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1º de maio histórico em Curitiba

“O povo sabe o caminho de um Brasil melhor”

Ato na capital paranaense reuniu 50 mil trabalhadores em defesa 
da liberdade de Lula, em protesto contra a reforma trabalhista e a 
favor da imediata apuração do assassinato de Marielle Franco. A 
cidade foi escolhida porque é onde Lula está mantido como preso 
político desde o dia 7 de abril. Pág. 4 e 5
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Este foi o Primeiro de Maio em 
que, pela primeira vez, os tra-
balhadores brasileiros passa-
ram sem ter mais a CLT. Este 

fato revela um grande retrocesso. 
Desde que no Primeiro de Maio de 
1943, o presidente Getúlio Vargas 
assinou decreto criando a Consoli-
dação das Leis do Trabalho, então 
uma das mais modernas legisla-
ções trabalhistas do mundo. 

Sempre muito combatida pela 
patronal, a CLT foi uma ferramenta 
de grande progresso na formaliza-
ção das relações de trabalho, com 
a jornada de trabalho, o direito de 
férias, a licença maternidade, a fi-
xação do salário mínimo etc. Todas 
estas são conquistas da Era Vargas, 
o que nem sempre foi compreendi-
do por uma parcela do movimen-
to sindical brasileiro, que, durante 
anos, hostilizou a CLT, assumindo 
em parte a narrativa da patronal.

Hoje, com o desastre da des-
truição da CLT, o desemprego se 

agrava, a precarização dos direitos 
trabalhistas avança, a selvageria 
no mercado de trabalho imposta 

pelos empresários já não encontra 
mais os limites da CLT em favor dos 
trabalhadores. A demolição da CLT 

foi imposta sem que sequer 
uma greve geral tenha sido 
organizada.

Além de ser um Primeiro 
de Maio sem CLT, com de-
semprego crescendo, há o 
desastre da prisão política 
e ilegal de Lula, com o gol-
pismo imposto pelos EUA 
destruindo o estado brasilei-
ro, suas empresas estatais, e 
agora visando destruir o SUS.

Nestas circunstâncias, é 
impositivo que as forças pro-
gressistas organizem uma 
Frente Ampla para a defesa 
da democracia, não apenas 
uma frente de esquerda, in-
cluindo a Igreja Popular, a 
Academia, intelectuais e ar-
tistas, setores empresariais, 
e até mesmo aliados que, no 
judiciário, somem-se à ban-

deira da liberação imediata de Lula 
e da garantia da realização de elei-
ções livres este ano.

Um Primeiro de Maio sem CLT exige Lula Livre e Unidade
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O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

Marielle Franco, 
mulher, negra, 
lésbica, vereadora 
eleita com mais 

de 46 mil votos e uma plata-
forma de defesa de direitos das 
populações marginalizadas, foi 
brutalmente assassinada no dia 
14 de março. O ataque aconte-
ceu na esquina da rua Joaquim 
Palhares com a João Paulo I, no 
centro do Rio. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o carro das vítimas foi segui-
do por cerca de 4 km antes do 
ataque. A vereadora do Psol foi 
atingida por três tiros na cabe-
ça e um no pescoço; seu moto-
rista, Anderson Gomes, levou 
três tiros nas costas. Também 
estava no carro a assessora de 
Marielle, que teve ferimentos 
leves. Quase 2 meses depois, 
os assassinatos continuam sem 
solução. Veja a cronologia.

14/03: Marielle e Anderson 
são assassinados.

16/03: na cena do crime são 
encontradas munições calibre 

9 mm do lote UZZ18, vendi-
do pela Companhia Brasileira 
de Cartuchos (CBC) à Polícia 
Federal em Brasília em 2006 - 
o mesmo lote de balas usadas 
na maior chacina de São Pau-
lo, que deixou 17 mortos em 
agosto de 2015 em Osasco e 
Barueri.

28/03: Justiça do Rio de Ja-
neiro determina que Facebook 
tire do ar posts com “informa-
ções falsas de conteúdo crimi-
noso” sobre Marielle.

29/03: secretário de Seguran-
ça Pública do Rio declara que 
investigações caminham na di-
reção de um crime político. 

05/04: três vereadores do 
Rio são convocados para depor 
na Delegacia de Homicídios da 
Capital (DH).

