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Ainda nesta edição

GOLPE = DESEMPREGO 
+ TRABALHO INFORMAL

Militantes do MST chegam a Brasília no 
dia 15 de agosto para exigir Lula Livre e 
participar de ato no TSE durante o registro 
de candidatura do ex-presidente. Eles saem 
de Formosa (GO), Luziânia (GO) e Engenho 
das Lages (DF) em caminhada de cerca de 
50 Km, durante cinco dias. Pág. 4.

Brasília recebe 
Marcha por Lula Livre  

A reforma trabalhista piorou muito 
as condições de trabalho. O governo 
Temer, com forte atuação do PSDB 
no Congresso, conseguiu elevar o 
desemprego, que está próximo de 
13%. E a quantidade de brasileiros 
com trabalhos informais ou próximos 
da informalidade já chega a 40%. A 
situação é desanimadora e muitas 
pessoas até desistiram de buscar 
emprego, principalmente com carteira 
assinada. Pág. 4 e 5.
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500 jovens do MST se preparam 
para a Marcha em Corumbá de Goiás

Milhares de pessoas em busca de emprego em São Paulo 
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Lula livre

Aproximam-se as eleições e, ape-
sar de todos os percalços, limitações 
e intervenções antidemocráticas 
– especialmente a prisão de Lula – 
elas serão uma oportunidade para 
concentrar toda a impopularidade 
que marca o rechaço ao governo Mi-
chel Temer, em votos nos candidatos 
progressistas para derrotar o golpe.

 Até recursos extremos são uti-
lizados, como a greve de fome de 
militantes dos movimentos sociais, 
diante de incapacidade do conjun-
to das forças democráticas e sindi-
cais de impor uma greve geral que 
acelerasse a queda deste governo 
desastroso e cruel. Mas o fato é que 
não houve a unidade suficiente das 
forças progressistas diante de um 
governo, que apesar de tão débil, 
destrói todas as estruturas sociais 
e econômicas conquistadas pelo 
povo brasileiro desde a Era Vargas, 

sem que tenha havido uma resistên-
cia à altura.

 Já que o golpismo não teve uni-
dade para suspender as eleições, 
cabe à oposição progressista con-
centrar votos para levar ao segundo 
turno uma candidatura presidencial 
capaz de unir o povo para impedir 
que os golpistas Alckmin ou Bolso-
naro possam chegar ao Planalto. O 
papel do ex-presidente Lula será de-
cisivo, dada sua popularidade, ape-
sar de injustamente preso. O apoio 
de Lula será um sinal político para 
unidade dos trabalhadores, inte-
lectuais e segmentos progressistas 
para ir ao segundo turno e derrotar 
o golpe, retomando o processo de 
transformações sociais iniciadas pela 
própria eleição de Lula, em 2002. As 
eleições são uma grande oportuni-
dade histórica para o Brasil voltar ao 
leito democrático, justo e soberano.
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O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

O Papa Francisco, líder má-
ximo da comunidade ca-
tólica de todo o planeta, 
entrou para o rol dos expo-

entes que marcam a campanha global 
pela liberdade do líder popular e pre-
so político, Luís Inácio Lula da Silva.

O chefe supremo do Vaticano re-
cebeu dois grupos de brasileiros en-
gajados na libertação de Lula. Em 
um deles estavam a mãe de Marielle 
Franco, vereadora carioca assassina-
da, a pastora luterana Cibele Kuss, o 
ex-ministro de Direitos Humanos e 
ex-coordenador da Comissão Nacio-
nal da Verdade, Paulo Sérgio Pinhei-
ro, e a advogada Carol Proner, coau-
tora de livro que expõe a perseguição 
jurídica a Lula.

No outro grupo estavam o em-
baixador e ex-ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Celso Amorim, 
o ex-ministro argentino Alberto Fer-
nández e o ex-ministro chileno Car-
los Ominami. Amorim entregou ao 
Papa um exemplar em italiano do 
livro A verdade vencerá (Boitempo 
Editorial), de Lula, e aproveitou para 
mandar pela comitiva uma mensa-
gem espiritual ao ex-presidente.

Campanha internacional pela 
liberdade de Lula.

