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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Sujeira no Judiciário

TEMER ENTREGA BARRIL
DE PETRÓLEO A R$ 0,26

México elege presidente que quer acabar com a 
farra das petrolíferas dos EUA  Pág.7

Governo está destruindo a função social da Caixa, 
que é patrimônio do povo  Pág. 6

Golpistas empurram pacote do veneno goela abaixo 
da população brasileira.  Pág. 3

Brasileiros assediam mulheres e crianças na Rússia 
durante a Copa do Mundo  Pág. 3

O envolvimento do juiz Sérgio Moro 
e do desembargador Gebran Neto, 
ambos de férias, para impedir a 
soltura de Lula, determinada pelo 
desembargador Rogério Favreto, só 
reforça a convicção de que há uma 
operação política, destinada a impedir 
que o ex-presidente tenha seus direitos 
respeitados, como qualquer cidadão. 
Juízes de férias não podem interferir no 
trabalho de um colega. E a decisão do 
presidente do TRF4, Thompson Flores, 
de deixar seu dia de folga para atender 
ao chamado desesperado da Rede Glo-
bo e derrubar a decisão do seu colega 
de plantão escancara a sujeira no Judi-
ciário. Lula é, de fato, preso político.

edição Nº 57 10 de julho de 2018

Ainda nesta edição

Em dois anos do golpe, o 
governo Temer já realizou cinco 
leilões de petróleo, entregando às 
multinacionais áreas preciosas 
do pré-sal, enquanto o povo 
brasileiro é obrigado a pagar 
preços absurdos pela gasolina, 
diesel e gás de cozinha. 

A última licitação, ocorrida no 
dia 7 de junho, entregou áreas 
nas bacias de Campos e Santos 
a preços ridículos. Segundo a 
Central Única dos Petroleiros, 
“cada barril saiu ao preço médio 
de R$ 0,26, em uma área com 
reservas estimadas de 12,132 
bilhões de barris de petróleo". 

Páginas centrais
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Quando a Petrobras 
chegou ao antipa-
triotismo absurdo 
de vender o barril de 

petróleo por apenas 26 centa-
vos – quando custa 73 dólares 
no mercado internacional – 
surge fi nalmente um sinal de 
que esta destruição imposta 
por Temer está provocando 
um mal-estar profundo na 
sociedade:  o ministro do STF, 
Ricardo Lewandovsky, emitiu 
liminar proibindo a venda de 
empresas estatais sem a apro-
vação do Congresso. A TV 
Globo, sempre antinacional, 
está criticando o ministro por 
este gesto patriótico.

 A posição do ministro 
Lewandovsky pode ser um si-
nal de reação à tragédia que a 
Nação Brasileira está vivendo 
desde que Temer assumiu a 

presidência. Direitos traba-
lhistas (CLT) foram suprimi-
dos, programas sociais corta-
dos, investimentos públicos 
congelados. E agora, com o 
início da Copa do Mundo -  

enquanto tremulam bandei-
ras brasileiras – os deputados 
aprovaram a venda do petró-
leo pré-sal às transnacionais, 
liberaram o perigosíssimo uso 
de veneno na agricultura, e, 

sob as ordens do vice-presi-
dente dos EUA, que aqui veio, 
prepara-se a transferência da 
Base Aeroespacial de Alcânta-
ra, no Maranhão, para o con-
trole dos gringos.

 No entanto, o golpista 
Temer, apesar de sua impo-
pularidade, ainda toma vá-
rias iniciativas contra o Brasil, 
dirigido pelos interesses nor-
te-americanos. Quer destruir 
a Previdência e já conseguiu 
a prisão de Lula, para tentar 
impedir sua reeleição. Sendo 
assim, o gesto de Lewando-
vsky deve ser aproveitado 
como uma faísca para organi-
zar uma ampla frente de for-
ças democráticas e patrióticas 
para defender a Petrobras, 
a Eletrobras, revogar a des-
truição da CLT e recuperar as 
políticas de geração de em-
prego, valorização do salário, 
construção de moradias, re-
forma agrária e libertação da 
liderança que sintetiza todas 
estas bandeiras maiores do 
povo brasileiro: Lula.
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Brasil: país perigoso para 
mulheres viverem, não impor-
ta a classe social. Em média, 12 
mulheres são mortas todos os 
dias; meio milhão de estupros 
por ano, cerca de 70%, contra 
crianças e adolescentes. Os cri-
minosos? Homens próximos.                  

A cada hora, mais de 500 
mulheres sofrem agressão física 
- número que não inclui outros 
tipos de violência - praticada 
por homens que se consideram 
donos da mulher, para � ns de 
uso e abuso.

