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As centrais sindicais estão 
convocando os trabalhadores para 
o "Dia do Basta", no próximo 10 de 
agosto. Haverá paralisações, atrasos 
de turnos e atos nos locais de trabalho 
e nas praças públicas de grande 
circulação de todo o Brasil para exigir 
um basta nas maldades do governo 
Temer e na perseguição ao ex-
presidente Lula. Páginas centrais
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O governo Temer já conseguiu
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É perverso o papel deste presidente 
ilegítimo, Michel Temer, na destruição de 
toda uma estrutura social e econômica que 

levou o Brasil a ser uma das prin-
cipais economias do mundo, 

inclusive construindo em-
presas como a Petro-
bras (vanguarda em 
tecnologia) ou a Em-

braer (terceira maior 
empresa aeronáutica do 

mundo), ambas, agora, 
sendo alvo da co-

biça externa, com o governo atuando em 
favor de sua demolição.

 Tais empresas, como outras, foram cons-
truídas em base a um nacionalismo eco-
nômico (mesmo em períodos não demo-
cráticos), em que houve uma participação 
muito relevante de militares nacionalistas. 
No entanto, com o golpe que derrubou Dil-
ma Roussef, nota-se uma perigosa incapa-
cidade para se despertar na sociedade um 
sentimento de defesa do patrimônio públi-
co nacional, para o que seria imprescindível 
uma unidade de todas as forças populares. 
Ao contrário, a proximidade das eleições pa-

rece indicar, perigosa-
mente, que surgirão 
várias candidaturas 

do campo popular. 
Sem união, será mais 

fácil para as aves 
de rapina estran-
geiras, apoiadas 

pela mídia antinacio-

nal e um Congresso que despreza o Brasil, 
darem continuidade à destruição da Pátria, 
que Michel Temer leva à frente mediante su-
borno de parlamentares.

 O único líder com autoridade e res-
peito para unir o povo brasileiro e as for-
ças progressistas, Lula, encontra-se in-
justamente preso, por ser um candidato 
imbatível. O judiciário que prendeu Lula 
favorece a desnacionalização do Brasil e a 
destruição dos direitos trabalhistas e pre-
videnciários. A falta de unidade continua 
sendo nossa fraqueza. Nem mesmo os 
governadores progressistas se unem para 
formar uma Rede de TVs Educativas para 
defender a liberdade de Lula e mobilizar 
a consciência nacional para um legítimo 
levante popular em defesa da Petrobrás, 
da Embraer, da Eletrobrás, da Previdência, 
e para que as eleições sejam a pá de cal 
neste golpe que está levando o Brasil de 
volta à condição de colônia. O Brasil preci-
sa de uma nova Revolução de 30.
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

O povo brasileiro foi 
ensinado a não gos-
tar de política e a 
detestar partidos. 

Assim, a maioria abre mão de 
participar das decisões que afe-
tam sua própria vida e permite 
que uma pequena elite domine 
o país. Uma minoria manda e o 
resto obedece.

A elite tem seus partidos, que 
mudam de nomes de vez em 
quando. Há famílias ricas com 
representantes no parlamento 
há 190 anos. Gente eleita com 
votos de quem não gosta de par-
tidos e de política. Daí deputado 
e senador Fulano de Tal Filho, 
Neto, Júnior, Sobrinho, Bisneto. 

A escola pública, frequentada 
pelos fi lhos da classe trabalhado-
ra, tem reproduzido essa divisão 
social. Mas muitos professores 
vêm dedicando suas vidas a fa-
zer dela um espaço de democra-
cia, de criatividade, de saber, de 
educação e cultura, de formação 
de profi ssionais competentes, de 
convivência fraterna entre as di-
ferenças e de combate à violência. 

O resultado é alunos se so-
bressaindo, até internacional-
mente, em áreas antes povo-
adas apenas pelos de origem 
muito rica.

Isso faz a elite se sentir ame-
açada e, aproveitando-se da boa 
fé das pessoas, inventou uma 
coisa chamada “Escola sem Par-
tido”. E tem gente embarcando 
nesta armadilha, pensando que 
se trata de “escola sem PMDB, 

PP, PCdo B, PSB, PSOL, PT...” 
Pode parecer, mas não é isso.

Na verdade, é uma proposta 
de escola pública contrária aos 
objetivos fundamentais da Re-
pública Federativa do Brasil, 
no que se refere ao dever de 
construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, que promova 
o bem de todos, sem precon-
ceitos de origem, raça, religião, 
sexo, cor, idade. 

