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Ainda nesta edição

Durante dez dias o Brasil tra-
vou e o desabastecimento mos-
trou a força dos caminhoneiros 
e sua importância na economia 
brasileira. Após acordo com o 
governo, que entre outras coi-
sas publicou uma tabela de pre-
ços mínimos de frete, eles deci-
diram voltar ao trabalho. 

GREVE PODE PARAR O PAÍS DE NOVO

Insatisfeitos, os donos de 
empresas de transporte e os 
barões do agronegócio querem 
manter seus altos lucros e estão 
pressionando Temer para aca-
bar com o tabelamento do frete. 
Se isso ocorrer, os caminhonei-
ros já disseram que farão uma 
greve ainda mais forte.  Pág. 3
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A greve dos caminhonei-
ros e o apoio que recebeu da 
população deixaram ainda 
mais clara a absoluta impo-
pularidade do governo Te-
mer. Mesmo com a demissão 
do presidente da Petrobras, 
é pouco provável que ocorra 
uma mudança positiva na po-
lítica da principal estatal bra-
sileira, dada a total submissão 
deste governo ao capital es-
trangeiro. Trata-se de um ver-
dadeiro crime de lesa pátria 
entregar este patrimônio da 
nação às empresas petroleiras 
transnacionais. 

Mas, apesar disso, o golpis-
mo tem conseguido avançar 
aproveitando-se de uma falta 
de unidade das forças políti-
cas democráticas e progres-

sistas, com decisão de resistir 
a todo custo, seja antes para 
defender o mandato de Dil-
ma Roussef, seja para impedir 
que Lula fosse preso de forma 
injusta, pois é ele o candidato 
imbatível e com autoridade 
para reverter toda a destrui-
ção que o governo Temer tem 
feito contra os brasileiros.

Se a baixíssima popularida-
de de Temer, com apenas 4 por 
cento, demonstra sua fraqueza, 
o que explica que ele continue 
na Presidência é o fato de que 
o movimento sindical (agora 
mais debilitado pela perda do 
imposto sindical), os movimen-
tos sociais, os nacionalistas e 
democratas, ainda não se unifi-
caram o suficiente para dar um 
BASTA a este governo. 

Sequer foi 
possível aprovei-
tar a greve dos 
c a m i n h o n e i ro s , 
que parou o país, 
para impor a sa-
ída de Temer e a 
antecipação das 
eleições, impedin-
do a continuidade deste 
entreguismo de recursos 
nacionais ao exterior, agora 
usando verbas do SUS para 
importar combustíveis im-
portados, quando o Brasil é 
autossuficiente em petróleo.

Os próprios governadores 
progressistas, que têm em 
suas mãos tvs e rádios edu-
cativas veiculadas por satéli-
tes, não se unificam para fa-
zer uma Rede de Informação 

D e m o c rá -
tica para 
levar notí-
cias verda-
deiras aos 
b r a s i l e i r o s , 
conforme temos 
reiteradamente sugerido 
por meio deste Jornal Bra-
sil Popular. Tudo isto revela, 
que ainda é débil a unida-
de das forças progressistas, 
problema maior a superar, 
sem o que novas derrotas 

poderão ser impostas, como 
ocorre na destruição diária 
da Petrobras. 

União das forças demo-
cráticas e progressistas, con-
tinua sendo nossa priorida-
de inadiável.
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O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

Em meio à tragédia 
social em que o go-
verno golpista de 
Michel Temer mer-

gulhou o país nos últimos 
dois anos, mais um vexame 
veio engrossar a lista: o Bra-
sil agora integra a lista suja 
da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT, or-
ganismo vinculado à ONU) 
em razão de violar conven-
ções trabalhistas mundiais 
já firmadas, suprimir a li-
berdade sindical e ignorar 
os assassinatos de líderes 
trabalhistas, entre outras 24 
acusações.

A decisão da OIT foi 
baseada na Reforma Tra-
balhista (Lei 13.467/17) 
perpetrada pelo governo 
ilegítimo e que retirou de-
zenas de direitos dos traba-
lhadores, desobedecendo 
normas fundamentais do 
organismo – especialmente 
a Convenção 98, ratificada 
pelo Brasil, que trata do Di-
reito de Sindicalização e de 
Negociação Coletiva.

A própria aprovação da 
lei pelo Congresso, sem 
qualquer diálogo ter sido 
promovido com as repre-
sentações de trabalhadores, 

viola a Convenção 144 da 
OIT, conforme já vinham 
denunciando as centrais 
sindicais brasileiras.