O assédio – contínuo e impu-
ne – aparece na piada machista, 
na música, na propaganda, no 
trabalho, no metrô, na rua, em 
casa. “Foi o decote, o short, a saia 
curta, o local...” e a mulher se tor-
na culpada da agressão sofrida.

Um juiz de SP libertou um 
homem que ejaculou sobre 
uma mulher num ônibus. Para 
ele, não houve desrespeito ou 
violência no ato. Isso é Justiça? 

Não contentes com essa si-
tuação, alguns torcedores bra-
sileiros, com muito dinheiro 
e sem educação, acharam 
por bem assediar mulheres e 
crianças na Rússia. Filmaram 
atos de machismo e covardia 
e puseram na Internet para   
se gabarem. 

Ao verem a enorme e nega-
tiva repercussão mundial, se 
‘desculparam’: “Foi brincadei-
ra; foi o álcool; somos pais de 
família, etc”. Sim, família é mui-
to importante; apenas a deles.

Esses vermes transforma-
ram a violência contra mulhe-
res e crianças em produto de 
exportação. De verde e ama-
relo, expuseram o Brasil à ver-
gonha. O governo russo abriu 
inquéritos contra eles e a ex-
pectativa é que eles não saiam 
de lá sem responder por isso. 

 É o mesmo tipo de gente 
que destratou uma presidente 
da República diante de câme-

ras de todo o mundo, apenas 
porque era uma mulher; o 
mesmo tipo que detona o fe-
minismo, sabendo que femi-
nismo é luta por igualdade 
entre os seres humanos. 

Repudiados no mundo 
todo, os hipócritas saíram 
com uma pérola do cinismo: 
“Sabemos que mulher deve 
ser tratada com carinho”. Só 
que não. Carinho é intimi-

dade e ninguém quer intimi-
dade com assediador. Gente 
adulta, adolescente ou criança 
precisa é de respeito, palavra 
cujo signi� cado mostraram 
não conhecer

Maria Lúcia de Moura Iwanow 

Vicente Almeida (agrônomo e pesquisador)

Brasileiros assediam mulheres e 
crianças na Rússia e envergonham o 
Brasil perante o mundoNão é engraçado: é violência.

Juíza do Paraná imita Trump e separa haitianos

Goela abaixo: golpistas empurram pacote do veneno na população

RECORDAR É VIVER

Uma proposta de Michel Temer que 
congela salários dos servidores federais 
para 2019 teve parecer favorável do 
relator, senador Dalirio Beber (PSDB-SC), 
e deve ser votado em breve no Congresso. 
O relatório também elimina a criação de 
novos cargos no serviço público e congela 
benefícios como auxílio-alimentação ou 
refeição, assistência pré-escola etc.

A produção industrial brasileira caiu 10,9% em maio na comparação com abril, na esteira 
da greve dos caminhoneiros, provocada pela política desastrosa de reajuste de preços dos 
combustíveis do governo golpista, que atende os interesses das petroleiras internacionais.

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

Salário
congelado para 
servidor federal 

Produção industrial despenca
O GOLPE ERA PARA ISSO?

10 de julho de 2018

O gesto patriótico, uma faísca
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A juíza Márcia Regina Hernandez 
de Lima, do Paraná, imita o presi-
dente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e separa crianças haitianas 
dos pais. Ele é juíza da Vara de In-
fância e Juventude. É isso mesmo; ela 
deveria zelar pela infância, mas con-

segue repetir a Alemanha nazista de 
1933 e os EUA de 2018. 

 O fato ocorreu na comarca de 
Pinhais (PR), na região metropo-
litana de Curitiba. A juíza retirou 
três menores haitianos, todos con-
siderados refugiados e em situação 

regular no país desde 2015, do con-
vívio com seus pais e determinou 
que os dois mais velhos – R. C., 
de 9 anos e W. M. C., de 10 anos 
– fossem encaminhados de volta ao 
Haiti para viverem sob a guarda da 
mãe da atual madrasta. 

O Projeto de Lei 6.299/02, 
conhecido como “Pacote do 
Veneno”, foi aprovado pela 
base golpista ruralista do des-
governo Temer em comissão 
especial na Câmara dos Depu-
tados no dia 25 de junho. 

O Pacote permite o aumen-
to da farra no uso de agrotóxi-
cos no Brasil, que já é o maior 
consumidor mundial desde 
2008. O projeto aprovado au-
toriza a venda de novos vene-
nos agrícolas que são reconhe-
cidos causadores de câncer, 

defeitos nos fetos e outras do-
enças graves como infertilida-
de e problemas hormonais. 