Escola sem Partido é escola 
pública incompetente; sem inter-
pretação de texto; sem interpre-
tação crítica de sua própria reali-
dade; sem História do Brasil; sem 
História Geral; sem Geografi a; 
sem Filosofi a; sem Artes; sem de-
bate; sem cineclube; sem eleições 
democráticas; sem direito ao con-
traditório; sem vida inteligente. 

É escola pública proibida de 
combater o racismo e de ensinar 

o respeito à diversidade cultural 
e à orientação sexual.  

É escola pública proibida de 
ensinar a combater o machismo 
que mata, pelo menos, 12 mu-
lheres todos os dias. 

É escola pública que não 
mostrará que o povo sempre 
teve negado o direito à infor-
mação correta, porque a im-
prensa é propriedade de sete 
famílias ricas, que escondem o 
Brasil dos brasileiros.

A proposta de “Escola sem 
partido”', na verdade, não é es-
cola; é campo de adestramen-
to. Em vez de libertar, ensinará 
como ser escravo. Trabalhado-
res em educação amordaçados 
e alunos adestrados para o su-
bemprego. Dessa escola, não 
deverão sair cientistas impor-
tantes, professoras, médicos, 
engenheiros, escritores, advoga-
dos, artistas, compositoras. 

Enquanto isso, as caras es-
colas particulares frequentadas 
pelos ricos, tratarão de formar 
os que continuarão mandando 
no Brasil.

Quase R$ 2 bilhões devidos ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) não foram repassados pelas 
operadoras de planos de saúde ou estão contin-
genciados devido a ações judiciais impetradas 
pelas empresas. O valor se refere a atendimen-
tos prestados a benefi ciários de saúde suple-
mentar por unidades públicas de saúde.

A cobrança é prevista pela Lei 9.656 de 1998, 
que defi ne que as operadoras devem ressarcir 
a União sempre que um de seus benefi ciários 
usar o SUS para um serviço que esteja previsto 
no contrato do plano de saúde.

Pela primeira vez desde 
1990, a mortalidade infantil no 
Brasil voltou a crescer. A crise 
e os cortes na saúde pública 
levam crianças mais pobres à 
morte. A política implemen-
tada pelo golpe que derrubou 
Dilma Rousseff  está servindo 
para matar gente. E pior: matar 
crianças indefesas, sem acesso 
ao atendimento básico de saú-
de e a programas de prevenção. 

Lúcia Ivanow

Agência Brasil 

A Armadilha da “Escola sem Partido”

Planos de saúde devem quase R$ 2 bi ao SUS Mortalidade infantil
volta a crescer depois de 27 anos

RECORDAR É VIVER

A intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro cada 
vez mais prova sua inoperância. Já que não consegue 
diminuir a violência no Rio de Janeiro, general Braga Neto, 
faça alguma coisa de útil e convoque seus comandados para 
explicar quem matou a vereadora Marielle Franco (Psol) e 
seu motorista Anderson Gomes, há mais de quatro meses.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO JORNAL BRASIL POPULAR

Os associados da Associação Jornal Brasil 
Popular fi cam convocados para Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada na sede da 
associação, dia 31/07/2018, às 19 horas, na 
TV Comunitária no Setor SIG Quadra 3, Bloco B 
Entrada 46 Sobreloja ED. Bernardo Monteverde 
Zona Industrial, nesta cidade de Brasília/DF, tendo 
a seguinte ordem do dia: a) Alteração Estatutária; 
b) Escolha da Comissão Eleitoral c) defi nir data da 
Eleição Triênio 2018/2021; d) Informes gerais. 

José Alberto Melo Silva, Presidente.

A infl ação mensal nos supermercados em junho foi a mais alta desde o ano 2000, 
quando o Brasil era presidido por Fernando Henrique Cardoso. Os dados são da 
Apas (Associação Paulista de Supermercados) e da Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas). Em relação ao mês de maio, os preços aumentaram 3,55%.

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

Afi nal, quem matou Marielle?

Infl ação de supermercados é a maior em 18 anos

O GOLPE ERA PARA ISSO?

20 de julho de 2018

Um legítimo levante popular

Infl ação de supermercados é a maior em 18 anos

Editorial
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“Só um levante popular tira Lula da prisão”
Gilberto Carvalho

Sem dúvida o Brasil está 
passando por uma das 
mais graves crises polí-
ticas de sua história se-

melhante a outras que culmi-
naram no suicídio de Getúlio e 
no Golpe Militar de 1964. 