• O primeiro-ministro da Espanha, 
Pedro Sánchez, deixou-se fotografar 
ostentando um cartaz em que pediu a li-
bertação do ex-presidente Lula

• O prêmio Nobel da Paz argentino, 
Adolfo Perez Esquivel, denunciou duran-
te evento da FAO em Roma a perseguição 
jurídica, política e midiática em curso no 
Brasil contra Lula. A denúncia de Esqui-
vel foi transmitida pela Rádio França In-

ternacional em alemão, árabe, albanês, 
búlgaro, cambojano, créole, espanhol, 
inglês, laosiano, servo-croata, persa, 
polonês, português, romeno, russo, 
turco, vietnamita e francês

• O senador norte-americano Bernie 
Sanders liderou uma carta assinada por 
29 congressistas dos EUA acusando a 
partidarização do julgamento de Lula

• A AFL-CIO (Federação America-
na de Trabalhadores e Congresso de 
Organizações Industriais), maior cen-
tral operária dos EUA e Canadá, de-
nunciou publicamente ofensiva contrá-
ria à democracia e às conquistas sociais 
dos 15 anos de governo do Partido dos 
Trabalhadores

• Michelle Bachelet, ex-presidente 
do Chile, articulou uma carta assina-
da por 43 personalidades de esquerda 
ao Poder Judiciário brasileiro em que 
pedem para que o líder do PT saia 
candidato a presidente da República 
em 2018

• Seis ex-governantes de países da 
Comunidade Europeia lançaram peti-
ção pela libertação de Lula: Françoise 
Hollande (França), Ellio Di Rupo (Bél-
gica), Enrico Letta e Romano Prodi 
(Itália), José Luiz Zapatero (Espanha)    

Aprendemos muito nestes 
dois anos de golpe, inclusive a 
fazer festival que contempla o 
particular e o geral sem pre-
juízo de nenhum dos dois. Foi 
o que mostrou o Festival Lula 
Livre que reuniu muitas tribos 
e fez circular pelos Arcos da 
Lapa, no centro do Rio de Ja-
neiro, mais de 100 mil pessoas 
num dia inteiro de um sábado 
de sol, 28 de julho. 

Teve de tudo, de oficinas a 
exibições musicais, sem a con-
fusa e embaralhada sobreposi-
ção de manifestações que aca-
bam por transformar a tão cara 
polifonia em ruído ensurde-
cedor, inconsequente. E assim 
foi, todos com voz, cada um 
compartilhando o seu particu-
lar até o saudável descontínuo 

soldar a unidade na apresenta-
ção de Chico Buarque, Gilber-
to Gil e Beth Carvalho.

Do cárcere de preso político, 
em Curitiba, Lula enviou carta 
agradecendo a solidariedade 
dos “queridos artistas, estu-
dantes, trabalhadores, meus 
queridos amigos”, lida para o 
público, um mar de Lulas pela 
liberdade do semelhante con-
denado sem prova e persegui-
do pela crueldade do fascismo 
institucional que chafurdou o 
Brasil na exceção colocando 
em risco a vida de todos os ci-
dadãos.

Pelo palco da Lapa também 
passaram artistas da Argen-
tina, Venezuela, Cuba e País 
Basco, reforçando a bandeira 
da unidade do povo para que 

tome nas mãos a defesa das ga-
rantias democráticas represen-
tadas no Lula Livre.

No conjunto da luta contra 
as violências fascistas, o Festi-
val fez um minuto de silêncio 
por Marielle Franco, a verea-
dora favelada das causas po-
pulares que faria 39 anos na 
véspera, morta com quatro ti-
ros há quatro meses sem que 
se revelem os culpados pelo 
extermínio. 

“Nosso bonde é pesadão”, 
avisou o funk do Heavy Baile 
anunciando “é nós na pista, na 
favela, solta o homem, mané, 
que ele dá jeito”. MC Carol su-
biu no estribo e terminou por 
imprimir direção à viagem: “A 
revolta vem à tona porque a 
justiça não funciona”.

 Milla Gentil

Nem a presença de grandes ícones da música brasileiro fizeram com que a Globo e televisões comparsas do golpe abrissem espaço para o evento.
Maria Luiza Franco Busse

Líderes mundiais clamam pela libertação de Lula

Mais de 100 mil se reúnem em Festival Lula Livre 

TRF4 (Tribunal Regional da 4ª Região) foi rápido para “julgar” Lula antes das 
eleições. Mas a tragédia da boate Kiss, em Santa Maria (RS), com 242 mortos, 
aguarda julgamento desde 2013 no TRF4. É justo isso?