“Os trabalhadores e traba-
lhadoras brasileiros esperam 
agora que o governo reco-
nheça a gravidade do erro 
cometido e faça a revogação 
imediata da reforma traba-
lhista”, avisaram seis centrais 
sindicais, inclusive a CUT, 
em nota pública divulgada 
logo após o anúncio da OIT.

Há pelo menos 23 ações 
no STF questionando a Re-
forma Trabalhista do gover-
no golpista.

A Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) denuncia as graves vio-
lações que ocorrem nas zonas 
rurais do país. A organização 
aponta que a violência aumen-
tou substancialmente. Foram 
registrados 70 assassinatos em 
2017. Esse número é o mais alto 
desde 2003, com crescimento 
de 15% sobre o ano de 2016. 
O estado do Pará tem o maior 
registro, com 21 pessoas assassi-
nadas. Mas os números podem 
ser maiores, pois muitos casos 
que acontecem na imensidão 
deste país ficam sem registro.

De acordo com a Pastoral, 28 
dos 70 assassinatos ocorreram 
em massacres. Mas o número 
pode ser maior, pois ficou sem 
registro, por falta de informações 
mais detalhadas, o possível mas-
sacre ocorrido no Vale do Javari, 
no Amazonas, em julho e agosto, 
envolvendo índios isolados. Des-
de 1985, quando a CPT iniciou 
seus relatórios, já foram registra-
dos 46 massacres com 220 víti-
mas. O estado do Pará também 
lidera esse ranking, com 26 mas-
sacres, ao longo desses 32 anos, 
que vitimaram 125 pessoas.

No período de 1985 a 2017, 
a CPT registrou 1.438 casos de 
conflitos no campo, entre os 
quais, 1.904 vítimas de assassi-
natos. Nesses 32 anos, a impuni-
dade impera e apenas 113 casos 
– 8% – foram julgados. 

A CPT destaca que, a partir 
de 2015, os assassinatos de tra-
balhadores rurais sem-terra, de 
indígenas, quilombolas, possei-
ros, pescadores assentados, en-
tre outros, aumentaram assusta-
doramente. Esse aumento pode 
ser atribuído ao avanço conser-
vador no país causado pelo gol-

pe contra a democracia, quando 
setores ligados a corporações, 
como ruralistas e defensores do 
armamento, apoiaram o impe-
achment da presidenta Dilma 
Rousseff, reforçando uma farsa 
política, jurídica e midiática. 

O sangue derramado no 
campo é resultado dos interes-
ses nada nobres de uma banca-
da ruralista com forte presença 
no Congresso e que deseja o 
Brasil escravocrata e quer de-
vorar as terras indígenas e das 
comunidades quilombolas 
para a expansão do agronegó-
cio, além de combater a agri-
cultura familiar. 

Dos 513 deputados, 235 per-
tencem à bancada ruralista; dos 
81 senadores, 27 são da mesma 
bancada. Foi com estes votos 
que Michel Temer conseguiu 
dar o golpe e, por isso, troca 
favores, como, por exemplo, 
acabar com a reforma agrária, 
permitir que empresas estran-
geiras adquiram terras brasilei-
ras sem limitações e desmontar 
políticas favoráveis aos peque-
nos agricultores. 

Enquanto isso, quase 4 mi-
lhões de camponeses permane-
cem sem terra, em um território 

com 175 milhões de hectares 
improdutivos. Uma barbárie 
legitimada por este governo gol-
pista, baseado na destruição do 
país e no aumento da desigual-
dade social.

Milla Gentil

Inês Ulhôa

Organismo internacional afirma que país viola convenções, suprime liberdade 
sindical e ignora assassinatos de líderes trabalhistas, entre outras 24 acusações

Governo golpista joga Brasil em lista suja da OIT

Violação dos direitos humanos: crescem os assassinatos no campoRECORDAR É VIVER

A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal 
suspendeu o uso do voto impresso nas urnas 
eletrônicas nas eleições de outubro deste ano, que 
serviria para comprovar o resultado das urnas. A 
decisão, tomada na quarta-feira (6/6), serve para 
evitar qualquer conferência na apuração dos votos 
e esconder possíveis fraudes.

Quem matou Marielle Franco 
e Anderson Pedro Gomes, 

general Braga Netto? 