Todavia, a atual e crescente 

instabilidade é mais profunda, 
pois além de atingir o Legislati-
vo, o Executivo, como ocorreu 
antes, alcança especialmente o 
Judiciário. Hoje este Poder tem 
papel central como causador 
de grande parte das difi culda-
des, na medida em que é nele 

que se gera cada etapa da crise, 
como seja o mensalão, o impe-
achment da presidenta Dilma, 
a prisão de Lula e a revogação 
irregular de ordem de soltura 
concedida em habeas corpus. 

Ainda está por vir o emba-
te e a incógnita das próximas 
eleições e, como o mundo já 
sabe, eleição sem Lula é frau-
de, é um atentado à Consti-
tuição. Os processos contra 
o ex-presidente, sua conde-
nação, sua prisão, constituem 
inegável perseguição política 
utilizando instrumentos da 
“ justiça”, o que se denomina 
hoje, em inglês: “law fare”. 
O mundo sabe também que 
Lula é um “preso político” e as 
mais respeitadas organizações 
e os mais prestigiados líderes 
internacionais têm denuncia-
do a perseguição e pedindo a 
libertação do ex-presidente.

Recentemente, no lastimá-
vel episódio da revogação da 
ordem de habeas corpus, con-
cedido pelo correto e corajoso 
Desembargador Rogerio Favre-
to, determinando a soltura do 

ex-presidente, fi cou ainda mais 
escancarada a parcialidade dos 
órgãos judiciais, que violam su-
cessivamente as garantias cons-
titucionais, capitaneados pelo 
juiz Sergio Moro, travestido em 
todo poderoso capitão do mato 
da (in)justiça brasileira.   

E está cada vez mais claro 
que, neste golpe, o governo co-
mandado por Temer obedece 
aos patrões nacionais e interna-
cionais. Os golpistas estão des-
truindo os direitos dos traba-
lhadores e o emprego formal, 
querem acabar com o INSS, 
aniquilam com a Petrobras e 
o nosso petróleo, vendem por 
preço ridículo empresas pú-
blicas que são patrimônio do 
povo brasileiro, põem à dispo-
sição da especulação fi nancei-
ra, na bacia das almas as terras, 
as águas os céus e as tecnolo-
gias científi cas. 

Assim o Brasil vai deixan-
do de ser dos brasileiros para 
pertencer aos investidores 
internacionais e a seus testas-
-de-ferro. Tudo com a cum-
plicidade da grande mídia 

oligárquica e comprometida 
com o “mercado fi nanceiro”, 
que instila ódio e mentira 
como se fosse verdade, omi-
tindo ou distorcendo os fatos. 

Nas redes sociais, a intole-
rância dos segmentos de maior 
renda segue a mesma atitude 
pervertida. Por isso é cada vez 
mais importante o crescimento 
dos instrumentos de comuni-
cação livre, verdadeira e demo-
crática, como o Jornal Brasil 
Popular e a TV Comunitária 
(Canal 12 da Net), entre outros. 

Todo esse ataque obriga os 
brasileiros que não compactu-
am com esse desmonte da de-
mocracia a resistir e a lutar. Os 
golpistas serão tragados pelo 
abismo que vai exigir que cada 
trabalhador, cada organização 
de luta social, não se intimide 
com violência e ameaças, que 
em outras difi culdades históri-
cas foram superadas. Esta será 
mais uma batalha em que a de-
mocracia, mesmo a duras pe-
nas, sairá vitoriosa. Não é uma 
tarefa fácil, mas o povo unido 
jamais será vencido.

Lula está preso há mais de 
100 dias sem uma prova e já 
inocentado da acusação de 
obstrução de Justiça. No apar-
tamento do Guarujá, que não 
é dele, não tem nenhuma obra 
e uma perícia acaba de revelar 
que no sistema de propina da 
Odebrecht não tem nenhum 
pagamento para a reforma do 
sítio de Atibaia.

Por essas e tantas outras 
injustiças e perseguições ao 
ex de quem o povo está mor-
rendo de saudade é que será 
realizado dia 28 de julho o 

Festival Lula Livre - aumente 
o som para acordar a Justiça, 
que vai reunir de Chico Bu-
arque a Renegado, em grande 
show nos Arcos da Lapa, Rio 
de Janeiro.

Vai ser muito barulho pela 
volta da democracia, do Esta-
do de direito e da liberdade de 
Lula, que tem a preferência do 
eleitor que vai votar para pre-
sidente no dia 7 de outubro.