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF), 
que apoiou o golpe e votou a favor de 
congelar por 20 anos os investimentos 
públicos, agora critica os cortes do 
governo em ciência e tecnologia, como 
se ele não tivesse nada a ver com nisso.

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 brasileiro é isso...

Piada pronta

10 de agosto de 2018

Derrotar o golpe
Editorial
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A Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras (Ae-
pet) apresentou, no dia 30 
de julho, suas propostas 
para uma política de pe-
tróleo e gás aos presidenci-
áveis, um conjunto de dez 
medidas, onde se destaca 
a reforma radical da atual 
política de preços de com-
bustíveis, combinada com a 
anulação da venda de ativos 
d\z estatal em favor de em-
presas internacionais. 

A proposta foi enviada 
aos presidenciáveis e, no 
ato, houve a presença do 
candidato do Partido Pátria 
Livre, João Goulart Filho, 
que lembrou que seu pai, 

o ex-presidente Jango, che-
gou a decretar monopólio 
total da Petrobras, inclusi-
ve sobre a distribuição dos 
derivados de petróleo, uma 
das medidas que acelera-
ram o golpe de 1964. Lula, 
preso político, não pode 
comparecer ao ato, realiza-
do no Clube de Engenharia.

Segundo o presidente da 
Aepet, Felipe Coutinho, as 
medidas apresentadas não 
esgotam o elenco de políti-
cas possíveis para o setor de 

petróleo e gás, mas permi-
tem interromper o curso de 
destruição da Petrobras e o 
entreguismo das imensas 
reservas nacionais pratica-
dos pelo governo golpista 
de Temer.

Constam ainda do docu-
mento o desenvolvimento 
de conteúdo local de equi-
pamentos para o setor pe-
trolífero, a contratação da 
Petrobras para a produção 
do petróleo excedente da 
Cessão Onerosa, a garantia 

da Petrobras como opera-
dora única dos campos do 
petróleo pré-sal e a recom-
pra das ações da empresa 
negociadas em bolsas de 
valores estrangeiras. 

Os engenheiros também 
pedem o controle nacional 
sobre a exportação de pe-
tróleo, a revisão de incenti-
vos e isenções concedidas a 
petroleiras privadas e o pla-
nejamento adequado para o 
investimento social da ren-
da petroleira. 

brasil

“A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto”
Darcy Ribeiro

Os trabalhadores 
brasileiros estão 
escravizados pela 
ditadura do capital 

financeiro. A maioria dos re-
cursos do Orçamento Geral 
da União(OGU) é destinada 
a pagamento de agiotagem 
em forma de juros e amorti-
zações sobre a dívida pública. 
É um escândalo que somente 
um governo popular eleito 
democraticamente com com-
promisso de convocar uma 
Constituinte, como promete 
Lula, pode enfrentar. 

Do total do OGU, realiza-
do, no ano passado, de R$ 2,7 
trilhões, 51%, ou seja, R$ 1,3 
trilhão são despesas finan-
ceiras, destinadas aos ban-
queiros. É grana que não dá 
retorno algum em matéria de 
desenvolvimento sustentável 
e que deveria ser canalizada 
para produção e consu-
mo de bens e serviços, 
gerando emprego, 
arrecadação e in-
vestimentos. São 
recursos sobre os 
quais não são co-

brados impostos e que se des-
tinam a paraísos fiscais, para 
fugir do leão. 

Os restantes 49%, conside-
rados despesas não financei-
ras, são para os setores sociais 
e econômicos, que dão retor-
no em forma de desenvolvi-
mento. Ora, se a maior parte 
dos recursos da União vai 
para os agiotas, o desajuste 
das contas públicos, do dé-
ficit etc, decorre dos gas-
tos financeiros e não dos 

gastos não financeiros. 
Para se ter uma ideia, os 

gastos com a Previdência 
Social, pensões e aposenta-
d o r a s , alcançam 29% 

do OGU. Mas o dinheiro dos 
aposentados e pensionistas 
retorna à circulação econô-
mica, com gastos que giram a 
economia. Não pode, portan-
to, ser considerado despesa, 
mas investimento, ao contrá-
rio do pagamento de juros e 
amortizações, que enche o 

bolso do 1% mais rico 
da população. Mas os 
candidatos da direita, 
conservadores, que 

se alinharam a Temer 
para dar o golpe 
contra Dilma 

Rousse-

ff, querem fazer a reforma da 
Previdência.