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

Judiciário quer esconder pos-
síveis fraudes eleitorais

EM 2018 (SEM DILMA)

Dólar: R$ 4,11
Desemprego: 13,1%
Gasolina: R$ 4,50
Gás: R$ 80,00

EM 2014 (COM DILMA)

Dólar: R$ 2,39
Desemprego: 4,3%
Gasolina: R$ 2,59
Gás: R$ 45,00

8 de junho de 2018

No dia 24 de maio fez um 
ano do assassinato de dez 
trabalhadores rurais no 
interior da Fazenda Santa 
Lúcia, município de Pau 
D’Arco, no Pará. O crime 
bárbaro – conhecido como 
Massacre de Pau D’Arco – 
foi praticado por um gru-
po de policiais militares 
e civis de Redenção, sob 
o pretexto de cumprir 14 
mandados de prisão pre-
ventiva e temporária. Mas 
até agora os executores e 
mandantes sequer foram 
identificados oficialmente, 
o que os deixa longe de 
serem responsabilizados 
pelo crime. 

Massacre de Pau 
D’Arco (PA) completa 
um ano sem identifi-
cação de mandantes

Só a unidade popular pode
frear a destruição do Brasil
Só a unidade popular pode
frear a destruição do Brasil

Editorial
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“País que tem Judiciário como o nosso não precisa de inimigos para ser destruído”
Michel Sales

Durante dez dias o Bra-
sil travou. Travou por-
que os caminhoneiros 
resolveram mostrar a 

força e a importância que têm na 
economia brasileira. Mercado-
rias e combustíveis para automó-
veis, ônibus, táxis e motocicletas 
faltaram nos postos de abaste-
cimento e supermercados, dei-
xando a classe média em pânico. 
Boa parte dos brasileiros que 
acham que o caminhão só faz 
atrapalhar o trânsito, nas cidades 
e nas estradas, aprenderam que, 
na verdade, a vida da sociedade 
não anda sem o caminhão. 

A categoria dos caminho-
neiros, especialmente os autô-
nomos – que têm seus próprios 
caminhões e não têm patrão – é 
muito desvalorizada, apesar da 
importância que tem, já que as 
cargas são transportadas por ca-
minhões. Soja, eletrodomésticos 
e outras mercadorias não são 
movimentadas exclusivamente 
por ferrovia, avião, navio e bar-
caça. Seguem em caminhão da 
sua origem até os centros de dis-
tribuição, ferrovias, portos e ae-
roportos. Há cargas, como a soja, 
que chegam a ser transportada 
em caminhões, por mil, dois mil 
quilômetros, até um porto, no 
norte, nordeste, sudeste ou sul 
do Brasil, de onde seguirão de 
barcaça ou navio até os portos da 
Ásia, Europa e outros destinos.

Apesar da importância que 
os caminhoneiros demonstra-
ram ter, eles são mal pagos e se 
submetem a situações de preca-
riedade, que levam a acidentes e 
outras ineficiências. Durante o 
trabalho, eles comem e dormem 
mal e vivem estressados por di-
rigir doze ho-
ras por dia, ou 
mais, sem des-
canso. 

Como se 
isso não bas-
tasse, o go-
verno federal 
i n t r o d u z i u 
outro grande 
problema na 
vida dessa ca-
tegoria. O preço do óleo diesel, 
responsável por 40% a 50% do 
custo de transporte, passou a 
aumentar quase que diariamen-
te. Ao mesmo tempo, a reces-
são na economia fez com que 
o valor do frete (que é quanto o 
caminhoneiro cobra para fazer 
o transporte de determinada 
carga) despencasse nos últimos 
meses. Frete caindo e preço do 
diesel subindo criaram uma si-
tuação insuportável e explosiva 
para os mais de um milhão de 
caminhoneiros que trabalham 
diariamente nas estradas em 
todo o país.

Os caminhoneiros – autôno-
mos, microempresas e coopera-

tivas – já tinham realizado para-
lisações e bloqueios nas estradas 
em 1999, 2013 e 2015, e parece 
que conseguiram aprender com 
os erros e acertos cometidos. 
Conseguiram algumas vitórias 
e aprenderam a se organizar 
melhor, além de participar de 

fórum espe-
cífico, no Mi-
nistério dos 
Transportes, 
para tratar 
da sua pauta 
principal.