A primeira edição do even-
to aconteceu na Argentina no 
dia 19 de maio, com o nome 
de Lula Festiva.

Uma perícia no sistema da 
Odebrecht utilizado para co-
municação de pagamentos de 
propina, o MyWebDay, iden-
tifi cou o verdadeiro destinatá-
rio de R$ 700 mil que a Lava 
Jato afi rma ter sido utilizado 
na reforma do sítio de Atibaia. 

Esta perícia, contratada 
pela defesa de Lula, desmar-
cara o terceiro processo que a 
operação golpista em Curitiba 
instaurou contra o ex-presi-
dente, que já foi condenado, 
sem provas, no caso do triplex 
do Guarujá (SP). Lula respon-

de ainda uma ação penal que 
discute se a Odebrecht teria 
bancado a compra de um 
imóvel para o Instituto Lula 
e do apartamento vizinho 
ao dele, em São Bernardo do 
Campo (SP). Mas prova que é 
bom, até agora, nada.

Durante o governo Dilma 
Rousseff , o Brasil recriou a 
Telebras para disponibilizar 
Internet de alta velocidade 
mais barata e popularizar o 
uso da rede no país. Além 
disso, as comunicações das 
Forças Armadas passariam 
a transitar por satélites na-
cionais sem contrato com 
empresas estrangeiras. A me-
dida protegeria a soberania 
nacional e guardaria as ope-
rações das Forças Armadas 
da espionagem da NSA (ór-

gão da cia destinado à espio-
nagem digital).

Logo após o golpe de 
2016, Michel Temer – que 
foi apontado pelo Wikileaks 
como informante da embai-
xada americana – apressou-
-se em entregar a soberania 
nacional. Além da Embraer 
e da Base de Alcântara, ago-
ra a nova Telebras entrega 
os satélites e as operações de 
telecomunicação das Forças 
Armadas à Viasat, empresa 
dos Estados Unidos.

O contrato de controle do 
satélite brasileiro havia sido 
embargado pela justiça de 
Manaus. Mas Cármen Lúcia, 
na condição de plantonista 
do STF, decidiu monocrati-
camente e deferiu a entrega 
do satélite e da comunica-
ção das Forças Armadas aos 
americanos. Depois foi co-
memorar no Palácio do Pla-
nalto, substituindo Temer na 
presidência da República en-
quanto ele viaja a Cabo Ver-
de, na África.

As centrais sindicais estão 
convocando os trabalhadores 
para o "Dia do Basta", no próxi-
mo 10 de agosto. Haverá parali-
sações, atrasos de turnos e atos 
nos locais de trabalho e nas pra-
ças públicas de grande circulação 

de todo o Brasil para exigir um 
basta de desemprego, de aumen-
to do preço do gás de cozinha e 
dos combustíveis, de retirada de 
direitos da classe trabalhadora, 
de privatizações e de perseguição 
ao ex-presidente Lula.

A economia brasileira 
está bem longe da retoma-
da anunciada por Mirian 
Leitão na Rede Globo. Ao 
contrário das ideias da jor-
nalista defensora do gol-
pe, a política de preços dos 
combustíveis – com reajuste 
diário de acordo com a va-
riação internacional do bar-
ril de petróleo e a fl utuação 
cambial – fez a economia 

encolher 3,34% em maio, 
como mostra o IBC-Br (Ín-
dice de Atividade Econômi-
ca do Banco Central).

Essa política nefasta le-
vou o Brasil à greve dos ca-
minhoneiros e à queda de 
10,9% na produção indus-
trial em maio, além de cau-
sar impacto direto no re-
sultado do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) de junho, 
que fi cou em 1,26% e atin-
giu a maior taxa para o mês 
em 23 anos.

A produção industrial 
não tinha uma queda tão 
terrível desde a crise fi nan-
ceira mundial em 2008. E 
o volume de serviços caiu 
3,8% com relação a abril, 
atingindo o resultado ne-
gativo mais intenso da série 
histórica iniciada em janeiro 
de 2011, segundo dados di-
vulgados pelo IBGE.

Após o Produto Interno 
Bruto (PIB) ter crescido ape-
nas 1% em 2017, o Ministé-
rio da Fazenda – que chegou 
a falar em crescimento de 3% 
neste ano – já admite que o 
índice fi que em 1,6%, mas a 
realidade pode ser bem pior.

Após o golpe de 2016, que der-
rubou Dilma Rousseff , Michel 
Temer e seus aliados golpistas no 
Congresso, assim como os analis-
tas econômicos da grande mídia, 
afi rmavam que a reforma traba-
lhista diminuiria o desemprego e 
faria a economia crescer. 