Aliás, Dilma começou a 
cair a partir de 2011, quan-
do decidiu orientar o Banco 
Central a trabalhar com juro 
básico de 7%, derrubando 
das alturas de quase 16%. 
Os banqueiros reagiram e 
conspiraram para derrubá-
-la. Como dizia o ex-senador 
Lauro Campos, o Brasil vive 
uma escravidão imposta pela 
bancocracia, que sufoca o sis-
tema produtivo. Os juros pa-
gos no cartão de crédito, nas 
compras a prazo, superam os 
300% ao ano. Os empresários 
sofrem com agiotagem de até 
80% ao ano por empréstimos 

para investimento.
Não é à toa que os ban-

cos têm medo de que 
Lula chegue ao poder 
e convoque uma nova 
Constituinte, para que 

o povo escreva novas 
leis de economia 
popular, favore-
cendo os consu-
midores e os mais 
pobres.

Com desemprego nas alturas 
e cenário desanimador, 40% dos 
brasileiros têm trabalhos infor-
mais ou próximos da informa-
lidade, incluindo pessoas sem 
carteira assinada e autônomos 
sem registro como pessoa jurí-
dica. Segundo o IBGE, a infor-
malidade atinge 37 milhões de 
brasileiros. Além disso, outros 
desistiram de procurar empre-
go, o que significa que saíram 
do cálculo de desempregados 
divulgados pelo IBGE no dia 31 
de julho.

De abril a junho, havia 13 mi-
lhões de pessoas sem ocupação, 
que procuram trabalho, mas 
não acham. De janeiro a março, 
eram 13,7 milhões. A diferença 
é de 723 mil. Assim, a taxa de 

desemprego caiu de 13,1% para 
12,4%, segundo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-
lios Contínua.

Mas o total de pessoas que 
não trabalham nem procuram 
emprego chegou a 65,6 milhões, 
o maior desde 2012, quando o 
IBGE iniciou a atual série. Em 
três meses, 774 mil pessoas se 
uniram a esse grupo, incluindo 
idosos, estudantes, pessoas sem 
disponibilidade para trabalhar 
ou que simplesmente desistiram.

A população que tem traba-
lho até aumentou em 657 mil 
pessoas e chegou a 91,2 milhões, 
mas essa alta foi puxada por tra-
balhadores sem carteira assina-
da ou que trabalham por conta 
própria.

A promessa do governo 
Temer e de seu ex-minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, era gerar mais 
de 6 milhões de empregos a 
partir da demolição dos di-
reitos trabalhistas. Passado 
um ano desde a aprovação 
da reforma trabalhista, o 
desemprego chegou a 13%, 
quase três vezes mais do 
que em 2014, com Dilma 
Rousseff.

O mais terrível é que essa 
estatística esconde a preca-
rização das relações traba-
lhistas, a exemplo, da tercei-
rização – em que os salários 
se reduzem –, e do trabalho 
intermitente, em que boa 
parte dos “empregados” tra-
balhando em tempo parcial, 
algumas horas do dia ou 
alguns dias da semana, po-
dem receber um salário me-
nor que o mínimo.

O desemprego recorde de-
corre de ações do próprio go-
verno Temer, como a destrui-
ção dos setores estratégicos da 

economia brasileira, a entrega 
ao capital externo do que há 
de mais importante no patri-
mônio nacional e do estímulo 

ao rentismo desenfreado.
Mas é consequência tam-

bém da própria reforma, por 
conta da redução do nível de 
emprego e do achatamento 
dos salários. Um círculo vi-
cioso, o inverso do virtuoso 
vivido no governo de Lula e, 
depois, no de Dilma. Os úni-
cos setores a crescerem desde 
2016 foram o de empregos 
domésticos e o de empre-
endedores individuais, com 
ampliação de 23%. O detalhe 
perverso é que esses peque-
nos empreendedores sofre-
ram uma redução de ganhos 
de cerca de 30%.