08/04: é assassinado Carlos 
Alexandre Pereira Maria, 37 
anos, líder comunitário e cola-
borador do gabinete do verea-
dor Marcello Siciliano (PHS). 

Ele havia sido ouvido como 
testemunha no caso Marielle.

24/04: o carro onde Mariel-
le e Anderson estavam quando 
foram mortos foi encaminha-
do para uma segunda perícia, 
41 dias após os assassinatos, no 
Instituto Carlos Éboli (RJ).

25/04: mais de 200 juízes fe-
derais exigem, em abaixo-assi-
nado, investigação das mortes 
de Marielle e Anderson.

10/05: data agendada pela 
DH-Capital (Delegacia de Ho-
micídios da Capital) para reali-
zar a reconstituição dos assas-
sinatos. 

14/05: prazo final dado pelo 
coordenador da Comissão Ex-
terna da Câmara que acompa-
nha as investigações, deputado 
Jean Wyllys (Psol-RJ), para so-
lução dos assassinatos. “De-
corridos os 60 dias ou mais, a 
gente então vai se reunir para 
ver se toma providências de 
federalizar, de transferência de 
competência dessas investiga-
ções”, disse.

A população rural, que 
historicamente luta por um 
pedaço de terra para pro-
duzir e viver num dos paí-
ses que possui a maior con-
centração latifundiária do 
planeta, é também a mais 
massacrada nesses tempos 
de aumento do poderio das 
forças conservadoras sob a 
chancela golpista.

O relatório mais recen-
te da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) constatou 
que, em 2017, os assassi-
natos de trabalhadores 
rurais sem-terra, indíge-
nas, quilombolas, possei-
ros, pescadores e assen-
tados, entre outros povos 
campesinos, foi o maior 
número desde 2003.

O aumento brusco de 
assassinatos no campo, 
informou a CPT, ocor-
reu exatamente a partir 
de 2015 - ano em que 
o PSDB, inconformado 
com a derrota eleitoral, 
transtornou o país, sob 
patrocínio da Fiesp e ade-
são imediata da mídia, 
culminando com o golpe 
sobre o mandato de Dil-
ma em uma sessão cir-
cense protagonizada pelo 
Congresso e tendo o STF 
como coadjuvante.

Foram 70 os campone-
ses brasileiros violenta-
mente mortos em 2017, 
um aumento de 15% em 
relação ao ano anterior. 
Parte dos assassinatos 

ocorreu em quatro mas-
sacres na Bahia, Mato 
Grosso, Pará e Rondônia. 
O Ministério Público Fe-
deral (MPF), tão empe-
nhado em criar provas 
contra integrantes da 
esquerda, simplesmente 
ignora o suplício dessa 
população.

“A impunidade ainda 
é um dos pilares mante-
nedores da violência no 
campo”, aponta a CPT. 
De acordo com os dados 
da entidade, 1.904 pesso-
as foram assassinadas em 
1.438 casos de conflito no 
campo entre 1985 e 2017, 
mas apenas 8% (113) re-
sultaram em julgamento 
pelo Judiciário.

Na madrugada deste sábado (28/4), o acampamento Marisa Letícia, em Curi-
tiba (PR), onde dormem integrantes da vigília Lula Livre, foi atacado a tiros por 
volta das quatro horas da madrugada. O atentado feriu duas pessoas e a situação 
mais grave foi a de Jeferson Lima de Menezes, atingido no pescoço com um tiro 
de uma arma 9 mm. Ele foi hospitalizado, mas já está fora de perigo.  

Milla Gentil

Milla Gentil

Mais de 200 juízes federais exigem solução para os crimes e Comissão Externa da Câmara avisa que pedirá federalização da investigação

Assassinato de Marielle e Anderson chega a 2 meses sem desfecho

Assassinatos no campo batem recorde:
é o maior número desde 2003

Atentado a acampamento
pró Lula em Curitiba fere duas pessoas

4 de maio de 2018

RECORDAR É VIVER

Pedro Parente mama nas tetas do governo 
desde 1986. Foi ministro do Apagão de FHC, 
depois do golpe virou presidente da Petrobras 
para entregá-la aos estrangeiros e agora, após 
ajudar a arruinar a economia nacional, vai 
comandar a BRF (Sadia e Perdigão).