Mas de lá para cá já foram 
fechadas 3 milhões de vagas 
formais e o número de desem-

pregados chega a 13,2 milhões 
de pessoas. Se comparado com 
2014, o número de desemprega-
dos cresceu 94,2%.

A fi la gigantesca [FOTO] que 
se formou em São Paulo agora 
em julho em busca de uma das 
1880 vagas oferecidas é um refl e-
xo da nefasta reforma trabalhista 
e da crise sem precedentes pro-
porcionada pelo golpe.

Judiciário tem papel central no golpe

Perícia comprova: dinheiro da
Odebrecht não pagou obras do sítio de Atibaia

Cármen Lúcia entrega satélite
das Forças Armadas à empresa americana

Dia do Basta: 10/08

Economia encolhe 3,34% e futuro é desanimador

Emprego formal
despenca com reforma trabalhista

Marcello Lavenère

Maria Luiza Franco Busse

20 de julho de 2018

Acorda, Justiça!
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Depois da não apro-
vação da reforma da 
Previdência (PEC 
287/2016), o governo 

Temer e sua suspeita e folgada 
maioria parlamentar têm se de-
dicado – sob o cínico discurso 
da austeridade fi scal – a esforço 
perverso em três frentes: apro-
fundamento da Dívida Pública, 
desmontagem da política social 
de Estado e intensas operações 
de liquidação da soberania na-
cional mediante alienação de 
ativos estratégicos nas áreas 
energética e da Defesa Nacional.

Mas o leitor devidamente in-
formado não engole a tese do 
equilíbrio fi scal em meio a vá-
rias operações de desequilíbrio 
das fi nanças públicas da União, 
dilapidadas no governo Temer 
por seis operações Refi s e de re-
patriação de dinheiro de paraí-
sos fi scais.

Sabe igualmente compre-
ender a gigantesca evasão de 

receita pública que signifi ca o 
PL 459/2017, em tramitação 
na Câmara, que virtualmen-
te transfere a operadores pri-
vados a cobrança de créditos 
públicos na via judicial e até 
mesmo de tributos correntes 
(securitização de créditos), 
mediante engenharia fi nancei-

ra altamente danosa ao patri-
mônio público.

Conhece também as inten-
ções liquidantes e internacio-
nalizantes do patrimônio do 
Pré-sal do PL 8.939/2017, em 
tramitação no Senado. 

Além disso, há um exemplo 
de operação explícita de renúncia 

à soberania, que é a absorção da 
Embraer pela norte-americana 
Boeing, com agravante da solici-
tação do governo de renúncia às 
chamadas ações ‘Golden-Share’, 
que garantiriam à empresa bra-
sileira algum poder estratégico, 
a exemplo de vetos em decisões 
contrárias ao interesse nacional. 

O tripé de mais dependên-
cia externa, desigualdade so-
cial e desequilíbrio fi nanceiro 
é tudo o que tem a oferecer o 
ilegítimo governo Temer ao 
sucessor eleito em outubro de 
2018, com pretensão de pror-
rogar essa associação perversa 
por muito tempo.

Mas as ilegítimas opera-
ções, no formato de emendas 
constitucionais ou simples leis 
ordinárias, conspiram contra 
uma governabilidade futura 
respaldado pelo voto popular. 
Parece que os remédios da de-
mocracia direta – plebiscito e 
‘referendum’ – precisarão ser 
recorridos e disso a eleição 
deste ano precisaria publicizar, 
sob risco de ingovernabilidade 
dentro do marco convencional 
da barganha Executivo-Con-
gresso e Judiciário politizado. 
Só assim o país poderia voltar 
a respirar e reconstruir o Esta-
do democrático.

Os empresários do 
agronegócio estão 
convencidos de que 
há motivo político 

por trás da decisão da China 
de taxar em 38% importações 
de frango brasileiro. Os chi-
neses são os maiores consu-
midores de proteínas animais 
do Brasil – carne, frango, soja, 
milho, farelos etc – mas estão 
insatisfeitos com o alinhamen-
to político do governo Temer 
aos Estados Unidos. 

Os chineses querem recupe-
rar terreno perdido no plano 
geopolítico e estratégico para os 
Estados Unidos, depois do gol-
pe de 2016 no Brasil. Os gover-
nos Lula e Dilma foram os que, 
junto com a China, ergueram os 
BRICs, bloco comercial envol-
vendo Brasil, Rússia, índia, Chi-
na e África do Sul, que ameaça 
a supremacia do dólar nas re-

lações internacionais. Mas isso 
incomodou os Estados Unidos, 
que então resolveram participar 
diretamente do golpe político/
jurídico/midiático que derru-
bou a presidente Dilma. 

