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Caso o Congresso Nacional aprove a PEC 6/2019, da Reforma da 
Previdência, muitos trabalhadores fi carão sem aposentadoria. E os 
que conseguirem se aposentar, terão que trabalhar muito mais tempo 
e ainda correm o risco de receber menos que um salário mínimo por 
mês. Por isso, no dia 22 de março, o povo vai às ruas para tentar 
barrar essa reforma. Confi ra as informações nas páginas 4 e 5

8 de março
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Você talvez NUNCA se aposente

Nada mais representativo do Dia Internacional 
da Mulher do que a vitória da Mangueira no 
Carnaval do Rio de Janeiro. Afi nal, o mundo 
viu a escola de samba homenagear Marielle 
Franco, que já se tornou símbolo internacional 
da luta pelos direitos das mulheres. O enredo 
vencedor valorizou índios, negros e pobres, 
tão discriminados no Brasil. E durante 
a comemoração do título, na quadra da 
Mangueira, não faltaram gritos de “Lula Livre”.
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“Na 1ª vez que falei com Bush (dezembro de 2002), ele 
queria que o Brasil entrasse na guerra contra o Iraque. 
Respondi que minha guerra era contra a fome no meu 
país” - Lula

Dois idosos pobres não podem receber o benefício mo-
rando na mesma casa. Mas dois juízes (casal Bretas) 
podem receber auxílio moradia mesmo tendo imóveis e 
alto salário.
.. Governo que odeia pobre!

Pesquisa mostra mal desempenho de Bolsonaro
Bolsonaro tem a pior aprovação em comparação 
aos governos de Lula e Dilma no início do primeiro 
mandato. Apenas 38,9% consideram seu governo po-
sitivo, fi cando atrás de Dilma (49,2%) e Lula (56,6%). 
Estes dados são das primeiras pesquisas feitas pela 
CNT/MDA sobre o início de governo dos três últimos 
presidentes eleitos.

“Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a mé-
dia de países desenvolvidos”, escreveu Jair Bolsonaro no Twitter. 
Mas isso é fake News (notícia falsa). A verdade é que nosso país é um 
dos que menos investe em educação. No estudo da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), apenas seis países 
estão em situação pior. O Brasil investe 5,6 mil dólares anuais para cada 
aluno. A média da OCDE é de 9,7 mil. Portugal investe 7,5 mil e os EUA 
quase o triplo do Brasil: 15 mil. 

O Carnaval demonstrou, em 
diversas manifestações, em 
diversos lugares, o cresci-
mento de uma bronca social 

contra o governo Bolsonaro, por causa 
de suas medidas contra os direitos da 
Previdência, dos trabalhadores, rebai-
xando o salário mínimo, aumentando 
o desemprego e desnacionalizando a 
economia brasileira. 

Ainda assim, falta muito para que 
se conquiste uma unidade no campo 
popular para fazer um combate efetivo 
a este governo e essa não é uma tarefa 
simples. A redução no comércio bila-
teral com a China pode trazer grandes 
prejuízos e aumentar fortemente o de-
semprego. É preciso denunciar esta ma-
neira de Bolsonaro agir contra o Brasil.

Há divergência no campo do gover-
no sobre qual reforma da Previdência fa-
zer, mas todas as propostas prejudicam 

os mais pobres. É preciso explicar dida-
ticamente ao povo a tragédia social que 
pode ocorrer e pressionar o Congresso 
para que não aprove este desastre. 

De todo modo, apesar do risco, ain-
da é visível uma falta de unidade entre 
as centrais sindicais, os movimentos 
populares e os partidos progressistas 
para uma ação comum. Disso se apro-
veita o governo Bolsonaro para agir 
com as propostas mais daninhas aos 
mais pobres, e mais indecentes pelos 
privilégios que garante aos mais ricos 
e aos banqueiros.

A unidade do campo democrático, 
do movimento sindical, dos estudantes, 
dos partidos democráticos, dos intelec-
tuais, dos nacionalistas, continua sen-
do a prioridade máxima, pois sem esta 
unidade o povo brasileiro poderá sofrer 
novas derrotas e perder muito mais di-
reitos. Unidade já!

Recordar é viver... 