Ao lado disso, fragiliza-
rem-se os direitos mais caros 
dos trabalhadores, alguns 
com mais de 70 anos. Os sin-
dicatos foram debilitados, os 
patrões foram favorecidos 
nas negociações, algumas 
vezes simplesmente negadas 

pelos empregadores. O recur-
so à Justiça do Trabalho qua-
se virou uma ficção, já que 
os trabalhadores passaram a 
ter de custear os honorários 
dos advogados dos patrões. 
Daí, as ações trabalhistas re-
cuaram em nada menos que 
40%. Sem negociações, vão 
desaparecendo direitos pac-
tuados, como intervalo para 
almoço e tíquete refeição, en-
tre outros.

A única saída para esse 
combo de maldades é a der-
rota definitiva nas próximas 
eleições de Temer e dos par-
tidos que apoiaram a refor-
ma trabalhista e as demais 
agressões aos trabalhadores 
e ao patrimônio nacional: 
PSDB, MDB, DEM, PP, PR, 
PRB, PPS, PSL e outras le-
gendas menores também 
comprometidas com o po-
der econômico.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes) anunciou um 
grande corte de verba para bolsas de estudo 
promovido pelo governo Temer. São os efeitos 
nefastos da Emenda Constitucional nº 95/2016 
(Teto dos Gastos), que diminui o orçamento das 
áreas sociais nos próximos 20 anos e limita os in-
vestimentos públicos.

O corte atinge 93 mil bolsas de mestrado, dou-
torado e pós-doutorado, além da suspensão de 
pagamento de 105 mil bolsistas de três impor-
tantes programas de formação dos profissionais 
da educação básica, como o Pibid e o Parfor.

A medida é mais uma etapa de preparação 
para a privatização das universidades públicas, 
pois inviabiliza a permanência de milhares de 
alunos na pós-graduação, sobretudo nas áreas de 
pesquisa. Aí entram os tubarões do ensino par-
ticular para pegar esse filão e priorizar apenas as 
pesquisas que interessam ao grande capital, dei-
xando de lado o interesse público.

Escravidão bancária paralisa o Brasil

Engenheiros da Petrobras apresentam propostas a presidenciáveis

Desemprego empurra brasileiros 
para o trabalho informal

Reforma trabalhista de Temer 
retirou direitos e não gerou empregos

Primeiro corta bolsas, 
depois privatiza a 
universidadeCesar Fonseca

Beto Almeida 

Erika kokay

10 de agosto de 2018
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A venda da fabricante 
de aviões brasileira à 
Boeing vem sendo tra-
tada como fato consu-

mado. Realmente os golpistas, os 
mais entreguistas membros do 
governo Temer, que já estão en-
tregando nosso petróleo, querem 
também alienar para os estadu-
nidenses a empresa nacional de-
tentora de tecnologia complexa e 
com êxito comercial: a Embraer.

Mas parte das Forças Arma-
das, mesmo calada, está atenta. 
Quem se esforça por lesar o pa-
trimônio nacional está na área fi-
nanceira (Ministério da Fazenda 
e BNDES). Enquanto isso, o Te-

nente-Brigadeiro Nivaldo Rossa-
to, Comandante da Aeronáutica, 
tenta manter a Embraer sob con-
trole nacional.

Muito do que ocorre nos 
bastidores desta transação é do 
conhecimento da Câmara dos 
Deputados. Há pressões diplo-
máticas do interesse do gover-
no Trump. Do lado estrangeiro 
está o economista Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, alegan-
do que a Embraer vai desapa-
recer caso não se associe logo à 
empresa americana, o que sabe 
ser inverídico. 

Na verdade, é a Boeing que 
precisa da Embraer para fa-

bricar aviões que não detém 
tecnologia e vender para a 
Coreia do Norte, pois a em-
presa brasileira não sofre 
impedimentos naquele país. 
A ex-embaixadora dos EUA, 
Donna Hrinak, já assediou 
diretores da Embraer e tam-
bém tem sido ativo o Consu-
lado dos EUA, em São Paulo, 
sob supervisão da Sra. Camil-
le Richardson, Chefe da Se-
ção Comercial do Consulado, 
com empresários que atuam 
para Embraer.

