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Ainda nesta edição

Segundo o IBGE, um a cada 
seis trabalhadores está desem-
pregado e o salário vem per-
dendo para a inflação desde 
2016. Pior é que gás, gasolina, 
luz e água não param de subir 
desde a derrubada de Dilma 
Rousseff. Muitos que apoiaram 
o golpe estão arrependidos e 
cresce o número de pessoas 
que já não têm coragem nem 
de vestir a camisa da CBF na 
véspera da Copa do Mundo. 
Afinal, com Temer o Brasil vol-
tou 20 anos em apenas dois e 
até a mortalidade infantil cres-
ceu de novo. Pág. 3

BRASIL TEM QUASE 14 MILHÕES DE 

DESEMPREGADOS
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O Brasil caminha para o agra-
vamento da crise econô-
mica social, conduzida por 
um governo ilegítimo e ir-

responsável, que dilapida empresas 
estatais estratégicas, como Petro-
bras e Eletrobras, dinamita os direi-
tos trabalhistas e prepara-se para 
transferir uma previdência pública – 
marcada pela generosidade – para a 
voracidade dos banqueiros.

Com esta política antipatriótica e 
antissocial, explodem os índices de 
desemprego e de criminalidade social, 
resultado desta estagnação econômi-
ca, que dá sinais de agravamento.

Frente a este quadro, a saudade 
do governo Lula se comprova na li-
derança do ex-presidente em todas 
as pesquisas para presidente, ainda 
que esteja preso, injusta e ilegal-
mente. Lula é o candidato em torno 
do qual todas as forças progressistas 
devem se unir, porque é o que sim-
boliza a anulação do golpe de Temer 
e todas as suas políticas cruéis.

Mesmo preso, não há, até o mo-
mento, nenhuma proibição para 
que seja o candidato das forças 
progressistas, o que representaria 
retomar a política que mais gerou 
empregos com carteira assinada, 
que valorizou o salário mínimo, que 
reduziu desigualdades, fome e mi-
séria, e que levou o Brasil a ser res-
peitado no mundo, unido aos paí-
ses mais progressistas do planeta.

As pesquisas indicam que o 
povo quer a volta de Lula, como já 
queria em 2014. Nesse sentido, a 
exemplo da Carta do MST ao Povo 
Brasileiro, apoiando a candidatura 
Lula, é importantíssimo que as cen-
trais sindicais, a Contag, a UNE, in-
telectuais, artistas, o clero progres-
sista e vinculado ao Papa Francisco 
e os empresários ligados ao merca-
do interno, se mobilizem para re-
forçar a candidatura de Lula desde 
já e exijam – diante da fraude das 
acusações que o levaram à prisão – 
a sua imediata libertação.

Pesquisas dizem que povo quer Lula de volta
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Você tem algum fa-
miliar ou amigo de-
sempregado? Pro-
vavelmente sim. O 

Brasil já tem quase 14 milhões 
de desempregados. Segundo 
o IBGE – Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística, 
um a cada seis trabalhadores 
está desempregado. Segundo 
o DIEESE – Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos, a 
situação do Distrito Federal é 
ainda pior. Aqui um em cada 
5 pessoas está desocupada. Em 
média, está demorando mais 
de 10 meses para um trabalha-
dor conseguir um novo empre-
go. Um recorde desde 2002.

Essa situação era muito 
diferente em dezembro de 
2014, quando o número de 
desempregados era de 1 mi-
lhão de pessoas de acordo 
com o IBGE. Desde então, o 
desemprego cresceu 1300%. 

O número de empregos com 
carteira assinada não para de 
cair e tudo indica que con-
tinuarão caindo por todos 

os meses deste ano, quando 
encerrará o governo Temer. 
Não se sabe se o novo presi-
dente fará diferente ou man-

terá como está. Isso é muito 
preocupante mesmo para os 
trabalhadores que ainda estão 
empregados. Quem garante 

que você não será o próximo 
na fila do desemprego?

Está piorando também para 
quem está empregado. O sa-
lário está perdendo para a in-
flação desde 2016. O governo 
praticamente não reajustou o 
salário mínimo. Gás, gasolina, 
luz e água não param de subir 
desde que Temer entrou no 
governo.

Nos governos Lula e Dilma 
era diferente. Salários cresciam 
e não era difícil conseguir em-
prego. Na época o governo 
aumentava o salário mínimo 
todo ano. Com mais dinheiro 
no bolso, o cidadão comprava 
mais no supermercado, refor-
mava e até comprava sua casa 
própria. As fábricas e constru-
toras, para produzir mais, con-
tratavam trabalhadores. O di-
nheiro circulava na economia. 
Temos que voltar a fazer isso. 
Começando pelo aumento do 
salário mínimo.