Cá entre nós...Fake News

Foi impossível segurar a 
multidão aglomerada no 
cemitério de São Bernar-
do do Campo (SP), aos 

gritos de “Liberdade para Lula” 
e “Lula, guerreiro do povo brasi-
leiro” em pleno sábado de carna-
val. Nem a já indisfarçável con-
denação política, nem o cerco da 
Polícia Federal (comprometida 
até a raiz do cabelo com o clã 
que está no poder), nem o es-
cárnio dos Bolsonaros nas redes 
sociais conteve o clamor do povo 
que correu a se fazer presente em 
mais um momento de dor para 
Lula, preso político.

O funeral do neto Arthur, 7 
anos, vítima de meningite na 
sexta-feira de carnaval, foi a pri-
meira vez em que Lula deixou a 
prisão desde que foi encarcerado 
em abril de 2018 pelo mesmo 
juiz que hoje integra a equipe 
ministerial de Bolsonaro. Em ja-
neiro, Lula não foi autorizado a 
ir ao funeral de seu irmão, apesar 

de as leis brasileiras concederem 
explicitamente esse direito.

Se dentro do Brasil a elite po-
lítica e econômica arraigada há 
séculos nas estruturas do poder 
segue no pacto que novamente 
põe o cordão de isolamento que 
mantém afastada das decisões 
do país a representação popu-
lar, o mundo, chocado, segue 
em campanha pela liberdade 
de Lula. No Youtube a campa-
nha pode ser acessada, curtida 
e disseminada. Basta acessar 
www.youtube.com e, na linha 
de busca, escrever “Vídeo da 
campanha internacional pela 
liberdade de Lula”.  

A campanha mundial para a 
indicação de Lula ao Prêmio No-
bel da Paz também segue forte, 
liderada pelo argentino Adolfo 
Pérez Esquivel (ganhador do 
prêmio em 1980). Já são mais 
de meio milhão de assinaturas, 
incluindo as dos sociólogos Jean 
Ziegler e Éric Fassin, Angela 

Davis, o ator Danny Glover, o 
linguista Noam Chomsky e o 
poderoso sindicato UGTT, da 
Tunísia, um dos ganhadores do 
Nobel da Paz em 2015.

Segundo eles, os programas 
Fome Zero e Bolsa Família “fo-
ram os principais responsáveis 
pela queda das taxas de desnu-
trição no país (de 11% em 2002 
para menos de 5% em 2007), 
bem como pela redução dos ín-
dices de extrema pobreza, que, 
segundo relatório da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), caiu 
50,6% no período referente ao 
mandato de Lula. Isso permitiu 
que o país alcançasse o sucesso 
histórico de deixar o mapa da 
fome da ONU em 2014”.

Lula foi presidente entre 2003 
e 2010. Ele estava pronto para 
concorrer novamente em ou-
tubro, mas foi barrado devido à 
sua condenação – mesmo sem 
provas – pelo juiz-político Sér-
gio Moro. 

Brasileiros de todas as regi-
ões aproveitaram o carnaval e 
cantaram espirituosas paródias 
para mostrar indignação e pro-
testar contra Jair Bolsonaro, sua 
desastrosa atuação como presi-
dente e os escândalos envolven-
do sua família, ele próprio e vá-
rios integrantes do seu governo. 

No Rio de Janeiro, Lula e 

Marielle Franco foram home-
nageados por escolas de samba. 
A Paraíso do Tuiuti encerrou 
o desfi le com a arquibancada 
gritando “Lula Livre”, após ho-
menageá-lo indiretamente no 
enredo sobre a escravidão. Já a 
Mangueira destacou a ativista 
de direitos humanos assassina-
da por milicianos.

E a Mangueira foi a grande 
campeã, com o enredo “Histórias 
para ninar gente grande”, muito 
exaltado pelo carnavalesco Le-
andro Vieira. Em entrevista logo 
após a vitória, ele fez questão de 
dizer que “essa voz que tá can-
tando hoje está calada há muito 
tempo. O enredo da Mangueira é 
para despertar isso”.