FIQUE BEM INFORMADO LENDO, 
OUVINDO E VENDO A MÍDIA QUE 
VERDADEIRAMENTE ESTÁ AO 
LADO DO POVO

Brasil Popular: www.brpopular.com.br 
Twitter: @brpopular
Rádio Democracia: www.radiodemocracia.net.br 
TV Comunitária (Canal 12 na NET) 
www.tvcomunitaria.com.br

Editorial
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Manifestações de 1° de maio 
em diversas partes do mundo 
exigiram a liberdade do ex-pre-
sidente Lula. Nova York, Paris, 

Barcelona, Zurique, Berlim, 
Buenos Aires, Cidade do Méxi-
co, Havana, Hamburgo e Men-
doza foram algumas delas.

Até o presidente do Chile, 
Sebastián Piñera, que é um 
político de direita, ironizou o 
judiciário brasileiro. No dia 
27 de abril, durante visita ao 
Brasil, perguntou à presiden-
te do STF, ministra Cármen 
Lucia, a quem se poderia 
recorrer quando o Supremo 
falha em suas decisões. Sem 
receber resposta, Piñera se 
adiantou: “À instância supre-
ma”, e apontou o dedo para 
cima, em referência a Deus. 
Sem graça, o ministro Ed-
son Fachin disse que “cabe à 
sociedade fazer o escrutínio 
das decisões do Supremo” 
(sic). Então, Piñera contes-
tou: “Mas pode a sociedade 
revogar decisões da Corte?” 
O silêncio foi geral e o pre-
sidente chileno foi embora 
com a impressão de que o 
STF é um tribunal político 
que disputa o poder como 
um partido.

1 - O caso do triplex não tem relação com a Petrobras. O pró-
prio Sergio Moro já admitiu.
2 - Guarujá fica em São Paulo e o caso não poderia ter sido 
julgado no Paraná. 
3 - Imagens comprovam que não houve reforma no triplex. 
4 - Sergio Moro negou todos os pedidos da defesa de Lula para 
vistoriar o triplex porque precisava esconder a farsa.
5 - Sergio Moro manteve em sigilo a delação de Léo Pinheiro, 
da OAS, e também as supostas provas.
6 - Várias notas fiscais utilizadas como provas da falsa reforma 
são suspeitas porque foram emitidas em Curitiba.
7- A dona da empresa que emitiu a nota fiscal do elevador pri-
vativo que nunca foi instalado é filiada ao PSDB desde 1991.
8- Pela nota, o elevador teria custado R$ 400 
mil, mas um elevador não custa mais que 20% 
desse valor.
9 - O TRF4 passou o processo 
de Lula na frente de 257 
processos para julgá-lo antes 
da eleição e tentar torná-lo 
inelegível.
10 - Foi a primeira vez na his-
tória em que o TRF4 desrespei-
tou a ordem dos processos, mostrando 
que agiu politicamente para tirar Lula da eleição.

Primeiro de maio histórico em Curitiba (PR)  #1McomLula  #LulaLivre 

1º de maio em Cuba
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“Judiciário não vai recuar da posição golpista sem pressão da sociedade”
Marcelo da Costa Pinto Neves, professor de Direito da UnB

A reforma trabalhista, 
a prisão política de 
Lula e a impunida-
de no assassinato de 

Marielle Franco marcaram os 
atos de 1º de maio em todo o 
Brasil. O principal reuniu 50 
mil pessoas em Curitiba (PR), 
cidade em que Lula é mantido 
como preso político desde o 
dia 7 de abril. 

Foi um ato inédito devido à 
união histórica das sete prin-
cipais centrais sindicais do 
país (CSB, CTB, CUT, Força 
Sindical, Intersindical, Nova 
Central e UGT). Também par-
ticiparam dois pré-candidatos 
à presidência da República, 
Manuela D’Ávila (PCdoB) 
e Guilherme Boulos (Psol), 
além de integrantes das fren-
tes Brasil Popular e Povo sem 
Medo, políticos de vários par-
tidos, artistas e sindicalistas da 
Argentina, Paraguai, Uruguai 
e outros países.

