultas com especialistas, para
exames, para cirurgias. E todo
o mundo sabe que saúde é o
principal bem que cada um
pode ter. Sem saúde não há disposição e força para viver o dia
a dia, só desesperança.
Todos que precisam devem
ter acesso aos serviços de saúde e não apenas os que têm
dinheiro. E essa é a principal
ideia do SUS. É uma política
de igualdade, um sistema uni-

versal, gratuito, aberto a todos,
que procura garantir saúde e
bem-estar à população, como
um direito social. Para melhor
cumprir sua missão o SUS precisa de recursos e de dedicação
dos seus gestores. Essa é a luta.
Entretanto, algo muito sério está acontecendo. No dia
10 de abril, em Brasília, houve
uma reunião patrocinada pela
Federação Brasileira de Planos
de Saúde, com deputados, senadores e Ministério da Saúde,
onde foi apresentada proposta
para desmantelar o SUS e colocar a metade dos brasileiros
a pagar planos de saúde.

Golpe joga nas ruas
1,5 milhão de miseráveis

Mas o pulo do gato é que querem repassar dinheiro do Fundo Nacional de Saúde (FNS),
constituído pelos impostos que
todos pagam, para as empresas
privadas que operam planos de
saúde. E querem também cobrar
mensalidades, ou seja, ganhar
duplamente. O FNS é a principal
fonte de recursos do SUS que, já
carente de recursos, vai ter ainda
mais dificuldades para prestar
serviços à população.
É a negação da saúde como
direito dos cidadãos. É a afirmação da saúde como uma
mercadoria. É preciso defender o SUS.

Milla Gentil

N
Em termos absolutos,
aproximadamente 62,1 milhões de brasileiros encerraram o primeiro trimestre
de 2018 com restrições no
CPF para fazer compras a
prazo ou obter empréstimos
e financiamentos, por exemplo. Os dados foram apurados pelo SPC Brasil e pela
CNDL.

Mais da metade (51%)
das dívidas em atraso registradas no Brasil são com
bancos ou demais instituições financeiras. Em seguida
surgem o comércio (18%),
contas com companhias de
telefonia, TV por assinatura e internet (14%) e atrasos
com as concessionárias de
água e luz (8%).

Só 2% aprovam economia da era golpista
A pobreza extrema continua
aumentando em forte aceleração no país. A Pnad divulgada
este mês pelo IBGE mostrou
que a quantidade de pessoas
nessa condição passou de 13,34
milhões para alarmantes 14,83
milhões, com a ressalva de que
esses dados já estão defasados,
pois são do ano passado.
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E as perspectivas são desanimadoras com a queda na qualidade do emprego. Segundo o
economista Cosmo Donato, no
lugar dos postos de trabalho com
carteira assinada fechados ultimamente, o mercado de trabalho
gerou ocupações informais, consideradas de baixa remuneração e
ganho instável ao longo do tempo.

Sustentáculo de Temer no Congresso,
agronegócio escraviza trabalhadores
“Lista suja” mais recente inclui 165 empregadores que mantêm mais de 2,2 mil pessoas em situação de escravidão, sendo que 80% estão no campo.

Inadimplência dispara pelo sexto mês seguido
O volume de consumidores com contas em atraso e
registrados em cadastros de
inadimplentes acelerou pelo
sexto mês seguido e cresceu 3,13% no último mês de
março na comparação com o
mesmo período do ano passado. Na comparação mensal,
isto é, entre março e fevereiro
deste ano, a alta foi de 0,85%.

20 de abril de 2018

mundo do trabalho

Para 76% dos consumidores, as
condições atuais da economia brasileira são ruins ou péssimas, enquanto que 21% consideram regular e apenas 2% acham o cenário é
positivo, segundo levantamento do
SPC Brasil e do CNDL. Os problemas mais preocupantes são o desemprego (63%), o aumento dos preços
(56%), as altas taxas de juros (40%) e
a queda do consumo (21%).