A economia brasileira segue 
ladeira abaixo e o volume de 
pessoas com contas em atraso 
e registrados nos cadastros de 
devedores subiu de novo. Se-
gundo o SPC Brasil e a CNDL, 
houve um crescimento de 
3,54% na quantidade de ina-
dimplentes, na comparação 
entre abril deste ano com o 
mesmo mês do ano passado, 

o que configura a sétima alta 
consecutiva na série históri-
ca do indicador. A estimativa 
é que o Brasil encerrou o mês 
de abril com aproximadamente 
62,2 milhões de brasileiros com 
alguma conta em atraso e com 
o CPF restrito para contratar 
crédito ou fazer compras par-
celadas – o que representa 41% 
da população adulta do país.

Atingindo seu recorde de público (260 mil 
pessoas), a 3ª Feira Nacional da Reforma Agrá-
ria mostrou, em São Paulo, uma diversidade de 
alimentos saudáveis produzidos por trabalha-
dores do MST em 23 estados do país e no DF.

Ao todo, foram 420 toneladas de produtos co-
mercializados, a preço justo, por 1215 feirantes 
assentados e acampados. O evento fortaleceu o 
diálogo com a sociedade sobre a necessidade de 
outro modelo de alimentação, a partir da pro-
dução camponesa de alimentos saudáveis.

Está tramitando no Congres-
so Nacional o Projeto de Lei 
6299/2002, que propõe modi-
ficações no sistema de regula-
ção de agrotóxicos e libera até 
produtos proibidos em diversos 
países. O Brasil já é o líder mun-
dial na utilização de venenos na 
agricultura e a situação tende a 
piorar se for aprovado esse pro-
jeto, que está sendo chamado de 
Pacote do Veneno. 

E para enganar o povo, os 
chefões do agronegócio inclu-
íram no projeto a mudança de 
nomenclatura dos venenos, 
que deixarão de ser chama-
dos de agrotóxicos e passarão 
a adotar o simpático nome de 
fitossanitário. Se esse PL for 
aprovado, é mais veneno na 
comida dos brasileiros e mais 
doenças e mortes de trabalha-
dores do campo.

Gustavo Santos

Desemprego já atinge quase 14 milhões de pessoas

Mais de 62 milhões de pessoas
não conseguem pagar as contas

Dados do Ministério da Saúde mostram 
aumento de 11% na mortalidade infantil para 
crianças entre um mês e quatro anos de idade 
e uma perspectiva de que os números de 2017 
sejam bem piores. Especialistas apontam que 
isso é consequência direta da política implan-
tada depois do golpe que retirou Dilma Rou-
sseff da presidência da República. De lá para 
cá houve cortes em todos os programas espe-
cializados em assistência à saúde da mãe e ao 
aleitamento materno, como o Rede Cegonha, 
no Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar e no Mais Médicos, além da explosão do 
desemprego e da retirada de                        1 
milhão de famílias no Bolsa Família.

Mortalidade infantil cresce 
após 13 anos de queda

Feira da Reforma Agrária 
atrai 260 mil pessoas em SP 

Projeto de Lei quer 
liberar venenos perigosos

18 de maio de 2018

RECORDAR É VIVER

Numa viagem ostentação aos Estados Unidos, o 
casal Moro foi a Nova York e posou alegremente ao 
lado do casal Doria, repetindo a famosa foto ao lado 
de Aécio Neves no fim de 2016. Desfilar ao lado de 
políticos do PSDB mundo afora, enquanto persegue 
implacavelmente Lula e o PT (mesmo sem provas), 
é coisa que um juiz “imparcial” deva fazer? 

Os associados da Associação do Jornal Brasil Popular ficam convocados 
para Assembléia Geral a ser realizado no dia 22/05/2018, às 19 horas, 
na TV Comunitária, no Setor SIG Quadra 3 Bloco B Ent 46 Sobreloja Ed. 
Bernardo Monteverde, Zona Industrial, tendo a seguinte ordem do 
dia: a) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017; b) Informes gerais. 

José Alberto Melo Silva, Presidente.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO JORNAL BRASIL POPULAR

Moro atua em favor do PSDB?

