
POPULAR!BR
A
SI
L

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

edição Nº 62 5 de outubro de 2018

Política de preços de combustíveis prejudica 
população e Petrobras    Pág.6

Globo ataca a democracia e quer interferir 
na eleição de novo    Pág.5

Britânicos exigem que serviços privatizados 
voltem a ser públicos    Pág.7

Obras paralisadas precisam ser retomadas 
para gerar emprego    Pág. 5

SUS está fazendo 30 anos com a necessidade 
de ser fortalecido    Pág. 4

Povo na rua vai decidir a eleição e o futuro 
do país    Pág. 3

Ainda nesta edição



Brasil  Popular www.brpopular.com.br2 3

eleições

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, 
César Fonseca, Eduardo Wendhausen Ramos, 
Geniberto Paiva Campos, Inês Ulhôa, F. C. Leite 
Filho, José Augusto Valente, Romário Schettino, 
Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza

Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos
Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: brpop2015@gmail.com
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: iGráfica

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Deva Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o 
e-mail financeiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

Nos últimos dias, 
várias ações do 
campo conser-
vador indicam a 

clara intenção de interferir 
na eleição e favorecer os 
candidatos do golpe, sobre-
tudo Bolsonaro e Alckmin. 
Primeiramente, a censu-
ra contra a entrevista que 
Lula daria a dois jornalistas 
na prisão, demonstrando o 
grande medo que os golpis-
tas têm de Lula, que deveria 
ter o direito não apenas de 
dar entrevistas, mas de ser 
ele mesmo o candidato.

Outro golpe ao proces-
so eleitoral é a divulgação 
de delações sem provas 
de Antonio Palocci contra 
Lula, provando que o juiz 
Sergio Moro faz um jogo 
claramente eleitoreiro, 
com uma ação espetacular 
e sensacionalista, visando 
confundir o eleitor e preju-

dicar o candidato de Lula, 
Fernando Haddad, que vem 
crescendo vigorosamen-
te nas pesquisas. Por fim, 
também se revela uma in-
terferência desestabilizado-
ra ao processo eleitoral os 
critérios nebulosos aplica-
dos na última pesquisa do 
Ibope, que pretende preju-
dicar Haddad e favorecer o 
candidato que, se vitorioso, 
manteria a política aplicada 
pelo governo Temer.

Também configura uma 
ação golpista e anti-demo-
crática a forma com que os 
meios de comunicação, es-
pecialmente a Rede Globo, 
que, em seus programas 
normais, vem favorecendo 
os candidatos da direita 
e defensores do golpe, ao 
divulgar sistematicamente 
ideias, teses e personali-
dades que exaltam a pri-
vatização, a destruição de 

direitos trabalhistas e pre-
videnciários, sobretudo a 
desnacionalização das ri-
quezas, como o entreguis-
mo impatriótico e crimi-
noso do petróleo pré-sal.

Diante de um quadro 
onde judiciário e mídia 
atuam organizadamente 
contra a volta de um gover-
no popular, só resta às for-
ças progressistas, aos movi-
mentos sociais e sindicais, 
o movimento estudantil, 
a presença organizada nas 
ruas, convocando o povo 
em geral para defender o 
voto capaz de derrotar o 
golpismo, e construir, no 
segundo turno, uma ampla 
frente de forças democrá-
ticas e progressistas para 
vencer a ultradireita, como 
na recente manifestação 
Ele Não, convocada pelas 
mulheres de todas as ten-
dências democráticas.

Vários estudantes 
procuraram professo-
res de matemática para 
perguntar como é que 
a pesquisa do Ibope 
divulgada no dia 1º de 
outubro conseguiu che-
gar ao percentual total 
de 101% das intenções 
de voto para presidente 
na simulação de 2º tur-
no. Os professores tive-

ram que explicar que é 
um erro grosseiro. 

O Ibope deu Had-
dad (PT) e Bolsonaro 
(PSL) com 42% cada 
um, brancos e nulos 
com 14% e não soube-
ram/não responderam 
3%. A conta matemá-
tica é 42 + 42 + 14 + 
3 = 101%, o que é um 
resultado impossível. 

O erro na soma das in-
tenções de voto aumen-
ta a desconfiança dos 
eleitores no Ibope, em 
particular, e nas pes-
quisas como um todo. 
Como disse o senador 
Roberto Requião, “se 
quero comprar peixe 
vou à peixaria; se quero 
comprar pesquisa vou 
ao Ibope”. 