Dessa vez, 
organizados 
em mais de 
qu i n he nto s 
núcleos de pa-

ralisação, utilizando o whatsapp 
para se comunicar, conseguiram 
travar o país e, com isso, encur-
ralar o governo e obter quase 
todos os pontos de sua pauta de 
reivindicações. Tabelamento do 
preço mínimo do frete; diesel 
mais barato e mantido por ses-
senta dias; e não pagamento de 
pedágio pelos eixos levantados 
quando o caminhão está vazio 
foram, entre outros, os princi-
pais pontos atendidos. 

Mas a pauta de reivindicações 
não se esgota nos aspectos eco-
nômicos. Eles exigem também, 
entre outras melhorias, áreas de 
descanso ao longo das estradas, 
como tem na Europa, com comi-

da de qualidade, preço módico, 
banheiros com chuveiros e insta-
lações para descanso; repressão 
ao roubo de cargas é outro ponto 
importante para melhorar a vida 
do caminhoneiro.

Existem registrados na 
ANTT 482 mil autônomos, 
com 660 mil veículos; 144 mil 
pequenas, médias e grandes 
empresas, com um milhão de 
veículos; e 327 cooperativas, 
com 22 mil veículos. Tirando 
as médias e grandes empresas, 
que têm frotas maiores e mo-
toristas fichados, as demais se 
assemelham aos autônomos. 
O que dá um universo de 
aproximadamente um milhão 
de motoristas que passam, 

muitas vezes, quinze dias via-
jando pelos quatros cantos do 
país sem ir em casa. São esses 
caminhoneiros que podem se 
mobilizar com mais facilidade 
para fazer uma manifestação 
capaz de durar dez, quinze ou 
mais dias. 

A luta do caminhoneiro 
continua e ele precisa do apoio 
da sociedade para conseguir o 
respeito e a dignidade que o seu 
trabalho merece. Será que agora 
todos enxergam essa importân-
cia e no futuro imediato estarão 
dispostos a cooperar para que o 
caminhoneiro e sua família te-
nham uma vida melhor? 

Vamos acompanhar os pró-
ximos capítulos.

Pedro Pullen Parente nada 
mais foi do que um burocrata. 
Sua carreira, até que Lula assu-
misse a presidência da Repúbli-
ca, foi a do ambicioso funcio-
nário do Banco do Brasil que 
viu a oportunidade, primeiro 
nos órgãos de Estado e, após a 
passagem pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) de 
1992 a 1994 e do casamento 
com Lucia Hauptman, forma-
da na Universidade de Chicago 
e com passagem pela Booz Al-
len and Hamilton, nos serviços 
ao capital internacional. 

Soube ver a transformação 
do poder mundial para as fi-
nanças. Diríamos que seu úl-
timo patrão não foi o Estado 
Brasileiro, a Petrobras, mas os 
especuladores das Bolsas de 
Valores. A diferença de uma 
hora no fuso horário, pegou 
seu pedido de demissão, na 

manhã de sexta-feira (1º/6), 
no início do pregão da Bolsa 
de Nova Iorque. Em dia de alta 
nas bolsas de São Paulo e de 
Nova Iorque, a Petrobrás caiu, 
em ambas, quase 15%. Quem 
ganhou com isso?

Por que Parente saiu? Sua 
fidelidade à especulação fi-
nanceira tornou-se incômoda 
para os políticos brasileiros, 
que como golpistas não se im-
portariam, se não estivessem a 
quatro meses da eleição.

E assim se vai – sem deixar 
saudade – um serviçal do capital 
especulativo, que deixou simbó-
lica foto com Sergio Moro co-
memorando, em Nova Iorque, 
o desmonte industrial do Brasil. 
Depois de arrebentar a Petro-
bras, Parente mudará de vida e 
já anunciou seu casamento com 
a empresária de eventos, Joana 
Henning Generoso Pereira. 

Uma manobra sórdida – com o Su-
premo, com tudo – é alternativa entre 
os golpistas para suspender a eleição 
presidencial de 7 de outubro e instituir 
o parlamentarismo, cujo governo será 
exercido diretamente pelo Parlamen-
to, ou seja, pelo Congresso Nacional. 

O pontapé foi dado pela presidente do 
STF, ministra Carmen Lúcia. Ela desen-
terrou uma ação que lá dormia há 21 
anos e que indaga se o Congresso pode 
instituir um novo regime. Mas a Cons-
tituição é clara: isto só pode ser feito por 
uma Assembleia Constituinte

Em depoimento à Comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara, o ex-ad-
vogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla 
Durán, declarou que “todos precisam 
conhecer o lado obscuro de Sergio 
Moro”, que negou quatro pedidos para 
que ele fosse ouvido como testemu-
nha de Lula, alegando descaradamen-

te que não conhecia seu endereço. 
“A operação Lava Jato se tornou um 

polo de poder político capaz de moer 
reputações, de destruir empresas e 
instituições. Digo isso com tranquili-
dade, pois jamais fui filiado ou militei 
em qualquer partido político”, decla-
rou Tacla Durán.