O LEITOR ENCONTRA AQUI O VERDADEIRO SIGNIFICADO 
DE PALAVRAS E EXPRESSÕES USADAS POR COMENTARIS-
TAS DE TV E RÁDIO, E POR CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA E OUTRAS REFORMAS
A palavra reforma na política nacional ganhou força no Governo João 
Goulart. Significava que a legislação para várias áreas no Brasil não 
atendia ao interesse e à necessidade da maioria absoluta do povo. 
Tal era o caso do ensino, da propriedade da terra, das ações dos ban-
cos, da habitação urbana etc. Foi contra estas reformas que se deu o 
golpe de 1964. Hoje, disfarçada e enganosamente divulgada pelas 
redes de televisão, grande imprensa e canais virtuais, a palavra refor-
ma toma o sentido de promover alterações legislativas que transfiram 
para maior ganho dos bancos e das empresas financeiras os recursos 
que seriam para as pessoas mais necessitadas e para os projetos de 
cunho social, como a manutenção e ampliação da ação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o ensino público amplo e de qualidade e a 
garantia de trabalho e da vida digna na velhice. Reforma hoje não é 
do interesse do povo, é apenas para lucro do sistema financeiro.

e x p l i c a

Por Milla Gentil

Judiciário brasileiro é isso...

A unidade que nos falta Apesar do pacto macabro da elite, funeral 
de Arthur prova que povo está com Lula

Carnaval é marcado por escracho a
Bolsonaro e homenagens a Lula e Marielle
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Atualmente o trabalhador 
pode se aposentar por tempo 
de contribuição, que exige 35 
anos de pagamentos ao Ins-

tituto Nacional do Seguridade Social 
(INSS) para homens e 30 anos para 
mulheres, sem exigência de idade mí-
nima. Neste caso, o valor do benefício é 
proporcional ao tempo e à idade. Para 
obter o valor integral do benefício, é 
possível também se aposentar pela fór-
mula 86/96, que é a soma da idade mais 
o tempo de contribuição - mulher com 

56 anos mais 30 de contribuição e ho-
mem com 61 anos e 35 de contribuição.

Mas a Reforma da Previdência (MP 
6/2019) apresentada pelo governo Bol-
sonaro é um tiro que acerta em cheio 
o sonho da aposentadoria, principal-
mente dos trabalhadores mais pobres. 
De cara, as maiores vítimas são as pes-
soas que começam a trabalhar mais 
cedo, ganham menos e ficam grandes 
períodos sem carteira assinada. Sem 
falar nas mulheres, que terão que tra-
balhar bem mais.

Muita gente pode ficar 
sem aposentadoria se a 
reforma da Previdência 

for aprovada

8 de março de 2019

“A melhor forma de resolver o problema da Previdência é gerar empregos. Quanto mais emprego, 
mais salários, mais contribuições e menos déficit. Na minha época havia superávit”. 

Luís Inácio Lula da Silva

brasil

O que muda
Idade mínima
A aposentadoria só será concedida a homens 
com idade mínima de 65 anos e mulheres de 
62, tanto no setor público como no privado. 
Para isso será preciso ao menos 20 anos de con-
tribuição, mas para receber o benefício integral, 
o trabalhador terá que contribuir durante pelo 
menos 40 anos. E tem ainda um dispositivo que 
aumenta, a partir de 2024, a idade mínima a 
cada quatro anos, de acordo com a expectativa 
de vida da população medida pelo IBGE. 

Média salarial
O cálculo para o valor do benefício passará a 
contabilizar todos os salários e não mais os 
80% mais altos, como é hoje. Com isso, o valor 
do benefício das futuras aposentadorias será 
bem menor, pois ninguém entra no mercado de 
trabalho com altos salários. 

Professores
Uma das categorias mais penalizadas que pas-
sará a ter idade mínima para aposentadoria de 
60 anos para homens e mulheres, com aumento 
do tempo mínimo de contribuição para 30 anos. 
Esses terão direito a 80% do benefício, mas para 
ter 100% será preciso contribuir por 40 anos. 
Pelas regras atuais, as professoras se aposentam 
com benefício integral aos 50 anos de idade e 
25 anos de contribuição e os professores, 55 de 
idade e 30 de contribuição. 

Trabalhadores Rurais
Pode ser o fim da aposentadoria rural, em 
especial dos agricultores familiares, que nem 
sempre têm renda para contribuir com o INSS, 
e por isso estão na categoria de “segurados 
especiais”. A PEC prevê 20 anos de contribuição 
e idade mínima de 60 anos para aposentadoria 
de homens e mulheres do campo. Além disso, 
as famílias (grupo familiar) terão de contribuir 
com, no mínimo, R$ 600,00 ao ano, mesmo se 
não produzirem. Atualmente, a idade mínima 
de acesso à aposentadoria dos trabalhadores da 
agricultura familiar é de 55 anos para as mulhe-

res e 60 para os homens, com obrigatoriedade 
de comprovar 15 anos de atividade rural.
 