Com Lula preso, pelo que 
ele representa, o grito de Lula 
Livre é também o grito por 

mais moradia, mais emprego, 
mais salário, mais acesso à uni-
versidade e todas as demandas 
históricas da população. Não 
apenas porque Lula veio do 
povo, mas porque fez muito 
por ele enquanto presidente 
da República. Não é à toa que 
ele lidera todas as pesquisas de 
intenção de votos para presi-
dente da República.

Por tudo isso, é inegável que 
a história já está registrando 
que Lula é um preso políti-
co condenado às vésperas da 
eleição, sem provas, com um 
nítido apoio da grande mídia 
(a mesma que apoiou a der-
rubada de Getúlio e o golpe 
de 1964). O ex-presidente está 
confinado em uma sala da Su-
perintendência da Polícia Fe-
deral, em Curitiba, impedido 
de receber visitas de amigos, 
autoridades, de prêmios No-
bel da Paz e até de comissões 
de direitos humanos. Ele só 
pode receber seus advogados e 
a família, apenas uma vez por 
semana.

No dia 1º de maio, Lula dei-
xou uma mensagem aos traba-
lhadores, na qual começou di-
zendo que “o Brasil vive esse 1º 
de maio com tristeza, mas espe-
rança. É com tristeza que vive-
mos um momento onde a nos-
sa democracia está incompleta, 
com um presidente que não foi 
eleito pelo povo no poder. O de-
semprego cresce e humilha o pai 
de família e a dona de casa. Em 
uma força de trabalho superior a 
100 milhões de pessoas, apenas 
33 milhões têm carteira assina-
da, o número mais baixo em 6 
anos”. Ele lembra dos mais de 13 
milhões de desempregados e de 
outros milhões em subempregos 
ou na informalidade. 

Indicando a participação da 
mídia no golpe, ele afirma: “Vo-
cês se lembram da prosperida-
de do Brasil naqueles tempos. 
Quando o Brasil ia bem e parte 
da imprensa reclamava o tempo 
inteiro. Agora o Brasil vai mal 
e os mesmos falam em retoma-
da da economia”. E continua: “a 
sabedoria popular contra essa 
propaganda massiva, em espe-

cial das Organizações Globo, (...) 
revela-se nas pesquisas, onde o 
povo mostra que sabe o cami-
nho para voltar a ter um Brasil 
melhor, com mais inclusão so-
cial, democracia e felicidade”. 

E conclui: "Por isso a espe-
rança! A esperança que retoma-

mos neste 1º de maio unificado 
não é apenas um desejo, é algo 
que buscamos em nossa luta de-
mocrática em todos os dias. Ela 
nos fortalece para superarmos o 
triste momento presente e para 
construir um futuro de paz e 
prosperidade”.

Os governadores progres-
sistas de sete estados têm em 
suas mãos a possibilidade de 
formar uma rede democrá-
tica de comunicação para, 
com o uso de satélite, fazer 
um jornalismo que respeite a 
Constituição e defenda a re-
cuperação da democracia, de-
nunciando todo entreguismo 
antipatriótico do governo Te-
mer. E isso significa também 
defender a liberdade de Lula.

Há várias tvs e rádios edu-
cativas, com sinal em satélite, 
que poderiam atuar de forma 
coordenada e em rede, prati-
cando um jornalismo sintoni-
zado com a verdade e com os 
princípios inscritos na Cons-
tituição, diariamente violados 

pela mídia comercial. A es-
querda deixou escapar diver-
sas oportunidades preciosas 
para fortalecer a mídia pú-
blica, democratizar a comu-
nicação, obrigando a Globo a 
respeitar a Constituição. Po-
rém, preferiu a insanidade de 
favorecê-la com montanhas 
de recursos públicos, que a 
Globo usou para derrubar o 
governo Dilma, perseguir o 
PT, destruir a CLT e entregar 
riquezas nacionais.

Existem hoje pelo menos 
20 milhões de antenas para-
bólicas no Brasil, que podem 
dar ampla difusão a um jor-
nalismo e programação desta 
rede alternativa ao jornalismo 
golpista da Rede Globo. Isto 

já está em mãos dos gover-
nadores progressistas e não é 
preciso aprovar nenhuma lei 
nova. Mas para isso é preciso 
ter determinação histórica, tal 
como fez o governador Leonel 
Brizola em 1961, sem ter saté-
lite e com apenas uma rádio 
nas mãos, montando a Rede 
da Legalidade em defesa da 
Democracia. Em apenas uma 
semana, a Rede contava já 
com a adesão de 150 rádios em 
todo o país. E conseguiu der-
rotar o golpe e assegurar a pos-
se do presidente João Goulart.