Esse projeto recebeu críti-
cas pesadas das instituições de 
pesquisa médicas e em saúde 
e ambiente mais importantes 
do país, como a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). Até mesmo a Orga-
nização das Nações Unidades 
(ONU) se manifestou pre-
ocupada com os impactos à 
saúde e aos direitos humanos 

que tal lei causará na vida da 
população, se de� nitivamen-
te aprovado. 

Espera-se um aumento do 
número de doentes de câncer 
e outras doenças, a contami-
nação ainda maior da água e 
dos alimentos que comemos. 
Nós e as próximas gerações 
sofrerão com a aprovação des-
sa medida que vai se abater de 
forma mais intensa em quem 
trabalha e mora nas áreas ru-
rais, mas também na popula-
ção da cidade que consumirá 

água e alimentos cada vez 
mais envenenados. É o que 
pensam cientistas e outros es-
pecialistas da área.

O pacote ainda precisa 
ser aprovado no plenário da 
Câmara e depois no Sena-
do. Mas a hora de reagir é 
agora. A plataforma www.
chegadeagrotoxicos.org.br 
já conta com cerca de 1 mi-
lhão de adesões contra os 
agrotóxicos. Uma boa dica 
para quem deseja estar bem 
informado sobre o tema. 

FIQUE BEM INFORMADO LENDO, 

Editorial
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“Com leis ruins e juízes bons ainda é possível governar. Mas, com juízes 
ruins, as melhores leis não servem para nada”. Otto von Bismark

O presidente Lula repe-
tiu o presidente Var-
gas, em carta publica-
da no Jornal do Brasil, 

para denunciar o que considera 
o maior roubo da história, o do 
petróleo do pré-sal. 

O governo entreguista de Mi-
chel Temer, sintonizado com os 
Estados Unidos, realizou conces-
são onerosa para as multinacio-
nais do petróleo. Na prática, os 
estrangeiros é que � carão com 
o lucro. Para piorar, está em tra-
mitação na Câmara o projeto 
dos deputados do DEM, Aleluia 
(BA) e Fernando Coelho (PE), 
que permite à Petrobras entregar 
o petróleo que havia sido conce-
dido a ela sem autorização para 
transferir a outro. São reservas 
da ordem de 20 bilhões de barris. 

Lula destaca que os lucros 
das multis serão fabulosos, em 
prejuízo do povo, levando em 
consideração os preços do óleo, 
atualmente. Para extrair, o cus-
to está na ordem de 8 dólares o 
barril, preço pelo qual o governo 

entreguista repassa aos explo-
radores estrangeiros, enquanto, 
no mercado, a cotação está em 
torno de 75 dólares, ao � nal de 
junho. O prejuízo alcança quase 
1,4 trilhão de dólares. 

O ex-presidente Vargas se sui-
cidou, para chamar a atenção do 
povo, ao assalto à Petrobrás, pelos 
americanos. A nação se levantou 
imediatamente, impedindo o cri-
me de lesa pátria. O mesmo faz 
com que Lula, agora, mesmo pre-
so, alerte a população para o gran-
de prejuízo. Ele, na verdade, alerta 
que o golpe de 2016 foi dado para 
roubar petróleo, o maior patri-
mônio popular, que puxa o de-
senvolvimento nacional. 

A descoberta do óleo do pré-
-sal tornou o Brasil imensamen-
te mais rico e essa riqueza é do 
acionista maior da empresa, o 
povo. Os benefícios que terá de 
receber virão em forma de me-
lhor qualidade de vida, expressa 
em mais educação, saúde, de-
senvolvimento, emprego, renda, 
arrecadação e novos investimen-

tos, na infraestrutura nacional, 
com integração econômica, na 
América do Sul.

Com a Petrobras nas mãos 
do povo, como quer Lula, esta-
dos e municípios serão muito 
mais ricos, poderão se indus-
trializar e integrar-se economi-
camente, a partir dos recursos 
da extração do petróleo e de 
sua transformação industrial 
em território nacional. 

O que o governo golpista está 
fazendo é entregar às petrolei-
ras internacionais o que a União 
concedeu à Petrobras nos go-
vernos Lula e Dilma, com a de-
nominada “cessão onerosa”, sem 
direito de transferi-la a terceiros. 
Como a� rmou Lula, isso é “cri-
me de lesa pátria”. 

Lula destaca, sobretudo, que 
cada brasileiro precisa defender 
a Petrobras como seu patrimô-
nio, tornando-se, dessa forma, 
protagonista real do desenvol-
vimento nacional, com melhor 
distribuição da riqueza, no com-
bate à desigualdade social.