Caminhoneiros travam o país e mostram força Petrobras se livra da presidência de Pedro Parente

Parlamentarismo é novo golpe 
para que povo não escolha o presidente

‘Todos precisam conhecer o lado obscuro de Moro’

Traição de Temer pode levar a nova greve

Os estragos de Parente antes da Petrobras

Brasil rejeita candidato 
que quer privatizar Petrobras

José Augusto Valente, especialista em logística e transportes Pedro Augusto Pinho

FC Leite Filho

Um milhão de 
caminhões estão 
registrados em 

144 mil pequenas, 
médias e grandes 

empresas

8 de junho de 2018

Por pressão dos donos de empresas de transportes e prin-
cipalmente do agronegócio, o governo golpista de Michel 
Temer já pensa em diminuir os valores da tabela de preços 
mínimos de frete, rasgando o acordo recém feito com os ca-
minhoneiros. “Se isso ocorrer, haverá uma greve pior que a 
última, que promete parar o país”, afirma o representante 
do Comando Nacional do Transporte, Ivar Luiz Schmidt.

Quando houve a hiperinflação no governo Sarney, Pedro 
Parente estava no Banco Central.

Quando Fernando Collor confiscou a poupança, Parente 
estava no Ministério da Fazenda.

Quando estourou a dívida externa no governo Itamar, 
Parente estava no FMI.

Quando houve apagão na época de Fernando Henrique, 
Parente estava no Ministério das Minas e Energia.

Agora que a gasolina ficou mais cara que nos EUA e o 
combustível chegou a faltar para os brasileiros, Parente 
estava na Petrobras

Seis em cada dez brasileiros (61%) não apoiariam o 
candidato a presidente que prometa privatizar a Petrobras. 
Apenas 21% são favoráveis à privatização e os demais não 
sabem ou não responderam (18%). É o que mostra uma 
pesquisa da Ipsos Public Affairs. 
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Só 17 dias permearam o 
estouro da boiada na Ar-
gentina e no Brasil. Lá, 
que se chamou tarifaço, se 

deu em quatro de maio e, aqui, 
greve dos caminhoneiros, no dia 
21. Estriba-se em gigantesca ar-
remetida midiática, que emboca 
ou em estelionato eleitoral, caso 
de Macri, no final de 2015, ou 
golpe de Estado, caso de Temer, 
em maio de 2016.

Maurício Macri e Michel Te-
mer não são ninguém sem a mí-
dia, como não foram Carlos Me-
nem/De la Rúa e Sarney/FHC. 
Eles, aliás, não existiriam nunca 
como líderes, porque carecem 
de talento, liderança, carisma e, o 
mais importante, respaldo social.

Sua incapacidade para ava-
liar o rumo das coletividades os 
cega a ponto de acharem que a 
mídia, ou, como diz a argentina 
Cristina Kirchner, a impunida-
de midiática, é capaz de tudo: 

domar ou reverter qualquer 
reação, por maiores que sejam 
as atrocidades que se cometam 
com as duas nações.

Seus planos e pacotes tam-
pouco conseguem sustentar-se, 
por falta, quando menos, de 
noção da realidade. Se satis-
fazem os apetites dos grandes 
negócios, propiciando-lhes lu-
cros descomunais, estrangulam 
contingentes enormes da popu-
lação: quem pode arcar com até 
10 mil por cento de aumento no 
preço da eletricidade, como im-
põem os pacotes macristas, ou 
59% nos reajustes temeristas da 
gasolina, para uma inflação de 
menos de quatro por cento?

E isto para não falar na supres-
são que fizeram de programas 
sociais e direitos trabalhistas, o 
congelamento e depreciação dos 
salários, os cortes dramáticos 
nos investimentos públicos, tudo 
para favorecer o financismo e su-

focar o conteúdo nacional.
Eles vêm montados, com 

efeito, em cima de estruturas 
eficazes para, condicionar, apri-
sionar e envenenar as mentes, 
como as alegadas denúncias de 
corrupção que só visam adver-
sários. No Brasil, prenderam o 
Lula e, na Argentina, estão em 
cima da Kirchner. Mas elas só 
funcionam por um determina-
do tempo, porque, em seguida, 
ocorre o estouro da boiada.