Servidores Públicos
Estabelece idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres e aumenta o 
tempo mínimo de contribuição para 25 anos. Isso 
para ter direito a 60% do valor do benefício. Para 
o valor integral, a contribuição terá que ser de 
pelo menos 40 anos. Além disso, os percentuais 
de contribuição aumentarão dos atuais 11% 
para até 22%. A alíquota dos servidores públicos 
começará em 7,5% para os que ganham até um 

salário mínimo. Pelas regras atuais, homens se 
aposentam aos 60 anos com, no mínimo, 35 anos 
de contribuição, e mulheres com 55 anos e 35 de 
contribuição. O teto fica igual ao dos trabalhado-
res da iniciativa privada, R$ 5.839,46. 

Capitalização, o verdadeiro desmonte 
da Previdência Pública
O regime de capitalização da Previdência, que 
valerá só para quem entrar no mercado de 
trabalho após sua implantação, é o mesmo 
implantado no Chile, em 1981, que agora vê 
idosos desesperados, já que mais de 90% dos 
aposentados recebem benefícios de cerca de 
meio salário mínimo do país.

Pensão morte e Acúmulo de benefícios
A proposta diminui para 50% o valor da pensão 
por morte dos cônjuges e órfãos. No caso dos vi-
úvos e viúvas, a proposta prevê 10% a mais por 
cada dependente. Quando um deles perder essa 
condição ou falecer, sua cota não será repassada 
aos demais dependentes. Não será possível o 
acúmulo integral de pensão e aposentadoria. 

BPC
A idade mínima do Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC), no valor de um salário mínimo por mês 
pago a idosos e pessoas com deficiência em situação 
de miserabilidade, passa de 65 para 70 anos. A partir 
de 60 anos, será possível receber R$ 400,00.

Está claro que a mentira tem 
perna curta e o grande peso 
sobre a dívida não são os apo-
sentados. Segundo demonstra 
a economista Maria Lúcia Fat-
torelli, coordenadora do mo-
vimento nacional defensor da 
autoria da dívida pública, do 
total do orçamento nacional 
previsto para este ano, de R$ 
3,2 trilhões, quase a metade, 
R$ 1,5 trilhão, será destina-
da ao pagamento de juros de 
amortizações da dívida. Os 
gastos sociais, que são investi-
mentos, como o da Previdên-
cia, alcançam menos de R$ 
200 bilhões; só pagamento de 
juros, R$ 400 bilhões.

Com dinheiro de sua apo-
sentadoria, o trabalhador ina-
tivo vai ao comércio comprar 
suas necessidades. O comércio, 
por sua vez, vai à indústria re-
novar estoques. A indústria 
dirige-se à agricultura para 
comprar mercadorias, a fim de 

industrializá-la e comercializá-
-la. Em cada etapa da circula-
ção de mercadoria, o governo 

arrecada dinheiro em forma de 
impostos, que pode se transfor-
mar em investimentos públicos.

Já o dinheiro para pagar a 
dívida jamais volta ao tesouro 
nacional. É esterilizado, saindo 
pelo ralo; não tem correspon-
dência em forma de criação 
de emprego, renda, consumo, 
produção, arrecadação e in-
vestimentos. Por isso é papo 
furado dizer que a Previdência 
é deficitária. 

A Constituição de 1988 
prevê receitas e despesas equi-
libradas para manter o Siste-
ma de Seguridade Social, que 
compreende três partes: assis-
tência social, saúde e previ-
dência. Ou seja, a Previdência 
é apenas parte de um todo e 
sua situação financeira defici-
tária se deve à recessão eco-
nômica imposta pelo governo 
neoliberal, que cortou gastos 
sociais, para pagar juros e 
amortizações aos banqueiros.

Sem arrecadação tributária, 
a Previdência – que depende 
da contribuição do trabalho 

e do capital – fragiliza-se, en-
trando em crise financeira. 
Mas, ainda assim, como des-
tacou a CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) do Sena-
do, que investigou o Sistema de 
Seguridade Social, ocorre su-
perávit em suas contas devido 
às receitas previstas na Consti-
tuição para bancá-la. 