o balcão de negociações do governo
golpista de Michel
Temer, a bancada de
representantes do agronegócio
no Congresso Nacional - nada
menos que 211 parlamentares,
ou 41% da composição do Parlamento -, é freguesa assídua.
Afinal, para se manter no Planalto e aprovar o desmonte de
direitos da população, Temer
precisa de seus votos - e para
agradá-los promove as maiores
ameaças à política ambiental e
indigenista da história.
Pois é justamente entre os fiéis
aliados do golpismo que a abjeta
instituição do trabalho escravo
avança. A mais recente atualização na “lista suja” feita pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo do
Ministério do Trabalho registra
um acréscimo de 37 novos empregadores, sendo que 16 são
donos de fazendas ou madeireiras (43%). A lista traz agora 165

empregadores responsáveis por
manter 2.264 trabalhadores em
situação análoga à escravidão.
Em mais um agrado à bancada do agronegócio, o governo Temer publicou em outubro

passado uma portaria ministerial que reduz a caracterização
do trabalho escravo para apenas situações de cerceamento
da liberdade, e condicionando
o processo de inclusão de no-

mes na lista a uma decisão do
próprio ministro do trabalho.
Mídia versus indígenas - Em
nota divulgada neste mês de
abril, os missionários do Cimi

Sul, reunidos em sua 42ª Assembleia Regional, denunciaram a ofensiva dos ruralistas
sobre os meios de comunicação e junto aos poderes públicos para instigar e alimentar a
violência aos indígenas.
“Eles estão propagando junto às populações – das áreas rurais e dos municípios – o ódio
contra os povos indígenas. Há
localizações no estado do Paraná em que os indígenas não
podem sequer andar pelas ruas
ou irem ao comércio porque
são hostilizados e discriminados. Causa muita preocupação
o fato de autoridades públicas,
que deveriam zelar pela segurança e bem-estar de todos,
estimularem a população a se
manifestar permanentemente
contra os indígenas, numa inequívoca demonstração de que
os crimes de intolerância e do
racismo são avalizados quando
praticados contra os Guarani”,
denuncia a nota.

Salário mínimo é atacado sem dó nem piedade
Luiz Fenelon

O salário mínimo é um velho conhecido dos brasileiros.
O que muitos não sabem é que
ele só foi instituído em Lei no
governo de Getúlio Vargas,
período da implantação da
CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas). Leis que tinham
como objetivo defender os
trabalhadores da exploração
selvagem dos patrões que, em
geral, buscam pagar o menos
possível e limitar seus direitos.
Na época, a implantação do
salário mínimo atendeu às reivindicações dos trabalhadores
e foi comemorado em grandes
manifestações. Tradicionalmen-

te o mínimo passou a ser reajustado no dia primeiro de maio,
dia marcado por grandes lutas,
pois quase sempre os governos
posteriores não eram favoráveis
aos trabalhadores. Era frequente que a inflação fosse calculada
abaixo da real e que o salário não
comprasse nem a cesta básica.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o salário
mínimo deve garantir ao trabalhador o acesso adequado à moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência.
No entanto, a situação dos
trabalhadores já esteve muito

pior. Em 1994 o salário mínimo
valia R$70,00. Para se ter uma
ideia do que isto significava, ele
teria que obter mais de dez salários mínimos para sobreviver de
acordo com a Constituição.
Segundo os cálculos do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos, hoje o trabalhador deveria receber o equivalente a R$3.700,00 mensais.
Mas a partir de 2003, o
governo Lula instituiu uma
política de recuperação progressiva do salário mínimo,
que foi reduzindo a diferença.
Em 2006, ficou garantida a re-

cuperação do salário mínimo,
com reajuste anual de acordo
com índice da inflação do ano
anterior, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do ano retrasado.
Esta regra foi consolidada na
Lei 12.382 de 2011 e permitiu
que o salário mínimo chegasse ao seu nível atual, ficando
aproximadamente em ¼ do
necessário determinado pela
Constituição.
No dia 12 de abril, o governo anunciou para 2019 o novo
valor do salário mínimo, que
deve ficar em R$1.002,00. Mas
com a reforma trabalhista do

governo Temer, mesmo esse
salário mínimo insuficiente
está ameaçado pelo desemprego, pelo trabalho intermitente,
temporário, informal etc.
O atual governo ilegítimo,
fruto de um Golpe, tem se
caracterizado por sua política
claramente agressiva contra
os direitos trabalhistas. Na realidade ele quer acabar com o
salário mínimo.
Somente a resistência dos
trabalhadores e da população
poderá garantir as conquistas
de décadas de luta e evitar a
redução ou mesmo o fim do
salário mínimo.
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Cristovam Buarque é desmascarado nas redes sociais