Aliás, Lula e Kirchner, são 
frutos do estouro de 2001 e por 
causa dele, conseguiram im-
primir, cada um a seu modo e 
calibrados por decidido apoio 
popular, programas nacionais 
de regeneração por mais de dez 
anos. Agora, eles voltam como 
alternativas aos escombros dei-
xados por esta última ofensiva 
neoliberal, que ainda promete 
fazer grandes estragos até en-
tregar os pontos.

No dia 20 de maio, o povo da Ve-
nezuela reelegeu, pelo voto direto, o 
presidente Nicolás Maduro, para um 
mandato de 6 anos.  Antes da eleição, 
toda a imprensa, especialmente a TV 
Globo, difundiu uma imagem dis-
torcida e muito negativa do governo 
Maduro, sem informar que o País está 
sendo agredido por sanções e sabota-
gens impostas pelos EUA, dificultan-
do a comercialização do petróleo ve-
nezuelano no mercado internacional. 
Tudo isto ocorre porque o governo e 
o povo da Venezuela decidiram re-

sistir às pressões ilegais que os EUA 
exercem contra o país, para que este 
petróleo seja privatizado e entregue às 
empresas petroleiras transnacionais, 
sobretudo norte-americanas.

É uma decisão heroica a dos ve-
nezuelanos resistir a estas pressões 
e sabotagens, que incluem dificultar 
a compra de alimentos e remédios 
para o uso diário da população. Esta 
é uma crise criada artificialmente, 
para derrubar o governo de Madu-
ro, que mantém a saúde e a educa-
ção gratuitas para o seu povo, num 

país que já eliminou o analfabetismo. 
É um grande exemplo para o povo 
brasileiro, que, atualmente, tem o seu 
petróleo entregue a preços de bana-
na para o estrangeiro, enquanto os 
preços dos combustíveis estão nas 
alturas. A Venezuela tem a gasolina 
mais barata do mundo e o petróleo 
pertence inteiramente ao povo, sen-
do a sua receita usada para construir 
casas populares, escolas e hospitais 
públicos. Por isto Temer e a Globo 
atacam tanto a Maduro.

Assim, a vitória de Maduro nestas 
eleições é uma derrota de Michel Te-
mer, da TV Globo, e dos poderosos 
países capitalistas que apostaram na 
abstenção, mas o povo reelegeu seu 
presidente com 67 por cento dos vo-
tos. A vitória de Maduro, que defende 
a liberdade de Lula, deve servir de es-
tímulo a luta do povo brasileiro na sua 
organização política consciente, bem 
como na construção de uma comuni-
cação democrática e verdadeiramente 
informativa para a sociedade, como 
ocorre com a comunicação pública e 
comunitária na Venezuela, grande la-
cuna no Brasil.

Pedro Sánchez foi eleito, no dia 1º de 
junho, o novo presidente de governo 
da Espanha, depois de obter o apoio da 
maioria dos deputados (180 a 169, com 
uma abstenção), em uma moção de cen-
sura que tirou do poder o conservador 
Mariano Rajoy. 

A Espanha agora é governada por um 
socialista que é admirador do ex-presi-
dente Lula. Em 2015, quando esteve no 
Brasil, reuniu-se com Lula, a quem clas-
sificou como "uma referência em política 
global, (...) que apostou em construir uma 
classe média forte no Brasil por um pro-
gresso inclusivo e uma economia justa”. 
E completou: “é isso que também quero 
para a Espanha".

O Presidente da Colômbia, Juan 
Manoel Santos, em fim de mandato, 
decide que o país ingressará na Or-
ganização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan), que alguns veículos 
de imprensa insistem em denominar 
de Aliança Ocidental.

A Colômbia – não tendo nada a 
ver com o Atlântico Norte – coloca 
em risco a paz na América do Sul, 
inclusive com a possibilidade de ar-
mas nucleares, comuns na referida 
Organização. Exemplos não faltam: 

bombardeios na Líbia resultaram 
na divisão de um país próspero em 
uma área de conflito; bombardeios 
na antiga Iugoslávia dividiram o país 
e derrubaram o dirigente Slobodan 
Milosevic, que morreu na prisão 
sendo absolvido de uma série de 
acusações feitas pela própria Otan 
para tentar justificar os ataques. 