Editorial
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“Eu só posso concluir, então, que o PT é o único partido do mundo que quebrou um país fazendo passar da 13ª para a 6ª 
maior economia, triplicando o PIB e deixando 375,8 trilhões de dólares em reservas” João Goulart Neto

Disparado na frente, Lula (PT) tem 
32,4% das intenções de votos para 
presidente da República, segun-
do pesquisa do Instituto MDA 

contratada pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT). Bem atrás vêm Jair Bolso-
naro (PSL, 16,7%), Marina Silva (Rede, 7,6%), 
Ciro Gomes (PDT, 5,4%), Geraldo Alckmin 
(PSDB, 4,0%) e Álvaro Dias (Pode, 2,5%). 

Fernando Collor (PTC), Michel Temer 
(MDB), Guilherme Boulos (Psol), Manuela 
D´Ávila (PCdoB), João Amoêdo (Novo), Flá-
vio Rocha (PRB), Henrique Meirelles (MDB), 
Rodrigo Maia (DEM) e Paulo Rabello de Cas-
tro (PSC) não chegam a 1% das menções. Vo-
tariam em branco ou nulo, 18% dos eleitores 
e outros 8,7% se disseram indecisos.

Lula lidera também em todos os cenários 
propostos para o segundo turno. Aparece 
com 44,9% se o adversário fosse Geraldo 
Alckmin que teria 19,6% dos votos; vence-
ria Bolsonaro (45,7%, contra 25,9%), Ma-
rina Silva (44,4% contra 21%), Henrique 
Meirelles (47,1% a 13,3%) e Michel Temer 
(47,5% a 8,3%).

Isso mostra que os brasileiros estão cons-
cientes de que a prisão de Lula é fruto de 
uma armação para deixá-lo fora da disputa. 
Seria a única possibilidade de vitória de um 
candidato apoiado pela Rede Globo, mas 
mesmo assim os golpistas correm risco por-
que a população está cada vez mais propensa 
a votar em um candidato indicado por Lula 
caso ele não concorra.

A Pesquisa ouviu 2.002 pessoas, em 137 
municípios de 25 estados das cinco regiões 
do país entre os dias 9 e 12.

“3 refeições”, o novo docu-
mentário da cineasta Maria 
Maia, é um registro das Carava-
nas da Cidadania de Lula pelo 
Nordeste, em 1993, quando, en-
tão, ao se lançar candidato à pre-
sidente, ele refez, de 19 de abril a 
11 de maio, o trajeto da viagem 
de mudança de Garanhuns (PE) 
para São Paulo, com a mãe e os 
irmãos ainda crianças. 

O filme se desdobra numa 
2ª parte, documentando sua 
chegada ao poder, em 2002, 
quando seu governo dá início 
aos programas de combate à 
fome e ao abandono da po-
pulação mais pobre – temas 
centrais de seu discurso, des-

de que despontou como forte 
liderança no cenário político 
dos anos 1970.

Maria Maia apresentou, na 
noite de 10 de maio, no Cine 
Cultura Liberty, em Brasília, o 
seu heroico trabalho, realiza-
do com orçamento modesto 
e dificuldades técnicas, mas 
historicamente rico a análi-
ses e sensações. Foi impossí-
vel para qualquer espectador 
deixar o cinema sem algum 
incômodo sentimento em re-
lação ao que vive o país, dos 
últimos 50 anos para cá, so-
bretudo em relação a Lula.   

É tocante constatar no dis-
curso de posse da Presidência, 

9 anos depois, a coerência do 
compromisso político que Lula 
assumiu com esse povo sofrido, 
bem como o efeito da mudança 
que operou no Brasil com os 
programas realizados, sobretu-
do os destacados no filme, Fome 
Zero e Minha Casa Minha Vida. 

Maria Maia evidencia ain-
da a importância de Antônio 
Conselheiro no imaginário 
de Lula, tramando no enredo 
os dois emblemáticos líderes 
nordestinos. Num comício 
na praça de Nova Canudos, 
primeira cidade visitada pelas 
Caravanas, ele diz: “Eu fico 
lembrando um livro que li so-
bre Antonio Conselheiro e me 

perguntando, qual o crime que 
ele cometeu para sofrer a per-
seguição que sofreu? O grande 
crime que Antonio Conse-
lheiro cometeu foi tentar criar 
uma sociedade mais justa que 
aquela que existia na época”. 

O cineasta Luiz Carlos Bar-
reto, um dos depoentes do do-
cumentário, declarou: “Lula é 
um profeta social”. O jornalis-
ta e escritor Zuenir Ventura, 
que também integrou as Ca-
ravanas, se disse emocionado 
com o privilégio de trilhar os 
caminhos daquela região de 
enorme importância histó-
rica e cultural, onde Glauber 
Rocha, inclusive, filmou seu 

célebre filme, “Deus e o Diabo 
na Terra do Sol”. 