Assim os Estados Unidos 
passaram a dominar a orien-
tação econômica no Brasil, 
aprofundando privatizações, 
especialmente do petróleo, fa-
vorecendo petroleiras ameri-
canas. Dando as cartas na Pe-
trobras, com nova política de 
preços para a gasolina e o die-
sel, reajustando-os de acordo 
com variação do dólar e petró-
leo no mercado internacional, 
os Estados Unidos atingiram o 
mercado de alimentos no Bra-
sil, que depende do transporte 
rodoviário e precisa de com-
bustíveis mais baratos.

 Como o agronegócio dos 
Estados Unidos é o maior 

concorrente do brasileiro, 
fragilizar os produtos nacio-
nais torna-se estratégico para 
os americanos dominarem o 
mercado mundial de proteí-
na animal. Isso não interessa 
aos chineses, que querem no 

governo brasileiro um amigo 
deles e não inimigo, como é o 
caso do governo Temer. 

Por isso a China ameaça 
o agronegócio, impondo-lhe 
taxações, para induzi-lo a 
apoiar a libertação de Lula, 

para que possa disputar a 
eleição. A vitória previsível 
de Lula é vitória de amigo 
dos chineses e garantia de 
ampliação comercial China-
-Brasil, com fortalecimento 
dos BRICs.

Guilherme C. Delgado Cesar Fonseca

Milla GentilPedro Pinho Mário Augusto Jakobskind

Em clima de fi m de feira, Temer e Congresso
entregam patrimônio e soberania nacional

China quer Lula livre para disputar 
eleição e fortalecer BRICs

Brasília não
está no rumo certo.

Esgoto a céu aberto

E AGORA, RODRIGO?

Há ódio de classe, de raça, de 
cor que tolda a visão, impede ver 
a realidade e leva a agir contra o 
País que jurou defender. Vestir 
farda ou toga, viver dos impostos 
pagos pelo povo não faz de nin-
guém patriota ou nacionalista.

Enquanto os golpistas, que se 
apossaram do poder em 2016, 
tratam de entregar a riqueza 
mineral brasileira (nióbio, lítio, 
terras raras) de grande valor 
para as novas tecnologias da 
informação e aeroespacial, de 
alienar da forma mais imoral a 
maior reserva de petróleo des-
coberta por brasileiros (pré-sal), 
que daria a redenção econômi-
co-fi nanceira ao País, de doar 
o resultado de investimentos 
e do trabalho de gerações na 
área da aviação, do lançamento 
de foguetes, do uso pacífi co da 
energia nuclear (prendendo até 

um dos criadores de tecnolo-
gia), os militares fi cam exigindo 
a prisão do Lula, reclamando da 
prisão domiciliar de José Dir-
ceu, inventando crimes que não 
podem provar de dirigentes do 
Partido dos Trabalhadores.

É terrível ver o partidarismo 
e a visão ideológica antinacional 
publicados em manifesto de mi-
litar da alta patente, contra o PT 
e a esquerda. Mas esse mesmo 
militar não pronuncia nenhu-

ma palavra contra a alienação 
do Brasil, a ditadura midiática e 
judicial, a corrupção do PSDB/
PMDB/DEM/PP (gravada, fi l-
mada, fotografada). Só destila 
ódio a quem ousou minorar a 
miséria de 40 milhões de brasi-
leiros e reverteu a lei da entrega 
do petróleo de FHC para prote-
ger a descoberta do pré-sal.

Fora entreguistas fardados e 
togados. Pela Pátria Livre, pelo 
Brasil Soberano!

O aleitamento materno, ampliado 
para níveis universais, pode prevenir 
cerca de 820 mil mortes por ano de 
crianças menores de cinco anos em 
países de média e baixa renda, afi rma a 
Associação Brasileira de Pediatria. 

Mas a extrema-direita, em qual-
quer lugar do planeta, sempre escolhe 
o tilintar do din-din: o governo dos 
Estados Unidos se recusou a apoiar 
uma resolução da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que incentiva 
a amamentação de recém-nascidos. O 
motivo do presidente Donald Trump: 
favorecer o mercado de alimentos para 
bebês, dominado por empresas norte-
-americanas e europeias, e que movi-
menta por ano mais de R$ 260 bilhões.  