Para amenizar as críticas, o presi-
dente colombiano disse que, apesar 
da presença na Otan, seu país não 
participará de operações militares, o 

que é colocado em dúvida. Segundo 
análise do sociólogo argentino, Ati-
lio Borón, a entrada da Colômbia 
na Otan indica que “a diplomacia 
e a negociação política estão sendo 
deixadas de lado e a linguagem das 
armas se começa a ouvir”.  

Em suma: é mais do que necessário 
que a população brasileira saiba o que 
está acontecendo na vizinha Colôm-
bia e a possibilidade concreta da Amé-
rica do Sul deixar de ser uma região de 
paz e avessa às armas nucleares.

“O mundo deveria se levantar 
contra o comportamento abu-
sivo dos Estados Unidos”, afir-
mou o ministro das Relações 
Exteriores do Irã, Mohammad 
Javad Zarif. A declaração é 
parte dos esforços para tentar 
salvar o acordo nuclear de 
2015. Isso porque, há cerca 
de um mês, Donald Trump 
retirou os Estados Unidos do 
referido acordo entre Irã e 
outras potências mundiais.

“Lula da Silva é um pri-
sioneiro político. Lula 
Livre!” é o título do ma-
nifesto em que trezen-

tos acadêmicos e intelectuais 
das maiores universidades 
do mundo – a maioria nos 
Estados Unidos e Europa –, 
denunciam a detenção do ex-
-presidente e atual candidato 
à presidência do Brasil. 

A petição, assinada e lança-
da no fim de maio, expõe em 
detalhes a natureza arbitrária 
do processo conduzido pelo 
juiz Sérgio Moro, ressaltando 
que Lula nada mais é que um 
preso político. O documen-
to declara que a comunidade 
internacional deve tratá-lo 
como tal, e demanda sua ime-
diata libertação.

“Os abusos do poder ju-
diciário contra Lula da Silva 
configuram uma perseguição 
política mal disfarçada sob 
manto legal. Lula da Silva é 

um preso político. Sua de-
tenção mancha a democracia 
brasileira. Os defensores da 
democracia e da justiça social 
no Oriente e no Ocidente, no 

Norte e no Sul do globo, de-
vem se unir a um movimento 
mundial para exigir a liberta-
ção de Lula da Silva”, afirmam 
os intelectuais.

Juristas de prestígio mun-
dial, como Karl Klare, Frie-
drich Müller, António José 
Avelãs Nunes e Jonathan 
Simon estão entre os signa-

tários. Respeitados pesqui-
sadores do poder e da per-
seguição judicial (Lawfare) 
como John Comaroff, Eve 
Darian-Smith, Tamar Her-
zog e Elizabeth Mertz tam-
bém são apoiadores.

A eles se juntaram inte-
lectuais do calibre de Tariq 
Ali, Robert Brenner, Wen-
dy Brown, Noam Chomsky, 
Angela Davis, Axel Honneth, 
Fredric R. Jameson, Leonar 
do Padura, Carole Pateman, 
Thomas Piketty, Boaventu-
ra de Sousa Santos e Slavoj 
Žižek, além de sociólogos, 
pesquisadores e economistas 
de diversos países.

O manifesto é organizado 
por Erika Robb Larkins, Ja-
mes N. Green, Peter Evans, 
Rebecca Tarlau e Stanley Ga-
cek; foi traduzido para vários 
idiomas e está aberto para 
apoio acadêmico no site ht-
tps://chn.ge/2kpoxzi.

Em petição, eles expõem natureza arbitrária do processo conduzido por Sérgio Moro e pedem imediata libertação do ex-presidente
FC Leite Filho

Beto Almeida

Mário Augusto Jakobskind

Milla Gentil
Argentina e Brasil: O estouro da boiada de sempre

Voto popular reelege Maduro e derrota EUA

Socialista Pedro Sánchez 
assume governo da Espanha

Ingresso da Colômbia na Otan põe em risco a paz na América do Sul   Irã pede ao mundo que 
salve acordo nuclear

Intelectuais do mundo todo afirmam que Lula é preso político
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A Conferência Nacional 
Popular de Educação 
(Conape), realizada 
em Belo Horizonte 

entre os dias 26 e 28 de maio, 
foi precedida de etapas munici-
pais, intermunicipais, estaduais 
e distrital, reunindo milhares 
de educadores, estudantes, pais, 
mães e ativistas sociais que lutam 
em defesa da educação pública, 
gratuita, universal, democrática, 
laica e de qualidade social.