Diretora de inúmeros do-
cumentários, Maria Maia 
comenta o sucesso de “3 Re-
feições” no Cine Cultura Li-
berty: “graças aos donos Nil-
son Ribeiro e Vera Corraleiro, 
prenuncia um lindo caminho 
para o filme: quero vê-lo pas-
sando de graça em praças, 
igrejas, escolas, sindicatos, 
associações, sedes de partidos 
de esquerda e de movimentos 
sociais e em mostras e fes-
tivais. Vamos inventar uma 
nova maneira de distribuir 
filmes, livre e gratuitamente”, 
promete.

Fernando Gontijo – condenado em 
fraude ligada ao PSDB – é o responsá-
vel pela empresa que arrematou, por 
R$ 2,2 milhões, o triplex do Guarujá 
cuja propriedade foi atribuída a Lula, 
mesmo sem provas.

É no mínimo estranho que, para 
vencer esse leilão determinada pelo 
juiz Sergio Moro, tenha sido criada a 
empresa Guarujá Participação só para 
este fim. Mais estranho ainda é que 
Fernando Gontijo é sócio de José Au-
gusto Rangel de Alckmin, advogado 

do PSDB e primo de Geraldo Alckmin.
E pasmem: Gontijo e outras oito 

pessoas – entre elas, o ex-governador 
da Paraíba e ex-prefeito de João Pes-
soa, Cícero de Lucena Filho (PSDB) 
– foram condenados a pagar multa 
de R$ 852 mil, por superfaturamento 
de obras públicas. Na ação, Gontijo é 
apontado como representante da Via 
Engenharia, citada na Lava Jato. Toda 
essa turma recorreu ao Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, que ainda 
não realizou o julgamento.

Para 90,3% dos brasileiros, 
o Judiciário não trata todos de 
maneira igual, enquanto que 
apenas 6,1% acham que a Jus-
tiça trata todos da mesma ma-
neira e 3,6% não souberam ou 
não responderam. Outro dado 
que mostra a desgraça que re-
presenta o Judiciário brasilei-
ro é que 88,3% dos entrevis-
tados na pesquisa MDA/CNT 
consideram a Justiça pouco ou 
nada confiável. 

Todas as horas de todos os dias os 
noticiários de rádio, televisão e jornal 
repetem que o problema do Brasil é a 
corrupção, que a culpa de você não ter 
casa, escola, comida e emprego é da cor-
rupção, e que a corrupção existe porque a 
política e os políticos existem. 

Você já parou para pensar que tem al-
guma coisa estranha nessa história? 

Getúlio Vargas era político, não era 
corrupto, fez um governo que deu ao 
povo o direito ao trabalho e é justamente 
toda a sua herança de tantas garantias de 
bem-estar social que estão sendo retira-
das do povo trabalhador.

João Goulart era político, não era cor-
rupto, e como decidiu governar também 
com as representações populares e fazer 
as reformas que dariam uma vida melhor 
a quem necessitava, foi derrubado.

Lula é político, não tem uma prova de 
que seja corrupto, fez um governo que só 
trouxe benefício para o povo trabalhador, 
e é precisamente o seu modo de governar 
para todos que está sendo destruído.

E ainda tem a Dilma que não era polí-

tica e nem corrupta. Mas como era do PT 
inventaram as pedaladas e, aí sim, passa-
ram a mão nos 54 milhões de votos que a 
elegeram presidente da República.

E qual é a história que contam todos 
os dias para justificar todos esses golpes? 

A corrupção. Não é não, irmão. 
O que não deixa você comer, morar, ves-

tir, estudar, ter uma vida digna, é a falta de 
compromisso com as causas populares, é a 
indiferença com as necessidades do povo.

Os noticiários que servem aos ricos 
combinaram dizer o seguinte: gastar di-
nheiro com pobre é corrupção. É o que 
é repetido todos os dias, mas não dessa 
maneira. Eles chamam de responsabi-
lidade fiscal. Vocês já ouviram, não é? E 
também já escutaram sobre o orçamento 
congelado por 20 anos. Isso quer dizer o 
seguinte: vocês vão ter hospital com três 
leitos, se a quarta pessoa ficar doente, 
problema dela, porque durante 20 anos 
só haverá três camas. Ah, a corrupção 
que envolve dinheiro? Existe, sim, e é 
caso para a polícia. Política, como você já 
deve ter percebido, é outra coisa.