Em carta, o ex-presidente 
Lula rea� rma sua candidatu-
ra à presidência da República, 
indica a coordenação da cam-
panha e denuncia uma série de 
manobras que vem sofrendo 
no Judiciário: “tudo isso me 
leva a crer que já não há razões 
para acreditar que terei Justiça, 
pois o que vejo agora, no com-
portamento público de alguns 
ministros da Suprema Corte, 
é a mera reprodução do que se 
passou na primeira e na segun-
da instâncias”. A carta foi lida na 
terça-feira (3/7), pela presidenta 
nacional do PT, senadora Gleisi 
Ho� mann, durante reunião da 
executiva nacional do partido, 
em Brasília. 

Líder em todas as pesquisas, 
o ex-presidente – que está tran-
ca� ado como preso político em 
Curitiba (PR) – a� rma que “che-
gou a hora de todos os democra-
tas comprometidos com a defesa 
do Estado Democrático de Di-
reito repudiarem as manobras de 
que estou sendo vítima, de modo 
que prevaleça a Constituição e 
não os artifícios daqueles que a 
desrespeitam por medo das no-
tícias da televisão”.

Para coordenar a campanha 
presidencial, Lula indicou José 
Sergio Gabrielli (coordena-
dor-geral-executivo), Ricardo 
Berzoini (coordenador de � -
nanças), Luiz Dulci, Gilberto 
Carvalho e Paulo Okamotto. O 

coordenador-geral do progra-
ma de governo é o ex-prefeito 
de São Paulo, Fernando Had-
dad. Na próxima reunião da 
Executiva, marcada para 20 de 
julho, o PT indicará coordena-
dores setoriais e temáticos.

A Executiva do PT também 
aprovou um calendário de mobi-
lizações populares pela liberdade 
de Lula e pelo seu direito de ser 
candidato. Durante a semana 
de 9 a 14 de julho será realizada 
a campanha do abaixo-assinado 
Lula Livre. Haverá mobilizações 
em todo o país, culminando, no 
dia 15 de agosto, com uma gran-
de marcha popular a Brasília para 
o registro da candidatura Lula no 
Tribunal Superior Eleitoral.

O assassinato do adoles-
cente Marcos Vinícius da 
Silva, 14 anos, com unifor-
me da Escola Pública, não 
foi ato impensado de psico-
pata vestindo farda. É o gol-
pe que entra na fase de ex-
terminar a população pobre 
no Rio de Janeiro, a exem-
plo do que já é feito em São 
Paulo, e que tomará, com 
ou sem intervenção militar, 
todo o Brasil.

É muito fácil entender. O 
golpe foi aplicado para ti-
rar o pré-sal dos brasileiros. 
Isto é claro. Já está sendo 
feito. Mas tem o objetivo de 
aumentar o lucro dos ban-

cos, dos especuladores no 
mercado � nanceiro. E foi 
para isso que o Temer, com 
ajuda dos tucanos (PSDB), 
demistas (DEM), pepistas 
(PP), perebistas (PRB), en-
tre outros golpistas reduziu 
e congelou os gastos do go-
verno com saúde, educação, 
geração de emprego e ou-
tras necessidades do povo.

Ora, havendo pobres, estes 
gastos dirigidos para a popu-
lação não chegarão aos ricos 
estrangeiros, que � nanciaram 
o golpe, nem aos entreguistas 
brasileiros, que os apoiaram. 

Então é necessário o ex-
termínio. Foi para isso que 

o Exército assumiu o con-
trole da Segurança Pública 
no Rio de Janeiro. Dizer 
que o aumento das mortes 
por intervenção policial – 
de 300, em 2017, para 352, 
em 2018 – é o � asco da “jo-
gada de mestre” do Temer 
não corresponde ao objeti-
vo do golpe.

A morte do menino que 
disse: “mãe, ele não viu que 
eu estava de uniforme” mos-
tra a face nazista do golpe: o 
extermínio da população po-
bre brasileira. 

E junto a isso, ainda falta 
responder: quem matou Ma-
rielle, general Braga Netto?

Pesquisa Ibope mostra Lula bem à 
frente do segundo colocado. Enquanto 
o petista tem 33% das intenções de vo-
tos, Jair Bolsonaro aparece com apenas 
15%, Marina Silva com 7%, Geraldo 
Alckmin com 4%, Ciro Gomes, com 
4% e outros com percentuais próximos 
a 1%. Quando o nome de Lula não é 
colocado nas perguntas, quem lidera 
são os brancos e nulos, com 33%.