Ainda não foi destruído o 
Brasil, mas é preciso atenção 
e união na defesa nacional.

"Sem Terrinha em Movi-
mento: Brincar, Sorrir, 
Lutar por Reforma Agrá-
ria Popular", foi o lema 

do 1ª Encontro Nacional das 
Crianças Sem Terrinha, rea-
lizado no Parque da Cidade, 
em Brasília, de 23 a 26 de ju-
lho. Participaram 1200 crian-
ças, de 24 estados e do DF, 
que interagiram por meio de 
atividades pedagógicas e lú-
dicas, monitoradas por mais 
de 400 educadores de todo o 
Brasil.

Muita energia e alegria 
ocuparam o circuito das trin-
ta e cinco oficinas: desenho, 
argila, música brasileira, au-
dição de histórias indígenas, 
teatro, danças, cinema, pin-
tura, construção de histórias, 
ciranda, xadrez, artesanato, 
capoeira, poesia e plenárias 

dirigidas pelas crianças entre 
tantas outras atrações, reve-
lando as habilidades da me-

ninada. A saudável alimen-
tação oferecida no evento foi 
trazida pelos participantes. 

Os vegetais orgânicos foram 
produzidos nos assentamen-
tos do MST.

Este encontro foi a culminân-
cia de um projeto que envolveu 
estudos e debates realizados 
com toda a infância do MST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) durante dois 
anos, sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e outros im-
portantes temas, como o acesso 
e permanência na escola perto 
da sua moradia. 

Para falar sobre o encontro, 
a TV Comunitária de Brasília 
DF recebeu as crianças da co-
ordenação – Maria Júlia de 11 
anos (CE), Vitor Gustavo de 12 
anos (MT) e Ana Clara de SP 
–, que apresentaram denún-
cias sobre a perda de direitos, 
como o fechamento de escolas 
no campo. A entrevista está 
disponível na Internet: https://
www.facebook.com/tvcomdf/
videos/1825807380846064/

Cuba vai promover ain-
da este ano uma consulta 
popular, ou seja, um refe-
rendo para aprovar uma 
nova Constituição, para 
substituir a de 1976. E mais 
de um milhão e 400 mil 
cubanos residentes em 120 
países, nos cinco continen-
tes - a maioria nos Estados 
Unidos - poderão votar. 

E para facilitar a mani-
festação dos cubanos, no 
exterior, sobre o projeto 
da nova Constituição, o 
Ministério das Relações 
Exteriores da ilha caribe-
nha colocou à disposição 
dos interessados em vo-
tar uma seção do portal 
http://www.nacionyemi-
gracion.cu/

A Interpol eliminou o 
nome de Rodrigo Tacla Du-
rán da lista de procurados 
internacionais. Para justificar 
a retirada do alerta vermelho 
contra o advogado que tra-
balhou para a Odebrecht, a 
organização internacional de 
polícia criminal apontou que 
a conduta do juiz Sérgio Moro 
viola a legislação da Interpol. 
O advogado é perseguido no 
Brasil porque revelou que só-
cio da esposa de Moro inte-
grava esquema de pagamento 

de propinas na Lava Jato.
Moro teve a credibilidade 

ainda mais abalada em esca-
la internacional, que o coloca 
em descrédito perante as po-
lícias de todo o mundo. Ele 
teria desrespeitado o Artigo 
2 da Constituição da Interpol, 
que se refere à necessidade de 
respeitar a Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos 
em qualquer cooperação po-
licial entre países. Juiz não é 
policial e suspeito não pode 
ser tratado como criminoso. 

Por isso isso, o advogado 
que representou Tacla Durán 
no Comitê de Controle de Ar-
quivos da Interpol, Sebastian 
Suarez, disse que vai denun-
ciar o Brasil “a organismos 
internacionais competentes”. 
O objetivo é que o Estado 
brasileiro sofra sanções em 
razão da violação da Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos praticada pelo juiz 
Sergio Moro e convalidada 
pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região.