Uma proposta para a organização 
de uma Rede Democrática de Infor-
mação, com tvs e rádios educativas, 
que já transmitem por satélite, foi en-
tregue à Presidenta do PT Nacional 
do PT, senadora Gleisi Hofman, por 
representantes da Comissão Brasilei-
ra Justiça e Paz. A senadora encarre-
gou-se de levar a proposta a exame 
dos governadores do campo demo-
crático e progressista, que devem es-
tar reunidos nos próximos dias.

Hoje, há um total controle dos 
apoiadores do golpe de estado de 
2016 sobre a circulação de infor-
mação no País. Porém, estas emis-
soras de tv e rádio educativas sob 
controle de governadores compro-
metidos com a luta pela recupera-
ção do Estado de Direito e contra 
a entrega do patrimônio nacional 
a empresas estrangeiras, podem 
atuar de maneira coordenada, uti-
lizando-se de satélites e, com isto, 
alcançar uma grande parte da so-
ciedade brasileira, carente de infor-
mação veraz e diversificada, como 
prega a Constituição.

A senadora foi informada que se 
trata de proposta de baixo custo, 
baseada em veículos que já exis-
tem, que já possuem equipamentos 
e funcionários, mas, que, no mo-

mento, não estão coordenadas com 
o sentido de produzir um noticiá-
rio de alcance nacional, oferecendo 
ao povo informações não contami-
nadas pelo golpismo que destrói 
direitos e entrega a riqueza na-
cional. Tal Rede de Informação já 
poderia estar funcionando, houve 
condições para isto. O que importa 
é que estas condições ainda estão 
presentes, esta tarefa está hoje nas 
mãos dos governadores e das forças 
progressistas. É inadiável.

Pesquisa aponta favoritismo de Lula

Sabe quem comprou o triplex 
que inventaram ser de Lula?

Maioria esmagadora dos 
brasileiros não acredita na Justiça

Proposta de criação de rede de 
TV e Rádio será examinada por 
governadores progressistas

Novo documentário de Maria Maia traz Lula nas Caravanas de 1993
Angélica Torres

Beto Almeida

Maria Luiza Franco Busse 
Não é a corrupção, irmão

18 de maio de 2018
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O recente incêndio do 
prédio de vinte e 
quatro andares, no 
centro de São Pau-

lo, mostra a todos nós uma 
das faces cruéis do capitalis-
mo: imóveis vazios, enquanto 
milhares de famílias não têm 
onde morar. Tratava-se de um 
prédio abandonado que foi 
ocupado por centenas de fa-
mílias. O incêndio provocou o 
desabamento do prédio e, fe-
lizmente, o número de vítimas 
foi mínimo. Poderia ter sido 
uma tragédia maior.

O fato é que não há políti-
ca de moradia adequada, em 
nível federal, que garanta o 
atendimento às necessidades 
básicas de uma sociedade com 
tanta desigualdade, especial-
mente em relação à moradia. 
Segundo pesquisas, o déficit 

habitacional atinge cerca de 
seis milhões de pessoas.

Nos governos Lula e Dilma, 
houve uma tentativa bem-su-
cedida, através do programa 
Minha Casa, Minha Vida, con-
siderado pela ONU como “um 
exemplo para o mundo”, que 
contratou 3,4 milhões de casas 
e apartamentos em todo o país, 
dos quais 1,7 milhão foram en-
tregues, beneficiando cerca de 
6,8 milhões de brasileiros, o 
equivalente a toda a população 
do Rio de Janeiro, a segunda 
maior cidade do Brasil. 

Essa política de moradia 
permitiu garantir moradia 
para quem mais precisa e, ao 
mesmo tempo, aquecer o co-
mércio e a indústria, gerando 
emprego e renda e permitindo 
aos mais pobres cidadania, de-
senvolvimento e dignidade.

Atualmente, esse programa 
vem sendo reduzido, cami-
nhando para a extinção, pelo 
atual governo golpista de Mi-
chel Temer. Em 2017, o gover-
no golpista se comprometeu a 
bancar a construção de apenas 
23 mil moradias destinadas a 
famílias que ganham até R$ 
1,8 mil. Isso representa ape-
nas 13,5% da meta de 170 mil, 
programada para esse período. 
Veremos o que farão em 2018.

Como todos sabem, há um 
grande déficit habitacional no 
Brasil e, ao que tudo indica, 
este governo é insensível a 
esse problema. 