A manobra do ministro 
do STF, Edson Fachin, 
não deixa dúvidas, para 
quem ainda não havia 
entendido, que o ex-pre-
sidente Lula não é um 
presidiário, mas sim um 
cidadão sequestrado pelo 

Poder Judiciário, com 
uma única � nalidade: 
não disputar as eleições 
presidenciais de 2018, que 
ele venceria com facilida-
de; ou seja: na prática, o 
Judiciário sequestrou a 
própria democracia.

Depois de suspender o 
julgamento de Lula na 
segunda turma do STF, 
cuja tendência era a de li-
bertar Lula, Fachin jogou 
o recurso de Lula para o 
plenário. Como os minis-
tros do STF têm recesso 

em julho, a decisão sobre 
a liberdade de Lula, que 
vem sendo mantido como 
preso político há três 
meses, � cará para agosto, 
justamente o mês em que 
serão registradas as can-
didaturas presidenciais. 

Resultado do golpe: o STF 
poderá fazer uma opera-
ção casada com o Tribu-
nal Superior Eleitoral, até 
podendo libertar Lula, 
mas, ao mesmo tempo, 
impedindo o registro de 
sua candidatura. 

A � scalização da ex-
ploração de crianças e 
do trabalho análogo à 
escravidão não é prio-
ridade para o governo 
Temer. No ano passa-
do, foram congelados 
70% do orçamento do 
setor e a quantidade de 
auditores é a menor em 
20 anos.

Carta de Lula repete a de Vargas e alerta
que golpe foi dado para roubar o petróleo

Golpe em nova fase: o extermínio da população

Lula reafi rma candidatura e denuncia 
manobras do Judiciário

Entenda a manobra de Fachin  

Temer diminui
combate ao
trabalho escravo

Cesar Fonseca

Pedro Pinho

O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, 
concedeu liminar que paralisou a venda do 
patrimônio estatal brasileiro a preço de bana-
na para grandes grupos internacionais.
 
Ele proibiu que o governo Michel Temer priva-
tize empresas sem autorização do Congresso 
Nacional e criticou a "crescente" tendência de 
"desestatizações que vem tomando corpo em 
todos os níveis da Federação" e disse que "po-
derá trazer prejuízos irreparáveis ao país". 

Na decisão, o ministro lembrou que a Consti-
tuição Federal indica que a alienação de bens 
públicos deve atender a lei de licitações, que gere 
"igualdade de condições a todos os concorrentes".

Por conta dessa liminar, a Petrobrás comuni-
cou que suspendeu a privatização de quatro 
re� narias e seus ativos logísticos integrados, 
da Araucária Nitrogenados (Fafen-PR) e da 
Transportadora Associada de Gás (TAG).

Liminar de Lewandowski
suspende privatização    

10 de julho de 2018

A Executiva do PT também 

em julho, a decisão sobre 
a liberdade de Lula, que 

Resultado do golpe: o STF 
poderá fazer uma opera-

Lula reafi rma candidatura e denuncia 

Favoritismo de Lula
é confi rmado pelo Ibope
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O novo presidente do 
México é Antonio 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, co-

nhecido como "Lula mexica-
no", que venceu com mais de 
53% dos votos. E para garantir 
a governabilidade, a esquerda 
conseguiu efetivar a estratégia 
de renovar o Congresso mexi-
cano, inspirado pela tragédia 
do golpe brasileiro, no qual um 
parlamento de direita derru-
bou uma presidente legítima. 

Com isso, o Morena – partido 
de Obrador – elegeu maioria 
na Câmara e no Senado.

Um dos principais temas no 
México – assim como no Bra-
sil – é a exploração do petróleo. 
Mas agora eles deverão sair do 
modelo no qual Temer e os gol-
pistas estão arruinando o Brasil 
e migrar para o modelo imple-
mentado por Lula e Dilma.

No modelo mexicano dos 
governos de direita, o petró-
leo é explorado sob a forma 

de concessão por grandes 
multinacionais estaduniden-
ses, como Exxon e Chevron, 
e exportado como óleo bruto 
para as re� narias localizadas 
no Texas. Enquanto o México 
vende matéria-prima, os Esta-
dos Unidos exportam diesel e 
gasolina, � cando com grande 
parte dos lucros, igualzinho 
Temer faz no Brasil. Mas no 
México isso vai acabar e os 
lucros serão usados em favor 
dos mexicanos.

No dia 21 de junho, foi realizado em 
Brasília um debate sobre Direitos Huma-
nos em Cuba, que contou com palestra do 
embaixador Rolando Gomez, justo quan-
do os EUA anunciavam sua retirada da 
Comissão de Direitos Humanos da ONU, 
por críticas desfechadas contra Israel, pelo 
assassinato em massa de cidadãos palesti-
nos que lutavam por sua pátria. 