Beto Almeida

Povo na rua vai decidir a 
eleição e o futuro do país

Ibope 101% põe pesquisa sob suspeita

FIQUE BEM INFORMADO LENDO, 
OUVINDO E VENDO A MÍDIA QUE 
VERDADEIRAMENTE ESTÁ AO 
LADO DO POVO
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Unidade Haddad-Ciro 
contra Nação Ameaçada O LEITOR ENCONTRA AQUI O VERDADEIRO SIGNIFICADO 

DE PALAVRAS E EXPRESSÕES USADAS POR COMENTARISTAS 
DE TV E RÁDIO, E POR CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES.

AJUSTE FISCAL
Inicia com a mentira: economia do país é igual a de uma casa. Você 
pode emitir moeda ou reduzir o número de moedas em poder do 
povo? Só para ser preso. Mas há objetivo nesta fraude. Você pensar 
que o país deve economizar para crescer e, na verdade, acertar o corte 
de despesas com você, para enriquecer ainda mais os banqueiros. O 
exemplo maior é a PEC 95 – do governo Temer e apoiada por Jair 
Bolsonaro e o PSDB – que congela, por 20 anos, investimentos em 
saúde, educação, segurança, transportes e programas sociais.

CORRUPÇÃO
Há duas corrupções: a que coloca, de alguma maneira e indevida-
mente, dinheiro no bolso e a que vende o Brasil para o estrangeiro. 
Alguns deputados, em geral, estão na primeira corrupção. Há exce-
ções, como o deputado do DEM, José Carlos Aleluia, que entregou, 
por manobra no Congresso, 20 bilhões de barris de petróleo, desco-
bertos pela Petrobras, para as empresas estrangeiras produzirem e 
lucrarem. Mas a segunda corrupção é a que maior prejuízo causa ao 
país e a todos nós, pois elimina emprego, aumenta a dívida e tira 
investimentos no Brasil.

e x p l i c a

Judiciário brasileiro é isso...

Recordar é viver...

O presidente do STF, Dias Toffoli, escancarou seu lado 
golpista e disse que não houve golpe militar em 1964. 
Para ele, a ditadura que durou até 1985 deve ser chamada 
pelo doce nome de “Movimento de 64”. Que meigo!

STF contra os pobres
O Supremo Tribunal Federal não gosta mesmo de pobre. Primeiro permitiu 
o golpe que cassou a presidenta eleita pelo povo e agora retirou o direito 
de 3,6 milhões de brasileiros de votar por não realizarem a biometria 
eletrônica. A grande maioria deles de regiões pobres.

O povo brasileiro 
tem a oportunida-
de, pelo voto, de 
dar um basta ao 

entreguismo de seu petró-
leo, à destruição dos direi-
tos trabalhistas e previden-
ciários e ao rebaixamento 
do Brasil a uma nação de 
segunda categoria no cená-
rio mundial. 

Mas, sem uma ampla 
unidade de forças demo-
cráticas e nacionalistas, sem 
a união de todas as forças 
progressistas, com capaci-
dade de juntar até mesmo 
os empresários e militares 
nacionalistas, há risco de 
derrota para o candidato 

que representa a desnacio-
nalização e a privatização 
da Petrobras, bandeiras as-
sumidas por Bolsonaro. 

A marcha das mulheres 
pela democracia no dia 29 
foi importante, mas não se 
deve iludir: nela predomina-
ram segmentos de juventude 
de classe média, enquanto a 
candidatura Bolsonaro con-
segue penetrar nos setores 
pobres. E na marcha não hou-
ve destaque para a defesa da 
Petrobras, da Embraer, da Em-
brapa, da Base Nacional de 
Alcântara, da agricultura fa-
miliar, quando tudo isto está 
sendo destruído pelo golpe 
que Bolsonaro representa.

É urgente, inadiável, 
que Lula-Haddad-Ciro se 
reúnam e defendam um 
governo de Unidade Na-
cional no segundo turno, 
convocando tam-
bém a participa-
ção dos militares 
e empresários 
n a c i o n a l i s t a s , 
dos sindicatos 
e estudantes, 
dos religiosos, 
artistas e cien-
tistas, bus-
cando cons-
truir uma 
FRENTE AMPLA 
EM DEFESA DA 
NAÇÃO AMEAÇADA.

Editorial
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O SUS está fazendo 
trinta anos. Foi 
criado na Cons-
tituição Federal, 

aprovada em setembro de 
1988. É um sistema universal, 
gratuito, que considera a saú-
de como um direito social. 