Enquanto isso, o cidadão 
indignado pergunta: que país 
é esse onde existem milhares 
de imóveis entregues às mos-
cas, enquanto milhões de fa-
mílias não têm onde morar?

Aproximam-se as eleições para o 
Congresso Nacional e muitos brasi-
leiros não sabem em que deputado e 
senador votaram em 2014.

É esse Congresso, formado por 
uma maioria de homens brancos, 
diplomados, possuidores de muitos 
bens e que se dizem protetores da fa-
mília e fiéis a Deus, que já mudou a 
Constituição várias vezes, para tirar 
direitos dos trabalhadores e entregar 
a definição sobre o futuro do país e 
de nossos filhos a empresas de paí-
ses como Estados Unidos, Inglaterra, 
França, China etc.

Por isso devemos estar atentos 
quando este governo impopular fala 
na “crise dos Correios” e anuncia que 
decidiu fechar 513 agências em todo 
o território nacional e demitir 5.300 
empregados, sob o pretexto de "me-
lhorar a eficiência da empresa, segun-
do um projeto de remodelagem de 
canais de atendimento dos Correios”.

A Constituição (Art. 21, X) diz 
que compete à União manter o ser-
viço postal e o correio aéreo nacio-
nal, e o STF já confirmou que não se 
trata de uma atividade econômica e 
não pode ser explorada por empre-
sas privadas.

A empresa Correios é estratégica 
para execução das políticas públicas 
básicas para a cidadania, como a 
criação ou formalização de endere-
ços, e nas muitas localidades onde é 
a única instituição que emite docu-
mentos como o CPF.

Na Educação, os Correios realizam 
anualmente a maior operação de en-
trega de livros didáticos do mundo, e 
a aplicação sincronizada dos exames 
nacionais, como o Enem, também de-
pende da entrega e coleta em todos os 
locais de prova, simultaneamente. Em 
muitas cidades, a entrega de vacinas 
depende dos Correios.

O projeto neoliberal quer pri-
vatizar os Correios. Desde o últi-
mo concurso público, ocorrido em 
2011, a contratação está suspensa 
nos Correios, enquanto as demissões 
são incentivadas. A população vem 
sendo surpreendida com o fecha-
mento repentino de agências postais 
e a implantação de um programa 
de entregas em dias alternados, em 
substituição à entrega diária.

Os deputados e senadores que você 
eleger é que vão decidir se o Brasil vai 
manter o serviço postal conforme está 
previsto na Constituição.

O governo brasileiro lançou 
a mensagem “O Brasil precisa 
de energia pra crescer. Preci-
samos capitalizar a Eletrobras 
pra garantir mais segurança 
energética”. 

Concordo plenamente com 
a primeira frase, mas não com 
a segunda, pois o verbo capi-
talizar, na verdade, significa 
privatizar as Centrais Elétricas 
do Brasil (Eletrobras), uma 
empresa construída com o 
suor do trabalhador brasileiro, 
que controla as subsidiárias 
– Furnas, Chesf, Eletronorte, 
Eletrosul, Eletronuclear -, as 
empresas de distribuição dos 
estados do Amazonas, Rorai-
ma, Alagoas, Piauí, Rondô-
nia e Acre, além do centro de 
pesquisa Centro de Pesquisa 
de Energia Elétrica (CEPEL) e 
50% da Itaipu Binacional. 

Considero que privatizar 
esta estrutura de estado estra-
tégica para a soberania nacio-
nal e para o crescimento do 
nosso país é, no mínimo, dar 
um tiro no pé, para não falar 
em crime de lesa-pátria.

Por isso, apresentei reque-
rimento de instalação de uma 
Comissão Parlamentar de In-
quérito da Eletrobras com 52 
assinaturas de senadores, três 
além de dois terços do Senado 
Federal, configurando apoio 
da maioria absoluta da Casa.

A criação de uma CPI tem 
por objetivo investigar pos-
síveis favorecimentos a em-
presários. Na Argentina, por 
exemplo, a privatização do 
setor provocou tarifaço de 
700% de aumento.

Apesar desse risco e do 
apoio da maioria absoluta, o 

presidente do Senado enga-
vetou o requerimento. As 52 
assinaturas configuram ma-
nifestação contrária à entrega 
do patrimônio brasileiro às 
empresas multinacionais es-
trangeiras que podem passar 
a controlar nossos rios, bio-
mas e riquezas e a nossa ma-
triz energética.