Esta proposta, já apresen-
tada no Encontro Nacional 
do FNDC no ano passado, 
na UnB, e que vem sendo 
defendida pelo Jornal Brasil 

Popular há mais de ano, se 
implementada, poderia já ter 
criado uma disputa demo-
crática de narrativas sobre os 
desastres que o golpismo de 
Temer tem causado ao Brasil. 
Além do que, poderia infor-
mar à sociedade, com o uso 
de tvs abertas e por parabóli-
cas, sobre a perseguição ilegal 
que levou o Presidente Lula a 
ser preso injustamente, numa 
condenação montada direta-
mente   pela Globo, que sem-
pre hostilizou e condenou o 
ex-presidente, confundindo e 
desinformando os brasileiros.

A formação desta rede, com 
uma programação libertadora 
e educativa, depende de uni-
dade das forças progressistas, 

decisiva agora e sempre, para 
convocar o povo brasileiro à 
luta pela libertação de Lula e 
pela retomada do processo de 
distribuição de renda e justi-
ça social que ele representa. 
A formação desta rede agora 
depende apenas de decisão 
política, pois é prerrogativa 
dos governadores orientar a 
comunicação nas tvs e rádios 
educativas. 

A gravidade do momento 
exige atitudes de coragem. 
Basta de lamúrias e socio-
logismo paralisante sobre 
comunicação. E a formação 
dessa rede é muito mais con-
sequente e prática que convo-
car um improvável boicote à 
TV Globo.

Ato reúne 50 mil trabalhadores no 1º de maio em Curitiba

Solidariedade sem fronteiras Governadores podem formar rede democrática de TV e RádioDez razões para anular 
processo do triplex

Lula deixa mensagem de esperança

Ao longo do dia, diversos artistas 
passaram pelo palco do 1º de Maio 
e deram uma grande contribuição 
para o sucesso do ato. Beth Carva-
lho cantou um samba composto 
especialmente em homenagem a 
Lula e puxou o coro: “queremos 
Lula andando livre pelo país”. O 
raper Flávio Renegado regeu um 
enorme coro em favor de Lula e 
cantou a música Salve Jorge. Ana 
Cañas, além de cantar e encantar 
o público, também pediu liberdade 
para o ex-presidente. Entre outros 
artistas que marcaram presença, 
a atriz Lucélia Santos comandou 
um enorme grito de Lula Livre.

Artistas deram o tom

Beto Almeida
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É grave a crise no âmbi-
to da União da Nações 
Sul Americanas (Una-
sul) com a decisão do 

governo brasileiro, acompa-
nhado da Argentina, Colôm-
bia, Chile, Paraguai e Peru, de 
não mais participar das várias 
instâncias da entidade. O pre-
texto alegado é a não escolha 
do secretário da Unasul, pois 
ainda não foi encontrado o 
substituto do ex-presidente 
colombiano Ernesto Samper. 
Esses governos dizem que as-
sim não se pode garantir o 
funcionamento da entidade. 
Mas a realidade é outra.

Na verdade, tanto o gover-
no de Michel Temer como os 

demais mencionados nunca de-
monstraram interesse no fun-
cionamento da Unasul e qual-
quer fato serve de pretexto para 
o esvaziá-la ou extingui-la. Tan-
to o governo brasileiro como os 
outros cinco países menciona-
dos querem ter o controle total 
da Unasul e sobretudo evitar 
qualquer tipo de conflito com 
o governo dos Estados Unidos, 
que tenta fazer com que a área 
em questão se consolide como o 
seu pátio traseiro e quintal. 

O governo Temer não es-
conde sua submissão aos in-
teresses do departamento de 
Estado norte-americano, que 
tem o máximo interesse no fim 
da Unasul. O Ministério do 

Exterior, cujo titular é Aloysio 
Nunes Ferreira, um político 
do PSDB conhecido por suas 
posições de subserviência aos 
interesses dos Estados Uni-
dos, quer de fato acabar com 
a Unasul ou torná-la inócua 
e impedir que atue de forma 
participativa e independente. 