Na verdade, a turma do Bol-
sonaro, com sua orientação 
ultraneoliberal, impopular e 
antinacionalista, quer acabar 
com o Sistema de Seguridade 
Social, que sustenta o SUS, para 
favorecer os bancos. Estes es-
tão venderão planos de saúde 
para 200 milhões de brasileiros, 
privatizando o sistema. E para 
piorar, o governo quer adotar o 
modelo de capitalização previ-
denciária – com cada um fazen-
do sua poupança futura para se 
aposentar, É a desgraça progra-
mada do futuro do trabalhador 
sem aposentadoria.

Cesar Fonseca

Déficit da Previdência é fake News

No dia 20 de março, a partir das 9h30, deputados 
e senadores reúnem-se no auditório Nereu Ramos 
da Câmara dos Deputados para lançar a Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da Previdência Social. O 
ato, que deve contar com a participação de várias en-
tidades representativas dos trabalhadores, fortalece-
rá a luta contra a PEC 6/19, que reformula o sistema 
previdenciário e prejudica todos os trabalhadores.

Na noite de sexta-feira de 
carnaval, Jair Bolsonaro publi-
cou a Medida Provisória (MP 
873) alterando artigos da CLT 
e dificultando o recolhimento 
das mensalidades de filiados 
aos sindicatos. O objetivo é 
tornar ainda mais difícil a situ-
ação financeira das entidades 

sindicais, que já haviam sido 
atingidas pela reforma traba-
lhista de Michel Temer. 

A MP torna nula a con-
tribuição sindical, mesmo 
referendada por negociação 
coletiva ou assembleia, e 
determina o pagamento via 
boleto, em vez de desconto 

em folha. Isso afronta nota 
técnica de 2018 do Ministé-
rio Público do Trabalho, que 
reconhece a legitimidade da 
assembleia de trabalhado-
res regularmente convocada 
para estipular a contribuição 
destinada ao custeio das ati-
vidades sindicais. 

As centrais sindicais e os movimentos sociais convocaram 
os trabalhadores para o Dia Nacional de Mobilizações contra a 
Reforma da Previdência, Rumo à Greve Geral, marcado para 22 
de março em todo o Brasil. 

Frente Mista Parlamentar 
em Defesa da Previdência 

Bolsonaro publica MP para destruir sindicatos

22 de março: 
povo na rua contra a 
Reforma da Previdência
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Foi um fracasso a ten-
tativa dos EUA, junto 
com os ricaços vene-
zuelanos, de criar, em 

fevereiro, um circo hipócri-
ta para enfi ar suposta "ajuda 
humanitária" na Venezuela, 
visando a derrubar o governo 
do presidente eleito, Nicolás 
Maduro, e rapinar o seu pe-
tróleo. O povo venezuelano 
reagiu com gigantescas mani-
festações de apoio a Maduro e 
rechaçou a farsa, exigindo que 
a democracia e a soberania da 
Venezuela sejam respeitadas.

Além disso, Maduro dirigiu 
um chamado a empresários 
brasileiros de Roraima para 
que vendam arroz, feijão, lei-
te e carne à Venezuela, desta-

cando que "não quer esmolas 
e que os venezuelanos podem 
pagar". O que fi ca claro é a in-
decente fraude midiática dos 
EUA, que bloqueia nos ban-
cos a renda petroleira que é da 
Venezuela, cerca de 30 bilhões 
de dólares, e acena com uma 
falsa ajuda de 20 milhões ape-
nas, mas que só serviria para 
a oposição conservadora, que 
tem em Juan Guaidó, um ri-
dículo presidente sem voto, 
autoproclamado. Destaque-se 
que Roraima recebe eletrici-
dade produzida na Venezuela 
e, mesmo atrasando os paga-
mentos, o governo Maduro 
mantém o fornecimento para 
não prejudicar a população 
roraimense.

Os EUA contam apenas com 
o apoio da Colômbia, na região, 
para uma agressão armada à 
Venezuela, pois mesmo o Brasil, 
apesar do governo conservador, 
declarou, pela voz do vice-pre-
sidente Hamilton Mourão, que 
não apoiará os americanos numa 
ação militar contra o país vizi-
nho. Enquanto isto, Venezuela 
recebe apoio da maioria dos pa-
íses da ONU, inclusive remédios 
e alimentos enviados pela Rússia, 
China, Irã, Cuba e Turquia, o 
que desmascara, inapelavelmen-
te, a hipócrita "ajuda" dos EUA, 
que vem carregada de ameaças. 
Destaque-se: Maduro disse que 
aceita ajuda humanitária se ela 
for coordenada pela ONU, reve-
lando a falsidade dos EUA.