Mas, nesse momento, em 
lugar de ser apoiado e forta-
lecido, está sendo boicota-
do pelo governo Temer, que 

prefere apoiar os serviços 
privados e tem desmantelado 
programas como o da Saúde 
Mental, a Estratégia de Saúde 
da Família, o Mais Médicos, o 
Farmácia Popular e as UPAs.

 E o cenário é nebuloso, 
pois a maioria dos candidatos 
à presidente – Alckmin, Bol-
sonaro, Meirelles, Amoedo e 
Álvaro Dias – pensam como 
Temer e querem entregar a 

saúde ao mercado. Apenas 
Haddad, Ciro, Marina e Bou-
los consideram que a saúde 
é um direito dos cidadãos e 
afirmam, em seus programas, 
que vão aumentar os recursos 
para o SUS. 

O SUS é o sistema que a 
nossa população precisa e 
deve ser fortalecido. Antes 
dele, somente aqueles que 
tinham carteira de trabalho 

assinada e pagavam o INSS 
tinham direito a atendimen-
to médico, o que deixava mi-
lhões de brasileiros fora do 
sistema. 

Na maioria dos municí-
pios, pais que tinham um fi-
lho pequeno doente em casa 
ficavam desesperados sem 
assistência médica. Por esta e 
outras causas, a mortalidade 
infantil era muito alta. 

Para mudar esta realidade, 
um grande movimento da so-
ciedade, chamado de “Refor-
ma Sanitária”, planejou e lutou 
para aprovar o SUS na Cons-
tituinte de 1988. A alternativa 
ao SUS é o mercado privado, 
são os serviços particulares, 
com ou sem planos de saúde. 
Pense bem antes de votar. O 
SUS é de todos os brasileiros. 
Viva os trinta anos do SUS.

O governo Temer paralisou 
mais de 2,7 mil obras públi-
cas. O setor de infraestrutura, 
que é o que mais gera empre-
go, tem 517 obras paralisadas, 
das quais 447 são projetos de 
saneamento básico. Em se-
guida, aparecem obras de ro-
dovias (30), aeroportos (16), 
mobilidade urbana (8), por-
tos (6), ferrovias (5) e hidro-
vias (5). Nessas obras, agora 
paradas, foram investidos R$ 
10,7 bilhões que poderão ser 
totalmente perdidos se elas 

não forem retomadas logo.
Entre as principais causas 

para a paralisação estão pro-
blemas técnicos, abandono 
pelas empresas, por falta de 
pagamento e dificuldades or-
çamentárias e financeiras. 

Ao congelar o teto do orça-
mento por vinte anos, o go-
verno Temer, com apoio do 
Bolsonaro e do PSDB, entre 
outros golpistas, determinou 
que os investimentos em in-
fraestrutura serão cada vez 
mais escassos. Não há recur-

sos para obras de infraestru-
tura, mas não falta dinheiro 
para pagar juros aos bancos.

Entre 2003 e 2006, o go-
verno Lula decidiu reduzir o 
volume de recursos anterior-
mente destinados ao supe-
rávit primário – fundo para 
pagar juros da dívida –, e au-
mentar o volume de recursos 
para obras, especialmente em 
infraestrutura de transportes. 
O orçamento do Ministério 
dos Transportes foi triplicado 
e gerou centenas de milhares 

de empregos. É preciso voltar 
a fazer isso, compreendendo 
que o impacto na economia 
gerado por essa medida vale 
mais do que pagar juros para 
bancos e grandes investidores.

É preciso retomar o Mi-
nha Casa Minha Vida, os 
programas de construção, 
ampliação e manutenção de 
rodovias, completar os proje-
tos ferroviários da Norte-Sul, 
bem como retomar investi-
mentos em portos e aeropor-
tos. Especialmente retomar 

os investimentos em mobili-
dade urbana e saneamento.

Finalmente, retomar o pré-
-sal para os brasileiros, que 
foi entregue quase de graça 
a petroleiras estrangeiras, 
impedindo a utilização dos 
royalties para investir em 
educação e saúde.

Recursos existem. Falta aos 
golpistas o compromisso de 
desenvolver o país. Isso já foi 
feito por Lula e Dilma, e pode 
voltar a ser feito se o país re-
tomar o rumo certo.

A Rede Globo sempre es-
teve de mãos dadas com os 
golpistas. Foi assim em 1964, 
quando um golpe derrubou o 
governo democrático de João 
Goulart. Isso manteve o Brasil 
longe da democracia até 1989, 
quando as eleições para pre-
sidente voltaram. Na disputa 
entre Collor e Lula, a Globo 
editou o debate e enganou o 
povo para ajudar Collor. Re-
sultado: Collor confiscou a 
poupança. 