A Conape é fruto da respos-
ta engajada de inúmeras enti-
dades da sociedade civil contra 
a tentativa do governo golpista 
de silenciar os atores educacio-
nais através da desconstituição 
do Fórum Nacional de Educa-
ção (FNE) e da suspensão da 
Conferência Nacional de Edu-
cação (Conae), ambos espaços 
institucionais para debate de-
mocrático das políticas educa-
cionais, previstos na Lei 13.005 
que aprovou o Plano Nacional 
de Educação (PNE). 

O objetivo do Decreto de 26 
de abril e da Portaria MEC n. 
577, que ilegalmente rompe-
ram com os canais de diálogo 
permanente da sociedade com 

o governo – por meio da CO-
NAE e do FNE –, não é outro 
senão facilitar a introdução de 
medidas ultraliberais nos sis-
temas de ensino do país.

A Emenda Constitucional 
(EC) nº 95 é o símbolo maior 
do golpe de 2016. Durante 20 

anos (período que correspon-
de à vigência de dois planos 
decenais de educação) o go-
verno federal ficará impedido 
de aportar novos recursos em 
políticas sociais, inclusive na 
educação. Também nas próxi-
mas duas décadas, caso a EC 95 

não seja revogada, a educação 
e a saúde deixarão de receber 
receitas vinculadas pelo art. 
212 da Constituição Federal, 
inviabilizando o cumprimento 
da meta 20 do PNE, que prevê 
investimentos na ordem de 10% 
do PIB na educação.

A reforma do Ensino Médio 
é outra agenda perniciosa. Ela 
se pauta na redução de conteú-
dos da base comum curricular 
nas escolas públicas, dificul-
tando o acesso de estudantes 
das classes populares em uni-
versidades públicas. Por ou-
tro lado, a reforma escancara 
a oferta da parte flexível do 
currículo do Ensino Médio ao 
setor empresarial. 

Os cortes nos orçamentos 
das universidades e dos insti-
tutos federais seguem a dinâ-
mica do ajuste fiscal (EC 95) e 
da reforma do Ensino Médio. 
Os golpistas querem enxugar 
as matrículas no ensino supe-
rior público através de menos 
recursos e de menor demanda 
provinda do Ensino Médio.

Mais que um espaço de re-
flexão, a Conape representou 
a própria resistência daqueles 
que não aceitam a privatização 
e a mercantilização da educação 
pública. Por isso, fica o convite 
para acessar a Carta de Belo Ho-
rizonte da Conape (www.fnpe.
com.br) e se juntar na luta pela 
educação de qualidade, da cre-
che à pós-graduação.

Rodrigo Rollemberg 
(PSB) abusou da condição 
de governador e censurou 
um painel eletrônico do site 
Metrópoles, instalado no 
Setor Bancário Sul. No sá-
bado (2/6), ele determinou 
que a Agência de Fiscali-
zação do Distrito Federal 
(Agefis) retirasse o painel, 
apesar de órgãos do próprio 
GDF terem concedido to-
das as licenças para sua ins-
talação, ocorrida no dia 6 de 
fevereiro deste ano.

Segundo o Metrópoles, 
o espaço era usado para 
divulgação de conteúdos 
de natureza publicitária, 
como veiculação de servi-
ços e notícias – previsão do 
tempo, situação do trânsito, 
funcionamento de equipa-
mentos públicos, progra-
mação cultural e atualida-

des, como a recente crise 
de desabastecimento.

Para Lilian Tahan, direto-
ra de Redação do Metrópo-
les, “Rollemberg se insurgiu 
contra a empena digital ao 
notar a publicação de conte-
údo que, eventualmente, fez 
críticas à sua gestão”. Segun-
do ela, para “disfarçar a cen-
sura ao Metrópoles, o go-
vernador ordenou também 
a retirada de painéis publici-
tários vizinhos, alguns deles 
em funcionamento há mais 
de 20 anos”.

“Tudo começou quando 
o painel passou a veicular 
uma campanha publicitá-
ria contratada pelo Sind-
Saúde, que foi ao ar em 
16 de maio, falando em  
incompetência, omissão e 
má gestão do governo na 
área da saúde”, disse Lilian.

distrito federal

Conape recompõe espaço de luta pela educação com qualidade social

Rollemberg censura site de notícias

Rosilene Corrêa Lima 
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