A Ford acaba de anun-
ciar que fechará sua 
fábrica de carros e 
caminhões em São 

Bernardo do Campo (SP). Ela 
deixará de produzir o carro 
Fiesta e desistirá de vender 
caminhões no Brasil por fal-
ta de comprador. Poucos dias 
depois a Honda anunciou que 
em breve fechará sua fábrica 
em Sumaré (SP), transferindo 

sua produção para sua outra 
fábrica em Itirapina, no mes-
mo estado.

O caso da Ford Caminhões 
é muito mais grave. A fábrica é 
muito maior, gera muito mais 
empregos e seu fechamento 
mostra que a empresa já não 
acredita mais que o país voltará 
a crescer, porque simplesmen-
te abandonará a produção. Os 
empresários estão deixando de 

comprar caminhão porque já 
não acreditam no futuro e nas 
promessas do governo.

Há poucos anos a situação era 
bem diferente. Nos governos de 
Lula e Dilma, vendiam-se mais 
do que o dobro de caminhões 
do que se vende hoje. Naque-
la época, havia momentos em 
que era necessário esperar seis 
meses para receber o caminhão 
comprado. Hoje as empresas fa-

zem de tudo para vender, mas os 
transportadores não compram. 
Com alto desemprego e pouco 
consumo, há menos carga para 
ser transportada.

Se os empresários não estão 
acreditando na recuperação da 
economia, a situação do traba-
lhador é ainda pior. Só na fá-
brica da Ford serão demitidos 
3 mil e 200 trabalhadores e mil 
terceirizados, totalizando 4,2 

mil demissões. Economistas es-
timam que em decorrência do 
fechamento da fábrica, haverá 
ainda pelo menos mais 20 mil 
demissões nos fornecedores, 
concessionárias e no comércio 
local na região do ABC paulista. 

A crise econômica parece 
não estar dando trégua. Infeliz-
mente outras fábricas parecem 
estar indo para o mesmo ca-
minho.

No dia 24/01, o povo de Cuba 
aprovou, em Referendo, com 87% 
dos votos SIM, a nova Constituição 
Nacional, defi nindo o país como so-
cialista e reafi rmando o objetivo de 
construir uma sociedade comunista. 
Cerca de 9% dos eleitores Cubanos 
votaram NÃO ao novo texto, que teve 
3 milhões de exemplares distribuídos, 
e debatidos por meses em assem-
bleias e locais de trabalho. Embora o 
voto não seja obrigatório, 84,5% dos 
eleitores participaram do Referendo.

A Constituição aprovada man-
tém o protagonismo do Partido 

Comunista, e admite a proprieda-
de privada e os investimentos es-
trangeiros, porém sob o controle 
do Estado. O resultado é uma der-
rota para os inimigos de Revolução 
Cubana, que duvidaram que os 
revolucionários fi cassem mais que 
alguns meses no governo.  A Revo-
lução Cubana completou 60 anos, 
exibe elevadíssimos níveis de edu-
cação e de saúde, o que é reconhe-
cido pela ONU, e conta com ampla 
participação direta dos habitantes 
da Ilha caribenha no rumo socia-
lista do país.

Povo de Cuba aprova no voto
nova Constituição Socialista

A economia no início do go-
verno Bolsonaro aprofunda o de-
sastre de Michel Temer, quando 
foi feita a reforma trabalhista que 
só piorou a vida do povo. O de-
semprego no Brasil está em 12%, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
Isso signifi ca 12,7 milhões de 
pessoas a procura de trabalho. 

Levando em conta o trimestre ter-
minado em janeiro, 318 mil tra-
balhadores perderam o emprego, 
um aumento de 2,6% em relação 
ao trimestre anterior. Além disso, 
4,7 milhões de pessoas estão de-
salentadas, que é quando a pessoa 
desiste de procurar emprego. Esses 
dados indicam um futuro tene-
broso para a economia nacional. 

Certa vez me contaram 

uma história sobre o que 

era ser mulher. Ao olhar a 

cama da criança, a mulher 

viu uma barata andando so-

bre o lençol. Sem pensar que 

era capaz de tal gesto avan-

çou sobre o inseto, agarrou 

na mão, esmagou, jogou no 

chão e pisou para garantir 

que estava tudo acabado. 