Desta forma, sem a CPI, o 
Brasil corre o risco de perder 
o poder sobre seus principais 
aquíferos – Guarani e Al-
ter do Chão - os maiores do 
mundo –, Cabeças, Urucuia-
-Areado e Furnas; e de ter o 
seu futuro comprometido, 
tendo em vista que a energia 
hidrelétrica desempenha pa-
pel importante na integração 
e no desenvolvimento de re-
giões distantes dos grandes 
centros urbanos e industriais.

Augusto da FonsecaCarlos Eduardo Pini Leitão

Hélio José

Milhões de famílias sem teto e milhares de imóveis às moscasDemissões nos Correios: governo quer o fim dos serviços postais públicos

É crime privatizar a Eletrobras

O 13 de maio é uma data marcada por 
protesto, não celebração. Isso foi cons-
truído pelo movimento negro nos últi-
mos 40 anos. Até a década de 70, o dia 
era de comemoração ao ato da Princesa 
Isabel, de abolição da escravatura. Mas, 
principalmente após a opção política de 
fortalecer o 20 de novembro como o dia 
da Consciência Negra devido à execução 
de Zumbi dos Palmares, o 13 de maio 
passa a ser um dia de protesto e denúncia 
ao racismo. 

13 de Maio
Dia de Luta contra o Racismo

A revelação, por uma testemunha, 
de que um ex-PM e um agente da ativa 
teriam participado do assassinato de 
Marielle Franco e Anderson Gomes 
fez com que a mais respeitada organi-
zação de defesa dos direitos humanos 
do planeta, a Human Rights Watch, 
fizesse uma recomendação pública: o 
Ministério Público do Rio de Janeiro, 
por meio do Gaesp (Grupo de Atua-
ção Especializada em Segurança Pú-
blica) precisa entrar na apuração dos 
crimes “com expertise e recursos”.    

A investigação das mortes pela DH 
(Delegacia de Homicídios da Capi-
tal) já completou dois meses sem um 
desfecho. Em 10 de maio, quinta-fei-
ra, foi feita a reconstituição do crime. 
Segundo o delegado Giniton Lages, a 
reprodução simulada foi necessária 
por não haver câmeras no local do 
crime. Além disso, a polícia queria 
descobrir que tipo de arma foi utili-
zada no crime. Para isso, foram efetu-
ados disparos com armas e munições 
de verdade para que as testemunhas 
reconhecessem o som.

Uma campanha que pede justiça 
para os assassinatos de Marielle Fran-
co, vereadora carioca do PSOL, e do 

motorista Anderson Gomes movi-
mentou as redes sociais nesta semana, 
quando os crimes completaram ses-
senta dias. A iniciativa partiu da equi-
pe Mandata Coletiva Marielle Franco, 
que convocou os internautas a “encher 
as redes com a hashtag #JustiçaPara-
MarielleEAnderson”, além de publicar 
fotos segurando um papel com a fra-

se “Justiça para Marielle e Anderson: 
quem mandou matar e por quê?”.

O deputado estadual Marcelo Frei-
xo (PSOL) aderiu à campanha. Ele 
publicou a hashtag em seu perfil no 
Twitter, acompanhada por um desa-
bafo: “dois meses de dor e sem res-
posta. Não descansaremos até saber-
mos quem foi”.

Assassinato da vereadora e de seu motorista completou dois meses; testemunha apontou presença de PM e ex-PM na execução

Milla Gentil

Human Rights Watch pede MP do Rio no caso Marielle

Brasília não
está no rumo certo.

Esgoto a céu aberto

E AGORA, RODRIGO?
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Primeiro foi o golpe. 
Depois, a retirada de 
direitos dos trabalha-
dores. Em seguida, a 

venda do patrimônio natural 
do Brasil para os estrangeiros, 
como o pré-sal, a maior jazida 
de petróleo descoberta nas úl-
timas décadas no mundo, entre 
outros. Agora, o ataque é sobre 
as universidades públicas. Que-
rem privatizá-las. Por quê? Por-
que não querem que as pessoas 
pobres tenham estudo. Na visão 
do governo golpista, universida-
de é para pessoas ricas, que po-
dem pagar pelos seus estudos.

A Universidade de Brasília é 
um dos principais alvos. O go-
verno de Michel Temer vem sis-
tematicamente cortando o orça-
mento e impedindo que a UnB 
– uma das mais renomadas 
instituições de ensino do país e 
da América Latina – continue 
desempenhando seu papel de 
educar. A UnB, amparada nos 
ideais de educação para a liber-
dade, foi criada por Darcy Ri-
beiro e Anísio Teixeira, para ser 
uma universidade de homens 
livres em uma sociedade demo-
crática dedicada ao humanismo, 
à livre criação cultural, à justiça 

social, à democracia e integrada 
à ciência e à tecnologia.