O principal para o governo 
brasileiro é evitar que a Unasul 
seja realmente uma entidade 
ativa na defesa da união sul-
-americana. Por isso evita se 
posicionar de uma forma que 
desagrade os interesses esta-
dunidenses. É claro que esse 
objetivo, que é o principal, 
jamais será divulgado pela mí-
dia comercial.

Algumas das princi-
pais políticas, como 
a atenção básica, a 
saúde mental, a pre-

venção e tratamento da aids e 
o apoio à atenção hospitalar, 
estão sendo boicotadas. Em 
seu lugar, estão incentivando a 
venda de planos de saúde ba-
ratos, mas que não garantem 
quase nada de procedimentos 
mais críticos, como hospita-
lização, exames diagnósticos 
por imagem, procedimentos 
cirúrgicos, UTI, etc. 

E isso não é por acaso. Todos 
os dias o rádio, a televisão, os jor-
nais e as revistas afirmam que o 
serviço público não funciona e 
gasta demais. Falam isso da edu-
cação, da previdência social e da 
saúde pública, por exemplo. Jun-
to com essa conversa, o governo 
faz cortes no orçamento destes 
setores, justamente para gerar o 

caos: falta de material básico, de 
manutenção de equipamentos e 
instalações, falta de pessoal e as-
sim por diante. Tudo se deteriora. 

O governo Temer, com 
apoio da grande mídia (a quem 
transfere muitos recursos), diz 
que é porque são caros demais, 
são insustentáveis. É a estraté-
gia dos golpistas para espalhar 
e justificar a ideia da privati-
zação ou para fazer reformas 
para deixar esses setores de 
um jeito mais favorável aos in-
teresses do mercado, dos em-
presários. A “reforma” da Pre-
vidência Social foi a tentativa 
mais evidente, mas a saúde e 
a educação são também alvos 
dessa política neoliberal. 

Também não é por acaso 
que a maioria dos dirigentes 
do Ministério da Saúde é ad-
ministrador de empresas, com 
especialização em gestão em-

presarial. O ministro é advo-
gado, com especialização em 
gestão empresarial e comércio 
exterior. São pessoas que não 

têm formação e nem experi-
ência em saúde pública. Tudo 
para eles é mercado. Pensam a 
saúde como mercadoria e, por 

isso, tratam os serviços de saú-
de de forma semelhante a um 
comércio qualquer. Quem tem 
dinheiro compra, quem não 
tem fica sem. 

Mas o SUS não segue essa 
lógica. Foi pensado e criado 
por pessoas que tinham outra 
visão de saúde: pesquisadores, 
dirigentes de associações ci-
vis, trabalhadores, estudantes, 
professores, políticos. Sim, o 
SUS não foi criado por ne-
nhum governo ou órgão pú-
blico. O SUS foi pensado pela 
sociedade brasileira e tem di-
retrizes e valores que conside-
ram a saúde um bem essencial. 
É um direito social que não 
combina com a avidez pela 
busca de lucros exorbitan-
tes. Não é mercadoria, que se 
compra e vende. Isto está es-
crito na Constituição Federal. 
E é o que deve valer.

Mário Augusto JakobskindGeraldo Lucchese

Beto Almeida

Da Redação, com Fundação Perseu Abramo
A Venezuela é o primeiro país 

na América Latina a conseguir 
pagar pensões a 100% dos ido-
sos em idade de receber o bene-
fício.  Um total de 4 milhões e 
95 mil idosos venezuelanos re-
cebem o benefício, no valor de 
um salário mínimo, acrescido 
de um bônus de Guerra Econô-
mica, decretado pelo presidente 
Nicolás Maduro, para com-
pensar os transtornos causados 
pela sabotagem internacional, 

promovida pelos EUA, visando 
a desorganizar a economia por 
meio de desabastecimento, para 
rapinar o petróleo nacionaliza-
do da Pátria de Bolívar. 