A partir de então a mulher 

compreendeu que ser mu-

lher era a coragem de ser o 

que sentia e precisava ser 

feito para o bem-estar dela 

e do outro.

Essa é uma história ver-

dadeira, aconteceu de fato. 

Conheci a pessoa e nunca 

tinha visto alguém tão rea-

lizado em contar que esma-

gou uma coisa que sempre 

lhe causou profundo medo 

e nojo e a deixava paralisada 

ou a fazia correr. Daquela vez 

não houve correria nem pa-

ralisia. Ela conheceu o prazer 

de enfrentar o que a oprimia 

e ainda sair vencedora.

No dia 8 de março é co-

memorado mais um Dia In-

ternacional da Mulher. A 

data é celebrada há 42 anos 

desde que reconhecida pela 

Organização das Nações 

Unidas (ONU). Tudo come-

çou em 1917, na Rússia do 

Czar Nicolau II, quando 90 

mil operárias marcharam 

contra as condições de tra-

balho, a fome e a guerra, na 

manifestação chamada ‘Paz 

e Pão’. Passaram os anos e 

em 1945 a mesma ONU re-

conheceu o principio de 

igualdade entre mulheres e 

homens.

Sim, somos iguais! É pre-

ciso lembrar que a palavra 

oposta a igualdade é desi-

gualdade. Não é a palavra 

‘diferente’. Porque, por in-

crível que pareça, é a di-

ferença o que nos torna 

iguais. O que nos machuca 

a todos – homens e mu-

lheres – é a desigualdade. 

Portanto, se alguém tiver 

que subir na goiabeira para 

encontrar uma saída, que 

seja para corrigir a violência 

causada pela força bruta da 

desigualdade e não para es-

magar o diferente como se 

fosse uma barata. 

Desemprego é grande
e economia tende a piorar

Sim, somos iguais!

Ford fecha fábrica e mostra que não 
acredita na recuperação da economia

A péssima política externa do governo bra-
sileiro empurrou a China para fechar um acor-
do de importação de 10 milhões de toneladas 
de soja dos Estados Unidos. Foi uma grande 
derrota política para Bolsonaro e um enorme 
prejuízo para os produtores de soja do Brasil, 
principalmente do Paraná, o estado que mais 
exporta para o país asiático. 

Mais de 200 mil 
pessoas saíram às 
ruas de Milão, no dia 
2/3, em protesto con-
tra as políticas exclu-
dentes e racistas que 
afetam os imigrantes. 
O ato teve como lema 
"Primeiro as pessoas", 
em referência ao slo-
gan "Primeiro os ita-

lianos", usado pelo 
governo de extrema 
direita que comanda 
a Itália. Os manifes-
tantes pediram "in-
clusão, igualdade de 
oportunidades e uma 
democracia real para 
um país sem discri-
minação, sem muros 
e sem barreiras".

Depois de resistir por 
mais de três meses a uma 
tentativa de golpe que 
causou a destruição de 
centenas de escolas, pos-
tos de saúde, e deixou 
mais de 300 mortos em 
2018, o governo sandinis-
ta da Nicarágua investe na 
reconstrução do que foi 
incendiado por terroris-

tas apoiados do exterior, 
mantém seus programas 
sociais aos mais pobres e 
abre amplo diálogo com 
a oposição para a solução 
pacífi ca das divergências, 
contando com mediação 
do Vaticano.

O governo de Daniel 
Ortega, reeleito em 2017 
com 70% dos votos, tem 

sido alvo de ataques dos 
EUA, cujo porta-voz de-
clara, em ameaça, que "os 
sandinistas estão com os 
dias contados". Enquan-
to isto, Nicarágua exi-
be as melhores taxas de 
educação e saúde, redu-
zida mortalidade infantil 
e ampla eletrifi cação do 
território.