Mas em Cuba os direitos humanos não 
são um debate abstrato e oco. Na ilha ca-
ribenha os direitos humanos são respeita-
dos a partir do orçamento que, em 2018, 
destina 23% para a educação, que é públi-
ca e gratuita, 27 % para a Saúde Pública 
e 17 % para a Previdência Social. O país 
registra baixíssima taxa de homicídios, o 
uso de armas é rigorosamente controlado 
e não há trá� co de armas.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, Cuba é o país melhor dotado em 
número de médicos por habitantes e a 

mortalidade de crianças menores de 1 
ano era de 3,9 por mil nascidos vivos, em 
2017. Lá, 99,9 % dos partos são realizados 
em instituições de saúde. A Unesco reco-
nhece que a taxa de alfabetização de crian-
ças e adultos entre 10 e 49 anos é de 99,8%. 
Só no Brasil atuam 8 mil médicos, “70% 
deles são mulheres”, segundo Gómez.

Cuba dedica grande prioridade ao es-
porte, tratado com política pública e de 
massas. Aproveitando o momento da 
Copa do Mundo, vale lembrar as palavras 
de Fidel Castro sobre o tema: “Na nossa 
concepção, o esporte não um instrumento 
a mais do mercado, um meio de vida dos 
jovens em vez do estudo e trabalho, nem 
do lucro de promotores, agentes e toda a 
fauna de parasitas que se alimentam do 
esforço dos atletas. Não é um negócio obs-
curo e solo fértil para as drogas e do uso 
de substâncias ilícitas e daminhas à saúde 
dos desportistas”.

Ao receber em Brasília o vice-
-presidente dos Estados Unidos, 
Mike Pence, o presidente ilegítimo 
Michel Temer voltou a envergonhar 
os brasileiros. Além de se compor-
tar de forma subserviente, o golpista 
baixou a cabeça ao ser cobrado por 
Pence para ser mais duro contra o 
governo eleito da Venezuela.  

Para piorar, Temer ofereceu 
um avião do Brasil para buscar as 
crianças brasileiras separadas da 
família e presas por determina-
ção do presidente Donald Trump. 
Quer dizer, o governo brasileiro 
quer acertar o que Trump fez de 
semelhante aos nazistas na Segun-
da Guerra Mundial.

Para garantir maioria no Parlamento 
e continuar no poder, a alemã Angela 

Merkel (foto) cede a pressões neonazistas 
e endurece a repressão aos imigrantes. 

Campos serão construídos na fron-
teira, onde os indesejáveis serão 

"concentrados".

Para impedir que a sanha 
privatista do governo de Mi-
chel Temer avance sobre a 
Caixa, apresentei na Câmara 
Federal algumas iniciativas le-
gislativas que visam manter o 
banco público. 

A primeira delas é o Pro-
jeto de Lei (PL 10444/2018), 
que altera o Programa Na-
cional de Desestatização 
para impedir que a Caixa e o 
Banco do Brasil venham a ser 
privatizados. 

A segunda, o PL 10445/2018, 
veda a mudança estatutária 
da Caixa com a � nalidade de 
abertura de capital, ou seja, cria 
um entrave para que banco se 
transforme numa empresa de 
Sociedade Anônima.

Também apresentei uma 
emenda à Medida Provisória 
(MP 841), que cria um novo 
marco legal para as loterias, 
para garantir que a Caixa 
possa participar do leilão da 
Lotex. A Caixa - a empresa 
mais preparada e conhecedo-
ra desse mercado no Brasil - 
foi impedida pelo Ministério 
da Fazenda de participar do 
certame para bene� ciar em-
presas multinacionais. 

Tais iniciativas partem do 
pressuposto de que os bancos 
públicos têm um importante 
papel no desenvolvimento so-
cial e econômico. Foi a partir 
do crédito público que a gran-
de maioria dos países ao redor 
do mundo � nanciaram seus 
processos de investimento in-
dustrial, habitacional e de in-
fraestrutura. 

Temer e o PSDB não têm 
projeto de desenvolvimento 
para o Brasil, por isso atuam 
de forma deliberada para es-
queletizar a Caixa e coloca-la 

a serviço do lucro e da com-
petição privada. 

Nós queremos rea� rmar o 
caráter social da Caixa, que é 
muito mais que um banco. A 
Caixa é a maior articuladora de 
políticas públicas para a socie-
dade brasileira. Por isso, luta-
mos para que ela continue pú-
blica, servindo ao povo e não 
ao apetite insaciável do “deus 
mercado”. 