Essa conquista do povo da 
Venezuela é muito importante 
para ser debatida entre os tra-
balhadores e aposentados brasi-
leiros, pois a imagem que a TV 
Globo passa sobre nosso vizi-
nho amazônico é de completo 
caos, sem qualquer informação 

objetiva sobre os progressos 
sociais alcançados pelos vene-
zuelanos. Em contrapartida, 
aqui, os brasileiros correm o 
risco de perder o direito pleno à 
aposentadoria e o próprio SUS 
está na mira para ser demolido 
pelo golpe liderado por Michel 
Temer. Enquanto isso, com os 
avanços sociais, os venezue-
lanos resistem há 19 anos de 
agressões dos EUA contra a Re-
volução Bolivariana.

Os dados de 2017 da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNADC) mos-
tram que houve um empobre-
cimento geral da população 
em relação a 2016 e comprova 
a desgraça produzida pela po-
lítica econômica e social do go-
verno golpista.

Segundo a pesquisa, de 2016 
para 2017 caiu de 74,8% para 
73,8% a participação da renda 
de todos os trabalhos na com-

posição da renda das famílias. 
Caiu também a renda média 
dos brasileiros e o rendimento 
médio real domiciliar de um 
ano para o outro.

O Sudeste foi a região que 
mais sofreu com a queda do 
rendimento e da renda. O Su-
deste também foi responsável 
pela estabilidade do coeficien-
te de Gini, que usualmente 
mede a desigualdade: em todas 
as regiões, o Gini aumentou 

(indicando um aumento da 
desigualdade), enquanto no 
Sudeste ele caiu porque os 
mais ricos também perderam 
renda. O índice ficou estável 
de 2016 para 2017, em 0,549.

Assim, como a renda dos 
mais ricos também caiu em 
2017, apesar da ampliação 
da pobreza, a desigualdade 
ficou a mesma porque todos 
ficamos mais pobres de ma-
neira geral.

A qualidade da indústria 
farmacêutica cubana é re-
conhecida mundialmente. 
A empresa BioCubaFarma, 
que já possui 1800 patentes 
no exterior, exporta para 
mais de 50 países produtos 
como vacinas, remédios ge-
néricos, equipamentos e sis-
temas de diagnósticos.

Há cinco medicamentos 
criados em Cuba que são 
únicos no mundo.

Heberprot-P: é capaz de 
reduzir em mais de quatro ve-
zes as amputações por úlcera 
de pés em casos de diabetes.  

Vacina CIMAvax-EGF: 
vacina terapêutica capaz de 

desacelerar o crescimento 
das células cancerígenas, 
impedindo que a doença se 
espalhe pelo corpo.  

Policosanol (PPG): su-
plemento alimentar, também 
utilizado para diminuir o co-
lesterol, elaborado a partir da 
cera da cana de açúcar.

Va-Mengoc-BC: vacina 
que ataca os meningococos 
B e C, grandes causadores 
da meningite

Neuroepo: retarda o pro-
cesso degenerativo e me-
lhora a qualidade de vida 
de pessoas que sofrem de 
Alzheimer (está em fase de 
testes em seres humanos)

Venezuela é primeiro país na América Latina 
com 100% de pensões para idosos

Pobreza cresce no Brasil e até rico é atingido

O número de empresas com contas em atraso e registradas 
nos cadastros de devedores cresceu 8,92% em março de 2018, 
na comparação com o mesmo mês do ano passado. Outro in-
dicador com péssimo resultado é o de dívidas em atraso em 
nome de pessoas jurídicas, com crescimento de 7,47% na com-
paração anual. Os dados são do SPC Brasil e da CNDL. 

Inadimplência das
empresas sobe 8,92%

O desempenho da indústria brasileira em março, na compa-
ração com fevereiro, foi muito ruim. O faturamento caiu 2,5%, 
as horas trabalhadas na produção recuaram 0,9% e o emprego 
teve queda de 0,2%, segundo dados da Confederação Nacional 
da Indústria.

Cai faturamento da indústria 

O dólar fechou novamente em alta na quarta-feira (2/5), cotado 
a R$ 3,5491, numa grande desvalorização do real. Ao contrário do 
que dizia a Rede Globo, o movimento de alta do dólar se fortaleceu 
com a prisão abusiva do ex-presidente Lula, ocorrida no último 
dia 7 de abril. Na véspera, o dólar valia R$ 3,3681. No mesmo pe-
ríodo, a Bovespa (Bolsa de Valores) também teve queda, passando 
dos 84.820,42 para 84.547,09 pontos. Ou seja, até o mercado fi-
nanceiro vê com preocupação a prisão política de Lula.