A resolução da ONU - rejeitada 
durante encontro da ONU na Suíça 
pela representação diplomática dos 
EUA -, se baseia em 40 anos de pes-
quisas que apontam o leite materno 
como o mais saudável para crianças. 

"A decisão americana atua em fa-
vor dos grandes produtores de fór-
mulas infantis, representa um risco 
às mulheres e crianças e a descons-
trução de políticas públicas interna-
cionais", disse a médica obstetra e 
docente do Departamento de Saúde 
Materno-Infantil, da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (FSP/USP), Simone Diniz, 
em entrevista à Rádio Brasil Atual.

"Quando você promove fórmula, 
você está extorquindo do ponto de 
vista econômico essas famílias e a 
sociedade", explica a médica.

A mídia comercial 
tem dedicado grande es-
paço aos acontecimentos 
na Nicarágua. Os fatos e 
o tipo de cobertura fa-
zem lembrar outro país, 
a Venezuela, que durante 
meses atravessou turbu-
lências com manifesta-
ções que provocaram 
mortes, em uma tentati-
va infrutífera de derru-
bar o presidente eleito, 
Nicolas Maduro, e insta-
lar um governo favorável 
aos interesses dos Esta-
dos Unidos, cujo presi-
dente, Donald Trump, 
não se conforma em não 
controlar o petróleo ve-
nezuelano.

Agora a história se 
repete com relação à Ni-
carágua. Segundo o noti-

ciário dos veículos inte-
grantes do grupo Diários 
das Américas, do qual 
fazem parte jornais bra-
sileiros como O Globo e 
O Estado de S. Paulo, o 
presidente Daniel Orte-
ga é apresentado como 
uma fi gura “sanguinária” 
que quer se perpetuar 
no poder. Tudo na base 
do pensamento úni-
co, sem espaço aos que 
contestam o noticiário 
divulgado e até acusam 
a ingerência da CIA nas 
manifestações. 

Por exemplo, a mídia 
comercial ignorou a fala 
do ministro de Política 
Nacional da Nicarágua, 
Paulo Oquist, afi rman-
do que o governo e a 
população se juntaram 

para derrotar a tentativa 
de golpe de estado que 
a direita queria instalar 
através de atos terroristas 
jamais vistos no país.

Mas só quem teve voz 
na mídia foram os mani-
festantes de direita, que 
exigiam a renúncia de 
Ortega e a convocação 
de novas eleições. Que-
riam destituir um presi-
dente reeleito com mais 
de 71% dos votos para 
um mandato que se en-
cerra em 2022.

Além disso, foi pouco 
informado que Ortega 
propôs um diálogo com 
a oposição para acabar 
com as manifestações 
que estavam causando 
mortes que poderiam ser 
evitadas. 

Como tratar traidores pagos pelo povo?
Trump choca o mundo ao boicotar, 
na ONU, o aleitamento materno

Mídia comercial só divulga
notícia contra governo da Nicarágua
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Desde o início do 
atual Governo do 
Distrito Federal, o 
discurso tem sido 

único, no sentido de que fal-
tam recursos para uma gestão 
mais produtiva e realizado-
ra. Chegando ao término do 
mandato, relatórios e pare-
ceres de organismos federais 
revelam que o GDF tem sido 
incompetente na execução 
de projetos, principalmen-
te de convênios, deixando de 
usar recursos repassados pela 
União. O desperdício se revela 
em áreas sensíveis como Edu-
cação, Saúde, Mobilidade e 
Segurança Pública. A não exe-
cução desses projetos, além de 
privar a população de Brasília 
de melhores serviços públicos, 
deixa de gerar renda e empre-
gos numa cidade onde há mais 
de 320 mil desempregados.

A mais recente denúncia re-
fere-se ao Metrô. Uma verba de 
R$ 415 milhões estava liberada 
para o GDF ampliar e melho-
rar o metrô e dar início ao VLT. 

Na verdade, essa bobeira admi-
nistrativa vem desde o governo 
Arruda. Por meio do Plano de 
Aceleração do Crescimento – 
PAC, do PAC da Mobilidade e 

do PAC da Copa, a União libe-
rou cerca de R$ 1,2 bilhão para 
que a Linha 1 do metrô fosse 
completada, chegando ao Setor 
O, da Ceilândia, à Expansão de 

Samambaia e começasse a en-
trar na Asa Norte, com uma es-
tação frente ao HRAN. Quatro 
governos se passaram: Arruda, 
Rosso, Agnelo e Rollemberg 

e todos perderam o trem do 
financiamento. Há até quem 
diga que o metrô não avança 
por existir um “pacto de cava-
lheiros” de forma a garantir a 
rentabilidade das empresas de 
ônibus que no governo passado 
renovaram a frota de veículos.