No dia 7 de agosto, a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) propôs uma 
revisão no orçamento da 
Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) de 2018. A 
revisão vai significar um cus-
to de R$ 1,446 bilhão para os 
consumidores, para abaste-
cer o fundo do setor elétrico. 
O valor será repassado por 

meio da tarifa de energia, na 
conta de luz.

E sabem por que a conta de 
luz vai subir? Simplesmente 
para bancar os empréstimos 
dados às distribuidoras da 
Eletrobras que serão priva-
tizadas. Assim, as empresas 
privadas que passarem a to-
mar conta da energia elétrica 
nacional ficarão só com os 

lucros, antes mesmo de co-
meçarem a operar. E quem 
paga o pato antecipadamen-
te é o povo brasileiro. Até 
agora, a única privatizada 
foi a do Piauí, mas o Senado 
está para votar um projeto 
que vai facilitar ainda mais 
a privatização das distribui-
doras de energia. Vem mais 
aumento por aí.

Feminismo é um movimento social e 
político que existe desde o Século XIX e 
tem como objetivo garantir direitos iguais 
entre homens e mulheres. 

Machismo é o comportamento que coloca 
o homem em posição de superioridade com 
relação à mulher.

O machismo no Brasil matou mais 55 mil 
mulheres nos últimos dez anos. Isso, sem 
contar agressões físicas, morais, aleijamento, 
assédios de vários tipos e salários menores 
para executar a mesma função.

O feminismo nunca matou nem matará al-
guém. O feminismo não quer colocar 
as mulheres acima dos homens; 
quer igualdade, respeitadas 
as diferenças.

No dia 3 de agosto, um aten-
tado frustrado contra a vida do 
presidente eleito da Venezuela, 
Nicolás Maduro, demonstrou o 
desespero dos setores oligárqui-
cos que, com o apoio dos EUA, 
sempre tentaram impedir o avan-
ço da Revolução Bolivariana, 
tendo sido repetidamente derro-
tados nas eleições e nas tentativas 
de golpes e sabotagens contra os 
governos chavistas, amplamente 
apoiados pelo povo. Agora tenta-
ram o assassinato, utilizando dro-
nes carregados com explosivos, 
mas o presidente não foi atingido.

Já realizaram golpes con-
tra Hugo Chávez, golpes pe-
troleiros, violência urbana, 
sabotagem na distribuição 
de alimentos e remédios, san-
ções financeiras e contra o co-
mércio exterior da Venezuela, 
e, com tudo isto, há 19 anos, 
a Revolução Bolivariana vem 
vencendo todas as eleições 
com o voto popular.

Neste atentado, configura-
-se um gesto desesperado para 
impedir o aprofundamento 
das medidas revolucionárias 
e anticapitalistas, impulsiona-

das pela Assembleia Nacional 
Constituinte, eleita com amplo 
apoio da população, apesar 
das agressões que a Venezue-
la vem sofrendo por parte dos 
EUA e também pelos grandes 
empresários internos.   A so-
lidariedade recebida por Ni-
colás Maduro, seja da Rússia, 
da China, de Cuba, da Bolívia, 
indica que se consolida uma 
frente de países anti-imperia-
listas decidida a levar adiante 
seus processos de transforma-
ção, sem intimidar-se com as 
agressões imperiais.

Pedro Pinho

Mariliz Nery

Maria Lúcia Iwanow

Mario Augusto Jakobskind

Beto Almeida

Venda da Embraer à Boeing: muito 
além de uma transação comercial

1º Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha

Referendo em Cuba terá 
participação de cubanos 
residentes em 120 países

Sérgio Moro viola legislação da Interpol

Conta de energia vai subir 
de novo para ajudar a bancar privatização

Atentado contra Maduro marca 
derrota de golpistas na Venezuela
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Nesta sexta-feira (10/8), mili-
tantes do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) partem de três 

cidades do Entorno de Brasília para 
caminhar cerca de 50 Km, durante 
cinco dias, rumo ao coração da capital 
federal, pela retomada da democracia 
e para exigir Lula Livre. 

As fileiras saem de Formosa (GO), 
Luziânia (GO) e Engenho das Lages 
(DF), com chegada no dia 15, quando 
todos se juntaram à grande manifes-
tação popular no TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral), para acompanhar o 
registro da candidatura de Lula à pre-
sidência da República. Segundo João 
Paulo Rodrigues, um dos coordena-
dores do MST, “não podemos permitir 
que Lula continue encarcerado. Nós 
vamos fechar Brasília no dia 15”. 