Dólar dispara 
após prisão ilegal de Lula

Cinco medicamentos 
cubanos são únicos no mundo 

Governo brasileiro quer acabar com a UnasulGoverno Temer trabalha para enfraquecer o SUS

Brasília não está no rumo certo.

Esgoto a céu aberto

E AGORA, RODRIGO?
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A UnB ultrapassou 
sucessivas inter-
rupções em seu 
curso, nutrindo le-

aldades, aquelas de sua ori-
gem e aquelas conquistadas 
em sua história, sobretudo a 
lealdade do povo, por sabê-la 
não só necessária, mas tam-
bém emancipatória, para a 
afirmação de seu projeto his-
tórico-social e politico 

Às vezes interrompida em 
seu projeto, pela violência di-
reta e imediata, por mecanis-
mos autoritários, pela censura, 
a tortura, o banimento e o as-
sassinato. Outras vezes, como 
agora, de modo artificioso, por 
meio do uso astucioso das ra-
zões técnicas (álibi da eficiên-

cia), políticas (reorientação do 
projeto de controle do orça-
mento) e até jurídicas (disputa 
das categorias de legitimação 
constitucional e legal), tudo 
de modo a reduzir a relevân-
cia estratégica do modelo de 
educação superior, a UnB, pela 
força utópica de seu projeto, 
sempre renasce. 

Tratei desse tema em recen-
temente em entrevista para 
Carta Maior, por conta de in-
terferência indevida e abusiva 
do Ministro da Educação, que 
me levou, em duas ocasiões, a 
representar contra ele, junto 
à PGR e à Comissão de Ética 
Pública, visando a pôr cobro 
a afronta a liberdade de ensi-
no, em face de medidas contra 

a autonomia da UnB, por ele 
anunciada. 

Na ocasião lembrei de novo 
Darcy Ribeiro, para com ele 
afirmar que a questão da Edu-
cação não é, enquanto crise, 
uma resultante de um acaso 
histórico. É um projeto. Agora, 
no bojo das injunções de um 
golpe em curso, forte na des-
constitucionalização (PEC de 
Limitação dos Gastos Sociais, 
Reformas Trabalhista e da 
Previdência) e na desdemo-
cratização do País (afetação 
dos direitos de participação, 
judicialização seletiva, crimi-
nalização do protesto), que su-
foca a universidade. Anatomia 
de uma nova crise que a UnB 
certamente vai superar.

Uma equipe de alunos de engenharia da UnB ganhou a 14ª 
edição da Robogames, principal torneio de robótica dos Estados 
Unidos, no desafio de fazer um robô de duas rodas ou uma esfera 
parar de pé após percorrer uma distância de 6 metros.

A Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal vai realizar concur-
so público para provimento de 
86 vagas (30 para técnico legis-
lativo, 38 para consultor técnico 
legislativo, 17 para consultor le-
gislativo e 1 para procurador). A 
banca responsável pela organi-
zação do concurso é a Fundação 
Carlos Chagas.

Dia 20 de maio ocorre a eta-
pa do Congresso do Povo na 
cidade de São Sebastião (DF). 
O início da organização da 
etapa ocorreu em 28 de abril 
durante atividades da Esquina 
Democrática, na Feira Perma-
nente de São Sebastião. 

 A atividade contou com a 
presença de lideranças da Casa 
Frida, Consulta Popular, Con-
tag e presença da militância do 
Partido dos Trabalhadores da 
comunidade. A construção do 
evento deve reunir expositores 
de artesanato, artes, alimentos 
e materiais das lutas da co-
munidade e ainda atividades 
artísticas, místicas e a grande 

assembleia popular do Con-
gresso do Povo. 

Participe, traga sua orga-
nização e sua voz.

distrito federal

A UnB entre Interrupções e Recomeços: a Força Utópica de seu Projeto

Alunos da UnB vencem 
torneio de robótica nos EUA

Câmara Legislativa 
terá concurso com 86 vagas

Congresso do Povo, etapa 
São Sebastião, será dia 20 de maio 

José Geraldo de Sousa Junior, ex-reitor da UnB (2008-2012)

Vinícius Borba