Sob a égide do lucro a Caixa 
deixará de ser o banco da casa 
própria, da poupança, do sa-
neamento básico, do FIES, do 
Bolsa Família, dos municípios 
brasileiros. 

Temos convicção de que de-
fender a Caixa é assegurar que 
o País continue tendo bancos 
públicos fortes, com compro-
misso social relevante, instru-
mentos de Estado capazes de 
gerar desenvolvimento econô-
mico com justiça social.  

Manter a Caixa 100% públi-
ca é manter vivo o sonho de um 
Brasil mais justo e soberano. 

Ter em abundância um com-
bustível renovável e limpo é para 
poucos países do mundo. Pois 
bem, o Brasil é um destes paí-
ses. Produz 26 bilhões de litros 
de etanol por ano. E a partir da 
matéria prima com maior pro-
dutividade por hectare/etanol 
do mundo, a cana-de-açúcar. E 
ainda por cima, com capacida-
de de limpar o meio ambiente 
retirando gás carbônico e ao 
ser usado não emitir poluente. 
Além disso, a adição de etanol 
ajuda a limpar a gasolina.

Isto é pouca coisa? Não é, mas 
parece que não utilizamos estas 
vantagens a nosso favor. Em pri-
meiro lugar porque transferimos 
estas vantagens para as mãos de 
empresas estrangeiras pois até o 
ano 2000 praticamente o setor 
era de domínio nacional. Hoje, 
praticamente 85% do setor su-
croalcooleiro está sobre controle 

de empresas transnacionais dos 
setores de petróleo e do agrone-
gócio. É um modelo de produ-
ção extremamente concentrado 
em grandes plantios e regiões. 

Mas quem produz cacha-
ça produz etanol. Estudos das 
mais diversas matrizes já pro-
varam ser perfeitamente viável 
econômica e ambientalmente a 
produção do etanol em peque-
nas propriedades. Cada um dos 
mais de 5 mil municípios brasi-
leiros pode suprir parte signi� -
cativa do seu consumo de com-
bustível produzindo etanol e 
gerando milhares de empregos 
na construção de microdestila-
ria e no plantio de cana-de-açú-
car. Além disso, em situações 
como a greve dos caminhonei-
ros, muitas cidades estariam 
minimamente abastecidas se 
produzissem etanol.

Se isto é tão viável, porque 

não se faz? Em primeiro lugar 
porque estamos prisioneiros a 
legislação da Agência Nacional 
de Petróleo ANP que impede a 
produção em pequenas proprie-
dades. Em segundo lugar, a ANP 
determina que todo combustível 
tem que passar por uma distri-
buidora impondo um irracional 
passeio do combustível com fal-
so argumento que se perderia o 
controle de sua qualidade. 

É preciso retomar o controle 
do setor, mudar a legislação e 
criar milhares de microdestila-
rias integradas à produção de 
leite, alimentação animal, fertili-
zante para a lavoura e massa ve-
getal. Isto é uma decisão política 
e para que aconteça é necessário 
a organização de um movimen-
to que tenha consciência do que 
é soberania nacional. Retomar 
a ideia da criação da Empresa 
Brasileira de Agroenergia.

Erika Kokay (bancária e deputada federal pelo PT-DF)

Eduardo Dumont

Beto Almeida

Novo presidente do México quer acabar 
com a farra das petrolíferas dos EUA

Como se respeitam os
Direitos Humanos em Cuba

Vice de Trump trata Temer 
como vaquinha de presépio

Alemanha engrossa
contra imigrantes 

Caixa: patrimônio do povo brasileiro

Descentralização da produção de etanol por microdestilarias faria bem ao país nhece que a taxa de alfabetização de crian-
ças e adultos entre 10 e 49 anos é de 99,8%. 
Só no Brasil atuam 8 mil médicos, “70% 
deles são mulheres”, segundo Gómez.

Cuba dedica grande prioridade ao es-
porte, tratado com política pública e de 
massas. Aproveitando o momento da 
Copa do Mundo, vale lembrar as palavras 
de Fidel Castro sobre o tema: “Na nossa 
concepção, o esporte não um instrumento 
a mais do mercado, um meio de vida dos 
jovens em vez do estudo e trabalho, nem 
do lucro de promotores, agentes e toda a 
fauna de parasitas que se alimentam do 
esforço dos atletas. Não é um negócio obs-
curo e solo fértil para as drogas e do uso 
de substâncias ilícitas e daminhas à saúde 
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teira, onde os indesejáveis serão 
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O Fundo de Apoio à 
Cultura (FAC) é um 
fundo � nanceiro do 
Distrito Federal que 

tem como objetivo apoiar o de-
senvolvimento cultural através 
de projetos vinculados às artes e 
cultura no DF.