Por oito anos o PSDB gover-
nou com Fernando Henrique 
até que Lula venceu sua primei-
ra eleição e passou a governar 
para os pobres e ajudou a eleger 
Dilma. Foram 14 anos em que 
a Globo não parou de mani-
pular a informação para tentar 
destruir a esquerda brasileira e 
atuou diretamente no golpe que 
derrubou Dilma. Resultado: o 
Brasil se afundou na atual crise. 

E quando viu que Lula ven-
ceria as eleições deste ano, a 

Globo tratou de se aliar ao 
judiciário para mantê-lo pre-
so, mesmo sem ter cometido 
crime, e até impossibilitado 
de dar entrevista. O mesmo 
judiciário já deixou os presos 
Suzane von Richthofen e Fer-
nandinho Beira Mar falar com 
a imprensa à vontade. Resulta-
do: um país cada vez mais in-
justo e intolerante. 

Cuidado com a Globo, ela 
vai querer enganar o povo de 
novo.

brasil

O SUS está fazendo 30 anos e precisa ser fortalecido

Retomar obras paradas gera emprego e renda

Rede Globo ataca a democracia de novo

A crise causada pelo golpe 
de 2016 – que derrubou Dilma 
Rousseff – deve levar o Brasil a 
fechar 2018 com o maior nú-
mero de empresas em recupe-
ração judicial e o maior núme-
ro de falências dos últimos dez 
anos. Consultorias especializa-
das estimam que 948 empresas 
decretem falência ao término 
deste ano. Segundo a Serasa Ex-
perian, no primeiro semestre o 
número de empresas em recu-
peração judicial subiu 9,7% em 
relação a 2017.

Golpe causa recorde 
de falências
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Apenas Boulos, Ciro, Haddad e Marina afirmam, em seus programas, que vão aumentar os recursos para o SUS
Geraldo Lucchese

Augusto da Fonseca 

Desmonte do Farmácia Popular gera crise de 
abastecimento de remédios 

Faltam remédios em todo 
o país para pacientes do SUS. 
A crise de fornecimento e dis-
tribuição de medicamentos 
é uma tragédia anunciada, 
desde que Temer fechou uma 
série de unidades de Farmácia 
Popular e descredenciou mi-
lhares de outras. 

A primeira providência de 
Temer para destruir um dos 
mais populares programas 
do Ministério da Saúde foi 
fechar cerca de 400 unidades 

próprias, que distribuíam me-
dicamentos gratuitos ou com 
até 90% de desconto. Depois 
descredenciou 1700 farmácias 
por supostas fraudes. 

Para piorar, Temer alterou os 
valores de referência de medica-
mentos do Aqui Tem Farmácia 
Popular, para tratamento de 
hipertensão arterial, diabetes e 
asma. A medida atinge princi-
palmente crianças e idosos, mais 
vulneráveis a essas doenças.

A lista de remédios em fal-

ta, segundo o presidente do 
Conselho Nacional de Secretá-
rios Municipais de Saúde (Co-
nasems), Mauro Junqueira, é 
extensa. “De Norte a Sul, temos 
municípios obrigados a comprar 
itens que, em tese, deveriam ser 
providenciados pelo Ministério 
da Saúde”, afirma ele. Entre os 
medicamentos em falta estão 
remédios para hepatite C (da-
clastavir e sofosbuvir), para pa-
cientes transplantados e aqueles 
em tratamento para Alzheimer.

Assistir ao horário polí-
tico eleitoral é uma aula de 
hipocrisia e incoerência. 
Candidatos que ajudaram a 
derrubar o governo de Dil-
ma que dava continuidade 
a uma série de programas 
sociais, implantados no 
governo Lula, que benefi-
ciavam a população pobre, 
agora afirmam que vão fa-
zer distribuição de renda, 
melhorar a educação e a 
saúde.

Candidatos como Ma-
rina, Alckimin, Amoe-
do, Álvaro Dias, Meirelles 

e Bolsonaro apoiaram a 
destruição de programas 
sociais e afirmam descara-
damente na TV que vão be-
neficiar os mais humildes, 
quando todos eles apoiam o 
congelamento de gastos pú-
blicos de Temer, que é uma 
verdadeira tragédia para a 
população. Essa atitude des-
trói hospitais, enfraquece as 
escolas públicas e aumenta 
o desemprego com a para-
lisação de obras, além de 
multiplicar a criminalidade 
com o desinvestimento na 
segurança pública. 