China compra soja dos EUA
e deixa Brasil na mão

Milhares protestam contra
extrema direita na Itália

Nicarágua resiste ao golpe,
recupera-se e abre diálogo amplo 
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Venezuela resiste à agressão
disfarçada de "ajuda humanitária"
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A C o n f e r ê n c i a 
Nacional dos 
Bispos do Brasil 
(CNBB) lançou, 

na quarta-feira de cinzas 
(6/3), em Brasília, a Cam-
panha da Fraternidade 
deste ano, com o tema 
“Fraternidade e Políticas 
Públicas”. Na cerimônia 
de lançamento houve 
muitas críticas ao projeto 
de reforma da Previdência 
e ao desmonte do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

O cardeal Sergio da Ro-
cha, arcebispo de Brasília e 
presidente da CNBB, dis-
se que “um dos principais 

objetivos da Campanha 
da Fraternidade é contri-
buir para o conhecimento 
da importância do tema 
e promover uma partici-
pação maior na elabora-
ção de políticas públicas 
nos diversos âmbitos da 
vida social (saúde, edu-
cação, segurança pública, 
meio ambiente…)“. Ele 
reforçou a importância da 
mensagem do Papa Fran-
cisco para a Campanha, 
de que os cristãos “devem 
buscar uma participação 
mais ativa na sociedade 
como forma concreta de 
amor ao próximo, que per-

mita a construção de uma 
cultura fraterna baseada 
no direito e na justiça“.

Com relação à reforma 
da Previdência, o cardeal 
disse que não se pode pe-
nalizar aqueles que já são 
mais sofridos na própria 
sociedade e fez um apelo 
para que não haja perda 
de direito dos trabalha-
dores. Para ele, “nesse 
momento, na elaboração 
de uma proposta, é neces-
sário considerar esses tra-
balhadores. O povo mais 
pobre e sofrido que ne-
cessita ser assistido e não 
sacrifi cado ainda mais”.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) 
anda falando em privatizar a Compa-
nhia Energética de Brasília (CEB) e a 
Companhia de Saneamento Ambiental 
do DF (Caesb). Já o Banco de Brasília 
(BRB), segundo Ibaneis, não está nos 
seus planos de privatização, que têm ou-
tras empresas públicas na mira. 

A privatização da Caesb e da CEB 
vem gerando preocupação nos morado-
res do DF, uma vez que nos lugares onde 
esse modelo foi implantado, as tarifas 
logo subiram. Além disso, há também 
uma tendência de demissões em massa, 
piora nos serviços prestados e desinves-
timento dessas empresas em locais onde 
não há previsão de lucro, como áreas 
isoladas ou com poucos consumidores. 

Por exemplo, em 2016, a Companhia 
Energética de Goiás (Celg) foi vendida 
para a empresa italiana Enel pela baga-
tela de R$ 2,1 bilhões. Resultado: conta 
de luz 20% mais cara, mais de 800 tra-
balhadores da empresa demitidos e o 
aumento de apagões em todo o estado.

Todos os servidores públicos que trabalham 
no Governo do Distrito Federal precisam fazer 
o recadastramento e a prova de vida, confor-
me a Portaria nº 575/18, publicada no Diário 
Ofi cial do DF, de 31/12/2018. Para isso, devem 
acessar o Sistema Único de Gestão de Recursos 
Humanos (SIGRH) na Internet.

Assim como os servidores da ativa, pensio-
nistas e aposentados também são obrigados a 
fazer o recadastramento e a prova de vida no 
mês de seu aniversário, incluindo aí os que nas-
ceram em janeiro e fevereiro. Mas estes devem 
atualizar o cadastro em uma agência do BRB.

A Câmara Legislativa do Distrito 
Federal realiza, no dia 14 de março, 
às 15h, a Comissão Geral que deba-
terá os 96 anos da Previdência So-
cial. A iniciativa do debate, aberto à 
população, é do deputado distrital 
Chico Vigilante (PT).

A audiência vai debater o históri-
co da Previdência Social, que garante 
ao trabalhador segurado uma renda 
ao se aposentar e o protege contra os 
riscos econômicos, como a perda de 
rendimento por causa de doenças, in-
validez, entre outros. 

Mas a grande questão a ser deba-
tida é o futuro da Previdência, que 
corre risco devido à proposta apre-
sentada ao Congresso Nacional pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que tem o 
objetivo de destruir o atual modelo de 
previdência para dar lugar à capitali-
zação comandada pelos bancos, sem 
nenhuma garantia para o trabalhador.  

Ibaneis quer privatizar CEB e Caesb Servidores do GDF precisam fazer 
recadastramento e prova de vida

Audiência pública na Câmara 
Legislativa debate os 96 anos 
da Previdência Social

Críticas à reforma da Previdência e ao desmonte do SUS
marcam lançamento da Campanha da Fraternidade