O

senador Cristovam
Buarque (PPS-DF)
resolveu
atacar
Lula no Twitter,
afirmando que o ex-presidente é “demagogo” ao oferecer
diploma universitário a quem
“não teve um bom ensino médio”. Cristovam desdenha de
políticas educacionais como
ProUni, Fies, Sisu, Reuni e
Lei de Cotas, que priorizaram
a inclusão educacional dos
mais pobres.
Mas o que o senador não
esperava, no entanto, era uma
avalanche de respostas de brasileiros que mudaram de vida
com as políticas universitárias
dos governos petistas. Doutores, primeiros da família a fa-

larem um idioma estrangeiro,
pesquisadores e estudantes
beneficiados apontaram que a
demagogia, na verdade, estava na fala de Cristovam.
O perfil @bonnerzim declara: “oi Cristovam! Sou aluno de escola pública e cotista
em universidade federal. Licenciado, Bacharel e Mestre, 7
artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais
e professor em uma das instituições mais renomadas do
país. E, pelas respostas a esse
tweet, não sou exceção”.
No mesmo sentido, @Wellborgessilva diz: “a minha vida
mudou após um diploma universitário por meio do ProUni.
Mudou o suficiente para hoje

Lei do Silêncio

eu ter o discernimento de que a
educação, em qualquer nível, é
um direito, não um mérito, e de
que o senhor é uma FRAUDE”.
“Sou um homem negro de
24 anos q sustenta a família
nuclear INTEIRA. Sempre
estudei em escola pública, ñ
tinha dinheiro pra nada e hj
sou formado em publicidade,
assessor de comunicação de
duas empresas, falo 3 idiomas e sou muito grato ao Lula
por abrir caminho p/ pessoas
como eu”, responde @OlaCaique ao senador.
Os relatos são inúmeros,
alguns emocionantes e podem ser acessados na Internet: https://twitter.com/i/moments/983018771353915392.

Governo corta verba da UnB
e terceirizados podem ser demitidos
Robson Silva

O presidente da Câmara Legislativa, deputado Joe Valle
(PDT), tirou de pauta o projeto de lei nº 445/2015, de autoria
do deputado Ricardo Vale (PT), conhecido como Lei do Silêncio. O projeto não será mais votado este ano.

66%

Subiu em
o valor
das passagens de ônibus e metrô.

A Universidade de Brasília
(UnB) vive uma crise financeira que tende a piorar, pois o
repasse previsto para este ano
pelo Ministério da Educação
será de R$ 1,7 bilhões, apenas
2% a mais que o orçamento de
2017. A previsão de déficit é de
R$ 92 milhões, devido à imposição do limite orçamentário
decretado pelo governo Temer, que congela por 20 anos
os investimentos em educação,
saúde e programas sociais.
Mais uma vez, o já reduzido quadro de 455 trabalhadores terceirizados para
a limpeza e conservação dos
320 mil metros quadrados de

áreas internas e externas mais
405 porteiros, que atuam nos
campi da Asa Norte, Ceilândia, Planaltina e Gama, serão
os mais sacrificados com as
possíveis demissões.
Segundo o diretor de terceirização da UnB, Júlio Versiani,
os técnicos da UnB estão concluindo estudos que estimam
redução de 35% nos contratos
das empresas de prestação de
serviços terceirizados na limpeza, conservação e portarias,
algo em torno de R$ 25,2 milhões. “No ano passado, a UnB
desempregou 174 trabalhadores
terceirizados (28% na limpeza e
19% nas portarias)”, lembrou o

E AGORA, RODRIGO?

Brasília não está no rumo certo.

Estudantes, trabalhadores terceirizados, servidores e professores da UnB realizam
protesto contra o sucateamento da instituição.
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diretor de Imprensa e Comunicação do Sindiserviços-DF, Antonio de Pádua Lemos.
UnB tem dinheiro
bloqueado pela União
A reitora da UnB, professora Márcia Abraham, informou que a Universidade
tem cerca de R$ 168 milhões
bloqueados pelo Tesouro Nacional, provenientes de arrecadações próprias com o
aluguel de imóveis e do Cebraspe. O governo Temer, que
está desmantelando as escolas
públicas, também bloqueou
recursos de emendas parlamentares destinadas à UnB.