Incoerência
Mariliz Nery

Férias remuneradas e 
13º salário correm risco de acabar

A economia brasileira po-
deria perder, de uma tacada só, 
cerca de R$ 300 bilhões anuais 
caso fosse aplicada a medida 
defendida pelo candidato a vi-
ce-presidente de Jair Bolsona-
ro (PSL), o coronel da reserva 
Hamilton Mourão (PRTB), de 
acabar com as férias remune-
radas e o 13º salário.

Além do ataque direto aos 
trabalhadores, a dupla Bol-

sonaro/Mourão atingiria em 
cheio a indústria e o comércio 
caso levasse adiante essa ideia 
que já foi defendida duas vezes 
publicamente pelo vice. Isso 
causaria recessão e desempre-
go em massa. 

A lei do 13º, aprovada em 
julho de 1962 no governo João 
Goulart, foi duramente ataca-
da pelo jornal da Rede Globo 
na época.

A Universidade Nacional Del 
Comahue, da Argentina, conce-
deu a Lula, no dia 27 de setem-
bro, o título de Doutor Honoris 
Causa. Em abril, outra instituição 
de ensino superior argentina, a 
Universidad Nacional de Rosario, 
também concedeu a mesma hon-
raria ao ex-presidente brasileiro, 
assim como várias universidades 
de Portugal, França, Espanha, 
Equador, Peru, Bolívia e Brasil. 

Lula recebe outro 
título de Doutor, 
dessa vez 
na Argentina 

“O processo torna-se ofensivo quando o juiz se torna inimigo 
do réu e nele procura o delito em vez da verdade do fato”

Cesare Beccaria
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O Reino Unido – for-
mado por Inglater-
ra, Escócia, País de 
Gales e Irlanda do 

Norte – foi pioneiro no pla-
neta na onda privatizante, e 
entregou serviços e empresas 
– como fornecedores de água, 
energia, gás e correios – à ges-
tão privada. Mas cerca de 30 
anos depois da era iniciada 
por Margareth Thatcher, o 
arrependimento bateu à por-
ta devido a serviços ruins e 
caros. Uma pesquisa realiza-
da há um ano pelo Legatum 
Institute revelou que 83% dos 
entrevistados eram favoráveis 
à nacionalização da água, 77% 
da energia e 76% das ferrovias.

O Partido Trabalhista – de 
oposição – tem na reestati-
zação de empresas e serviços 
uma de suas principais pla-
taformas de campanha, com 

destaque para os serviços fer-
roviários, água, energia e cor-
reio. O porta-voz de assuntos 
econômicos do partido, John 

McDonnell, afirmou que “os 
trabalhistas estabelecerão a 
Unidade de Propriedade Pú-
blica no Ministério das Finan-

ças imediatamente ao entrar 
no governo, e que em alguns 
casos os investidores poderão 
não ser compensados”. 

Entre 1980 e 1996 foi ven-
dida a maior parte dos servi-
ços públicos: sistemas de água 
na Inglaterra e no País de Ga-
les, concessionárias de eletri-
cidade, rede de gás natural, a 
British Rail. Em 2017, o Reino 
Unido estava gastando de 13 a 
15% de seu PIB anual em em-
preiteiros privados.

  Essa experiência mos-
trou que o "Estado mínimo" 
é uma bomba-relógio social 
e a reversão das privatizações 
deve deslanchar a partir da 
liquidação de um dos maio-
res prestadores de serviços 
privados, a construtora Ca-
rillion, que mesmo entrando 
em colapso ainda realizou 
420 contratos com o gover-
no. A segunda maior cons-
trutora tem dívidas de US$ 
1,7 bilhão e apenas US$ 37 
milhões em caixa. 

O bloqueio econômico dos Es-
tados Unidos contra Cuba já dura 
seis décadas, apesar de condena-
do nas Nações Unidas por vários 
países, com exceção dos próprios 
estadunidenses e de Israel. 

Para se ter uma ideia, segundo 
o governo cubano, só de abril de 
2017 a março de 2018, esse blo-
queio provocou perdas ao povo na 
ordem de 4,32 bilhões de dólares. 

São números astronômicos 
apresentados por Cuba nas Na-
ções Unidas e ainda mais astro-
nômicas as cifras dos últimos 60 
anos, ou seja, mais de 930 bilhões 
de dólares, levando-se em conta a 
depreciação do dólar frente o valor 
do ouro no mercado internacional.