Papelada
Em relação a última bobe-

ada de Rollemberg, o Minis-
tério das Cidades alega que 
o GDF não entregou a pape-
lada necessária. A secretaria 
de Transportes do DF nega, 
diz que tudo foi feito segun-
do a cartilha, mas que a Caixa 
Econômica Federal emperrou 
a análise. Por sua vez, a CEF 
diz que os documentos técni-
cos chegaram incompletos. O 
certo é que estavam separados 
R$ 220 milhões destinados 
à compra de dez novos trens 
para o metrô, R$ 120 milhões 
para 10 VLTs e outros R$ 75 
milhões para as obras das es-
tações do metrô nas quadras 
104, 106 e 110 Sul. 

Depois de muita negocia-
ção, o Senado aprovou, no 
dia 11 de julho, por unani-
midade, o Projeto de Lei nº 
513/2017, de minha autoria, 
que aumenta a potência de 25 
para 150 watts e de um para 
dois os canais para operação 
das rádios comunitárias.

O projeto visa beneficiar as 
cerca de 4.800 rádios comuni-
tárias do país e merece ser co-
memorada, pois esta luta para 
alterar a Lei nº 9.612/1998, 
que instituiu o Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, tem 
mais de 20 anos.

Para viabilizar a aprovação 
do texto, houve um acordo 
em plenário que modificou a 
proposta original. O alcance 
previsto no projeto foi reduzi-
do de 300 para até 150 Watts 
e o número de canais, de três 
para dois. Tudo com apoio 
das lideranças e dirigentes da 

Associação Brasileira de Rá-
dios Comunitárias (Abraço). 
A luta agora é para que o pro-
jeto seja aprovado na Câmara 
e, para isso, as articulações já 
começaram.

Outro projeto de lei de mi-
nha autoria já foi aprovado 
na Comissão de Educação 
e agora tramita na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado. É o PLS 
nº 410/2017, que altera a Lei 
9.610/1998 e isenta as rádios 
comunitárias do pagamento 
da taxa do Ecad, até porque o 
valor recolhido dessas emis-
soras nunca é repassado para 
os compositores locais.

Outro projeto que tem meu 
apoio é o PLS 55/2016, do se-
nador do Donizeti Nogueira 
(PT), já aprovado na CCJ, que 
permite a veiculação de publi-
cidade comercial nas rádios 
comunitárias. 

Enquanto vários países pos-
suem trens de passageiros velo-
zes, seguros e confortáveis – há 
trens que ligam Moscou (Rús-
sia) a Pequim (China) – a capital 
do Brasil, Patrimônio da Huma-
nidade, despreza uma ferrovia já 
existente, abandonada quando 
de sua privatização, no governo 
de Fernando Henrique Cardoso.

Com isso, cerca de 1 milhão 
de moradores entre Luziânia 
e Brasília perdem horas num 
transporte dos mais caros do 
Brasil, desconfortável, perigoso 
(acidentes são diários), quando 
já existe uma ferrovia que pode 
transportá-los com respeito, 
segurança, a preços baratos. E 
cada comboio com capacidade 
para mais de mil passageiros, 
o equivalente a 15 ônibus. Vale 
dizer que a ferrovia já passa por 

Luziânia, Cidade Ocidental, Val-
paraíso, Pedregal, Novo Gama, 
Céu Azul, Gama, Santa Maria, 
Park Way, Metropolitana, Nú-
cleo Bandeirante, Guará e Ro-
doferroviária.

No início do governo Dilma, 
a Sudeco (Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-
-Oeste) iniciou estudos para 
reativar esta estrada, com a pos-
sibilidade de expansão até Goi-
ânia. Evidentemente a pressão 
da indústria do asfalto, do óleo 
diesel e dos ônibus foi enorme, 
e o projeto foi esquecido. Agora, 
quando se discutem programas 
de governo para o DF, é hora de 
os candidatos comprometidos 
com o bem-estar do povo levan-
tarem com força a bandeira da 
reativação modernizada da Fer-
rovia Brasília-Luziânia.

Mobilidade Urbana: Rollemberg perde o trem do metrô 

Senado fortalece sinal de rádios comunitárias Ferrovia Brasília-Luziânia, 
por que não reativar?

Chico Sant’Anna

Hélio José

Beto Almeida