Em 2008, graças à perseve-
rante luta, os artistas e agentes 
culturais conquistaram uma 
emenda à Lei Orgânica do DF, 
incluída no artigo 246, parágra-
fo 5º que dispõe: 

"O Poder Público manterá o 
Fundo de Apoio à Cultura, com 
dotação mínima de três décimos 
por cento da receita corrente lí-
quida.” (Emenda nº. 52 à Lei or-
gânica do DF - 2008).

No entanto, não foi isso que 
aconteceu ao longo destes anos 
quando todos os governos des-
cumpriram a Lei Orgânica e re-
sistiram em aplicar os recursos 
destinados ao FAC. 

O bloqueio dos recursos só 
não foi maior devido à forte e 
constante resistências dos artistas 
e do setor cultural do DF que, em 
luta constante, com o apoio da 
população e de alguns parlamen-
tares, vêm conseguindo manter 
vivo o FAC. Apesar disso, o GDF 

acumula um passivo de mais de 
227 milhões de reais relativos 
a recursos que deixaram de ser 
aplicados na cultura. 

Durante seu mandato no Se-
nado e na campanha ao gover-
no do DF, Rollemberg apoiou 
retoricamente a luta pelo FAC. 

Entretanto, logo no primeiro ano 
de seu governo, ele retirou R$ 52 
milhões do FAC, passando-os 
para o Tesouro, sob alegação da 
crise. Em seguida ele passou a 
acumular dé� cits anuais.

Pior ainda, agora atacou o 
FAC, incluindo na Lei Orgâni-

ca da Cultura – recentemente 
aprovada – o artigo 81, que zera 
o dé� cit de seu governo, de 2015 
e 2016, assim como os passivos 
dos governos anteriores. Ou seja, 
ao zerar as dívidas de 2016 para 
trás, o governador cancela de� -
nitivamente uma dívida de 159 
milhões do governo com o FAC.

Da mesma forma que corta 
despesas com políticas sociais, 
Rollemberg vem realizando cortes 
na Cultura, descumprindo a Lei. 
Só de seu governo, levando-se em 
conta a Receita Corrente Líquida, 
ele retirou do FAC R$ 96 milhões. 
Isso sem falar nos recursos que ele 
não aplicou, em 2017 e 2018, no 
total de mais de R$ 68 milhões. 

Será muito difícil aplicar todo 
esse recurso até o � nal do ano, 
mas somente a mobilização so-
cial garantirá o cumprimento 
da Lei e que as despesas públi-
cas com políticas de interesse da 
sociedade sejam mantidas. 

Em 2008, o ex-governador 
José Roberto Arruda criou 131 
postos comunitários da Polícia 
Militar em todo o DF, no valor 

aproximado de R$ 150 mil cada, 
perfazendo R$ 18 milhões. 

Apresentado pelo governo 
à época como uma solução 

para agilizar o atendimento ao 
contribuinte, dez anos depois 
a maioria desses postos está 
desativada e entregues a sujei-
ra, mato e entulho. Outros fo-
ram depredados, pichados ou 
incendiados. Hoje apenas 30 
estão sendo utilizadas pela PM. 

O que era para inibir a pre-
sença de criminosos acabou 
tornando-se abrigo para tra� -
cantes e viciados. Um verda-
deiro crime com o dinheiro 
público. Para o prejuízo não 
ser maior, muitas unidades 
estão sendo cedidas para o 
funcionamento de ONGs, 
órgãos do governo e adminis-
trações regionais.

Até 24 de setembro, o Na Hora da Rodoviária 
do Plano Piloto funciona de 2ª a 5ª, das 7h30 
às 18h30, devido à reforma nos sistemas de 
climatização e de combate a incêndio.

Aberto Fraga (DEM) – 
único deputado federal do 
DF que faz parte da Comissão 
Especial que analisa o Projeto 
de Lei dos Agrotóxicos – vo-

tou a favor da proposta que já 
está sendo chamada de paco-
te do veneno, por liberar qua-
se que indiscriminadamente 
o uso de agrotóxicos no país. 

distrito federal

Rollemberg se elegeu “apoiando” a cultura, mas corta verba do FAC

Postos comunitários da
PM abrigam usuários de drogas

Na Hora da Rodoviária, só de 2ª a 5ª Fraga vota a favor do pacote do veneno

Luiz Fenelon  

Ronaldo Garcia

Brasília não
está no rumo certo.

Esgoto a céu aberto
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