 A política criminosa, que afe-
ta o povo cubano, teve um retro-
cesso a partir de junho de 2017, 
quando o presidente Donald 
Trump assinou o “Memorando 
Presidencial de Segurança Nacio-
nal sobre ou Fortalecimento dá 
Política dos EUA para Cuba”. 

Trump teve grande votação entre 
os remanescentes do exílio cubano, 
atendendo na prática aos anseios 
da chamada velha guarda que se 

mantém na Flórida e que desde o 
triunfo da Revolução cubana, em 
1º de janeiro de 1959, sonha em re-
tornar à ilha caribenha para insta-
lar um regime nos moldes da época 
do então ditador Fulgencio Batista, 
mantido pelo Estados Unidos.

 Trump não pensou duas vezes 
para retribuir o apoio e, poucos me-
ses depois de sua posse, os depar-
tamentos de Comércio, Tesouro e 
Estado emitiram novas regulações e 
disposições para continuar – de for-
ma ainda mais radical – o bloqueio, 

impedindo, por exemplo, os norte-
-americanos de viajarem a Cuba. 

Houve retrocesso nas já limita-
das oportunidades do setor em-
presarial dos Estados Unidos na 
ilha caribenha, conforme havia 
determinado o governo anterior 
de Barak Obama. Não que Obama 
fosse bonzinho, mas simplesmen-
te reconhecia a inutilidade des-
se bloqueio, que nunca impediu 
Cuba de continuar a opção pelo 
regime socialista e, claro, com o 
respaldo popular.

O dia 25 de setembro foi de vergo-
nha para o povo brasileiro perante o 
mundo. O patético discurso de Michel 
Temer na abertura da Assembleia Geral 
da ONU (Organização das Nações Uni-
das), em Nova York, foi ignorado. A in-
significância de Temer havia sido cons-
tatada já no dia anterior, quando ele foi 
deixado de fora do jantar oferecido por 
Donald Trump aos líderes mundiais, 
que contou até com o desprestigiado 
presidente argentino Maurício Macri.

No discurso, Temer disse que o go-
verno dele teria derrotado o "popu-
lismo", quando na verdade o golpe de 
Estado que ele participou com o PSDB 
mergulhou o país na recessão, com 14 
milhões de desempregados, desorgani-
zou as contas públicas e destruiu a cre-
dibilidade do Brasil. 

“Entregarei o país melhor que rece-
bi”, afirmou descaradamente o presi-
dente ilegítimo diante da perplexidade 
de líderes que viram o Brasil não acatar 
a determinação do Conselho de Direi-
tos Humanos da ONU que cobrava do 
país a participação de Lula nas eleições 
deste ano.

A política de Pedro 
Parente (PSDB) 
elevou o preço dos 
combustíveis aci-

ma dos internacionais, com 
variação diária dos preços 
do petróleo e da cotação do 
dólar, apesar de ser produzi-
do e refinado no Brasil. Essa 
política trouxe prejuízo aos 
consumidores, que passaram 
a pagar preços acima dos in-
ternacionais, e à Petrobras, 
com a redução da geração 
de caixa, culminando com a 
greve dos caminhoneiros.

A greve trouxe prejuízos 
de R$ 15 bilhões. O gover-
no reduziu impostos e sub-
vencionou os produtores e 
importadores de diesel em 
R$ 13,5 bilhões, até o final                
de 2018.

A Petrobras perdeu mer-
cado, passou a exportar mais 
petróleo cru e a utilização 

das refinarias foi reduzida 
a 72%, no 1º trimestre de 
2018. Entre 2016/17, as im-
portações da gasolina, diesel 
e etanol foram elevadas em 
53%, 64% e 119%.

Quando a Petrobras pra-
tica preços altos, perde mer-
cado, pois não há monopó-
lio de refino no Brasil. Após 
a greve dos caminhoneiros, 
com preços mais baixos para 
o diesel, a Petrobras reto-
mou parte do mercado, com 
custos menores para a popu-
lação e aumento da lucrati-
vidade para companhia.

O lucro do refino aumen-
tou 90% entre o 1º e o 2º tri-
mestres de 2018, com preços 
menores na refinaria e sem 
a subvenção do governo. O 
uso do refino atingiu 81% 
no 2º tri deste ano, avanço 
de 9% na comparação com o 
1º trimestre.

Ivan Monteiro mantém a 
política de preços de Parente 
para a gasolina que, a exem-
plo do diesel, é prejudicial aos 
consumidores e à Petrobras. 
Gasolina cara faz a Petrobras 
perder mercado para produto-
res e importadores de etanol e 
gasolina. Ganham produtores 
nos EUA e Europa, usineiros e 
multinacionais produtoras de 
etanol no Brasil, assim como 
“traders” estrangeiros e distri-
buidores privados.