Duramente atacada duran-
te a ditadura militar, a UnB 
resistiu, provocando e ilumi-
nando temas de debates e se 
instituindo como espaço da 
inquietação, com a marca da 
ousadia, presente no cotidia-
no da capital do país. Abra-
çou causas grandes, como 
as diversas modalidades que 
permitiram jovens de clas-
ses menos abastadas, negros, 
quilombolas, índios, pessoas 
com deficiência, camponeses 
exercer o direito a frequentar 

a universidade. Direito as-
segurado pela Constituição, 
mas que só foi garantido nos 
governos de Lula e Dilma, que 
implantaram políticas sociais 
para o acesso ao ensino supe-
rior de jovens da periferia. 

Hoje, na UnB, metade dos 
ingressantes são oriundos de 
escolas públicas, revertendo um 
cenário antigo de privilégios. 
Além disso, foram ampliadas a 
oferta de vagas, criando cursos 
e se instalando em Ceilândia, 
Gama e Planaltina. Atualmen-
te, a UnB oferta mais de 300 
cursos de graduação, especia-

lização, mestrado e doutorado 
e uma comunidade de alunos, 
professores, servidores e cola-
boradores que ultrapassa 50 mil 
pessoas. 

Entretanto, o governo golpis-
ta corta o orçamento da UnB – 
uma previsão de déficit de R$ 92 
milhões para este ano – e sub-
mete a universidade a um pro-
cesso de destruição, com prejuí-
zos incalculáveis à pesquisa e ao 
desenvolvimento do país. A este 
governo não interessa um país 
soberano e independente. Que-
rem destruir a própria ideia de 
democracia.

A Licença-Prêmio por Assi-
duidade (LPA) é uma compen-
sação que dá ao servidor público 
do GDF - incluindo professores 
e orientadores educacionais - o 
direito a três meses de repouso 
a cada cinco anos de trabalho 
ininterrupto. Caso não goze des-
sa licença durante o tempo de 
atividade, o servidor é ressarcido 
em dinheiro quando da aposen-
tadoria: a chamada pecúnia - a 
ser paga em até 60 dias.

Nada disso é benesse ou ato 
de boa vontade do governador. 
Tudo está regulamentado na Lei 
Complementar nº 840/2011, que 
deveria ser cumprida. Deveria.

No entanto, tem sido prática 
dos governos não conceder essa 
licença aos servidores ao longo 
dos anos, alegando diversos fa-
tores. O pior vem depois. Pas-
sado o tempo e a aposentadoria 
sendo efetivada, o GDF volta-se 
para o servidor para dizer que 

não há "previsão orçamentária" 
para quitar essa dívida. E não 
dá prazo para que o pagamento 
ocorra. Injustiça pura.

Quer dizer, na verdade o 
servidor acaba por ser dupla-

mente punido: quando não 
é permitido tirar a licença ao 
longo da vida laboral e, depois, 
quando se aposenta e não re-
cebe o equivalente em dinhei-
ro. Em outras palavras, o que 

é um direito assegurado em lei 
acaba virando uma punição.

Tem sido necessário muito 
empenho do Sinpro-DF e da 
categoria - uma série de atos, 
mobilizações, greves e infinitas 

reuniões - para que, finalmen-
te, o GDF mantivesse o paga-
mento aos aposentados, mes-
mo que de forma irregular.

Ainda assim, a quitação des-
sa dívida está distante. Como o 
GDF não cumpre a lei, e com o 
alto número de aposentadorias, 
houve um acúmulo absurdo. O 
resultado desse descaso é que 
somente em abril passado foram 
pagas as pecúnias dos aposenta-
dos de abril de 2016 – uma de-
fasagem de dois anos. Mas ainda 
falta o pagamento dos aposenta-
dos a partir de maio de 2016. E 
só este ano, já são 552 aposenta-
dorias publicadas na Educação.

O Sinpro-DF exige dos go-
vernantes o respeito e o cum-
primento das obrigações com 
os servidores públicos aposen-
tados, não apenas em relação ao 
pagamento das pecúnias, mas a 
todos os direitos conquistados e 
assegurados em lei.

distrito federal

Querem acabar com a universidade pública

Governo descumpre lei ao não pagar pecúnia a professores do DF

Inês Ulhôa

Rosilene Corrêa 