O ato serve também para mostrar 
a indignação do povo com o golpe de 
Estado que derrubou Dilma Rousseff 
e colocou Michel Temer e a turma do 
PSDB no governo. O mundo já sabe 

que a prisão de Lula é arbitrária e faz 
parte desse golpe que está destruindo 
os direitos da classe trabalhadora e en-
tregando o patrimônio e a soberania 
do Brasil. Lula é uma vítima de um 
processo político e sofre uma perse-
guição que quer impedi-lo de ser can-
didato. 

Além da marcha, atos ecumênicos, 
mobilizações da juventude e do Dia 
do Basta das centrais sindicais (tam-
bém dia 10), um grupo de militantes 
da Via Campesina e de movimentos 
urbanos se lançou numa atitude extre-
ma pela liberdade de Lula: uma greve 
de fome iniciada no dia 31 de julho.

Os militantes Zonália Santos, Jai-
me Amorim e Vilmar Pacífico (do 
Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra – MST), Rafaela Alves 
e Frei Sérgio Görgen (do Movimento 
dos Pequenos Agricultores – MPA) e 
Luiz Gonzaga, o Gegê (da Central dos 
Movimentos Populares – CMP) estão 
ingerindo apenas água e soro. No dia 
6, Leonardo Armando, do Levante Po-

pular da Juventude, aderiu à greve de 
fome.

“A greve de fome que a gente está 
realizando aqui em Brasília é contra a 
fome. É para que outros não passem 
fome”, anuncia Frei Sérgio. Para eles, o 
projeto instalado com o golpe de 2016 
impacta nas camadas mais pobres, 

com aumento da fome e violência, 
perda de direitos no que toca saúde e 
educação e total desprezo pela sobera-
nia nacional. 

Enfim, um ministro do STF, Ricar-
do Lewandowski, resolveu receber os 
militantes que estão em greve de fome, 
na quinta (9/8).

A proposta que trata 
da Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo (Luos), Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar 132/2017, de autoria 
do Poder Executivo, não 
deverá ser votada antes 
das eleições, em outu-
bro. Ao menos é o que 
defendem vários depu-
tados, que querem in-
tensificar os debates nas 
reuniões técnicas com 
assessores e grupos da 
sociedade civil, durante 
todo o mês de agosto, às 
segundas e sextas. 

Para o deputado Wasny 
de Roure (PT), “o cenário 
pré-eleitoral pode atrapa-
lhar que a discussão alcan-
ce a efetiva transparência e 
responsabilidade por parte 
dos entes públicos". Segun-
do ele, "o projeto trata de 
temas espinhosos, que pre-
cisam ser avaliados sob a 
ótica do interesse público". 

Como exemplo, Wa-
sny citou a situação do 
Shopping Iguatemi, no 
Lago Norte. O empre-
endimento está sendo 
investigado pela Polícia 

Civil por supostas irre-
gularidades na mudança 
de destinação de uma 
área para ampliação do 
centro comercial. "É 
um empreendimento 
de grande impacto que 
trava o sistema viário do 
Lago Norte, que só tem 
uma entrada e uma saí-
da", argumentou. "Que-
ro me debruçar sobre 
vários pontos que estão 
sendo alterados. A ma-
téria é difícil, e o debate 
exige tempo", comple-
tou o deputado.

Marcha por Lula Livre promete fechar Brasília dia 15 

Distritais querem votar 
Luos só depois das eleições

Brasília não
está no rumo certo.

Esgoto a céu aberto

E AGORA, RODRIGO?

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO JORNAL BRASIL POPULAR

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, convoca os associados e associadas 
da Associação do Jornal Brasil Popular para Assembleia Geral a ser realizada no dia 14/08/2018, 
às 19 horas, na TV Comunitária no Setor SIG Quadra 3 blocos B Entrada 46 Sobreloja ED. Bernardo 
Monteverde Zona Industrial, tendo a seguinte ordem do dia conforme o artigo 35° do Estatuto: a) 
Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o triênio 2018/2021; b) Informes gerais.

Carlos Eduardo Pini Leitão - Comissão Eleitoral