Somente a Petrobras conse-
gue suprir o mercado domés-
tico de derivados com preços 
abaixo do custo de importa-
ções e obter lucro compatível 
com a indústria, para sustentar 
uma elevada curva de investi-
mentos, que contribuem com 
aumento da renda e dos em-
pregos no país. Mas para isso 
é preciso mudar a política de 
preços dos combustíveis.

O governo golpista está se 
acabando. E procura vender 
o que ainda sobrou do Bra-
sil, como a Embraer. Empresa 
criada em 1969 para termos 
autonomia brasileira na impor-
tantíssima e estratégica área da 
tecnologia aeroespacial. A ven-
da do controle acionário (81% 
das ações) da Embraer à gigante 
americana Boeing é um enor-
me Crime de Lesa Pátria e Alta 
Traição. E a Boeing, na prática, 
é um braço do Pentágono, o ór-
gão militar estadunidense.

A Embraer possui 15 mil 
empregados altamente quali-
ficados. O que se espera? Que 
a Boeing transfira os melhores 
técnicos e engenheiros para os 
Estados Unidos da América, 
leve debaixo do braço os me-
lhores e estratégicos projetos, se 
aposse do mercado que a Em-

braer conquistou e depois? Fe-
cham a EMBRAER e pronto! O 
pré-sal já está sendo entregue às 
petroleiras estrangeiras a preços 
de banana em fim de feira, pela 
Agência Nacional (Nacional?) 
de Petróleo. E a Embraer?

Em 07/12/1994, quando fo-
ram vendidos 55,4% do seu 
capital por US$ 154 milhões, 
o Tesouro Nacional arcou com 
os débitos da empresa no total 
de US$ 203 milhões. Ou seja, 
o Brasil pagou US$ 49 milhões 
para que os capitalistas ficas-
sem com o controle da empre-
sa. E não houve Lava Jato...

Há informações e alguns in-
dícios confortantes que os ofi-
ciais da Aeronáutica Brasileira 
estão empenhados em evitar 
mais este crime contra a Nação. 
Que tenham êxito, desejam to-
dos os patriotas.

Ao promulgar o Decreto 9.507, 
em 21/9, Michel Temer oficiali-
zou a terceirização de serviços na 
administração direta e em autar-
quias, fundações, empresas pú-
blicas e sociedades de economia 
mista controladas pelo governo 
federal. A medida é um passo ao 
que pode ser a extinção dos con-
cursos públicos.

Podem ser terceirizados, por 
exemplo, professores de univer-
sidade federais, trabalhadores de 
empresas públicas como Petro-
bras, Caixa e Banco do Brasil, de 
portos e aeroportos, servidores 
dos ministérios, entre outros.

O Decreto oficializa o calo-
te contra trabalhadores tercei-
rizados ao eximir o governo de 
qualquer responsabilidade pela 
quitação de eventuais encargos 
trabalhistas decorrentes dos con-
tratos, por exemplo, em caso de a 
empresa terceirizada falir.

Carta dos pesquisadores e demais trabalhadores 
da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária), reunidos em Aracaju (SE) no dia 17 de 
setembro, denuncia o desmonte da pesquisa pública 
no Brasil e os riscos que a empresa corre.

“A propalada crise do nosso país é utilizada para 
desmantelar o estado público brasileiro e colocá-lo, 
definitivamente, a serviço dos interesses das gran-
des corporações e do sistema financeiro especulati-
vo, (...) recolocando o Brasil no mapa da fome”, diz 
o documento.

Mila Gentil

Mário Augusto Jakobskind

Felipe Coutinho - Presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras  

Pedro Pinho

População britânica exige que serviços privatizados voltem a ser públicos

Governo Trump amplia o criminoso bloqueio a Cuba Discurso de Temer 
na ONU envergonha 
os brasileiros

Política de preços da gasolina 
prejudica o consumidor e a Petrobras

Com Embraer, Brasil 
vai servir os Estados Unidos

Terceirização no setor
público pode extinguir
concursos

Pesquisadores da Embrapa 
denunciam desmonte da 
pesquisa nacional
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Ministério Público pede nova condenação de Fraga 

Filho de Izalci paga baratinho 
por terreno do Incra 

Coação da empresa no voto 
do trabalhador é violação trabalhista

A poucos dias da 
eleição, o candi-
dato a governador 
do Distrito Fede-

ral, Alberto Fraga (DEM), 
é novamente alvo de sérias 
denúncias. O Ministério Pú-
blico do DF quer a condena-
ção de Fraga pela prática de 
concussão (exigência de van-
tagem indevida em razão do 
cargo ocupado). 

De acordo com o MP, 
quando comandava a Secre-
taria de Transporte, na ges-
tão de José Roberto Arruda 
(PR), Fraga e o então secre-
tário adjunto da pasta, Júlio 
Urnau, exigiram e recebe-
ram R$ 800 mil em propina 
para assinar o contrato de 

adesão entre o GDF e a Coo-
perativa dos Profissionais de 
Transporte Alternativo do 
Gama (Coopatag).

Há uma semana, a Vara 
Criminal e Tribunal do Júri 
do Núcleo Bandeirante ha-
via condenado Fraga a qua-
tro anos e dois meses de pri-
são em regime semiaberto 
no âmbito de um processo 
que trata de caso semelhan-
te. Naquela ação, ele res-
ponde pelo recebimento de               
R$ 350 mil em vantagens 
indevidas da Cooperativa de 
Transporte Público do DF 
(Coopetran). Os dois episó-
dios foram investigados na 
Operação Regin, deflagrada 
em 2011.

O superintendente regional 
do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra), 
Igor Soares Lelis, assinou título 
de domínio de terras em benefí-
cio de Renato Fernandes Ferrei-
ra, filho do candidato ao Senado 
Izalci Lucas. Em defesa da famí-
lia, Izalci disse: “essas são terras 
que tentamos escriturar há mais 
de 20 anos”. A denúncia, acom-
panhada de documentos, foi 
apresentada pelo site Metrópoles.

Cinco detalhes chamam a 
atenção nessa transação:
1- Igor é filiado ao PSDB e 
chegou ao cargo por indicação                
de Izalci.

2- Só agora, com seu indicado 
na chefia do Incra, Izalci obteve 
a escritura.
3- O filho de Izalci conseguiu 
274 mil metros quadrados  de 
terras da União por
apenas R$ 17.771,82, divididos 
em 17 prestações.
4- O preço por hectare cobrado 
pelo Incra foi de somente R$ 
646,59, enquanto que, de acor-
do com tabela pública do pró-
prio Incra, a quantia mínima 
por hectare no DF é R$ 2.151.
5- Essas terras são do Projeto 
Integrado de Colonização Ale-
xandre Gusmão, em Brazlândia, 
que é um programa social para 
assentados da reforma agrária.

O Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) 
alerta as empresas e a 
sociedade de que é proi-
bida a imposição, coação 
ou direcionamento nas 
escolhas políticas dos 
empregados. Eventuais 
violações ao direito fun-
damental dos trabalha-
dores à livre orientação 
política no campo das 
relações de trabalho po-
dem ser denunciadas ao 
MPT no seguinte endere-
ço: www.mpt.mp.br.

“Se ficar comprova-
do que empresas estão, 

de alguma forma e ain-
da que não diretamente, 
sugestionando os traba-
lhadores a votar em de-
terminado candidato ou 
mesmo condicionando 
a manutenção dos em-
pregos ao voto em deter-
minado candidato, essa 
empresa vai estar sujeita 
a uma ação civil pública, 
inclusive com repercus-
sões no sentido de inde-
nização pelo dano moral 
causado àquela coletivi-
dade”, explica Ronaldo 
Curado Fleury, procura-
dor-geral do Trabalho.

Dono da Havan é
denunciado por
coagir empregados

O dono da Havan, Luciano 
Hang, foi denunciado no Mi-
nistério Público do Trabalho 
pela CUT Brasília, com base 
em vídeo mostrando como ele 
coage seus mais de 12 mil em-
pregados, “orientando-os” a vo-
tar em Bolsonaro sob pena de 
perder o emprego. Outras enti-
dades também denunciaram a 
coação contra os trabalhadores 
da Havan.  

Desde 1999 Hang enfrenta 
denúncias de contrabando e foi 
condenado pelo crime de evasão 
de divisas e lavagem de dinheiro. 
Mas recorreu e conseguiu redu-
zir a pena para regime semia-
berto. Em 2016, estranhamen-
te o ministro do STJ, Rogerio 
Schietti Cruz, considerou ven-
cido o prazo prescricional de 8 
anos – que começa a correr após 
a condenação – e livrou o em-
presário da pena. E tudo ficou 
por isso mesmo, apesar de ou-
tras denúncias por contrabando.


