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 Leia nesta edição

Em nome do combate à corrup-
ção, a operação Lava Jato utilizou 
métodos corruptos, fora da lei, se-
gundo revelou o site The Intercept. 
Troca de mensagens entre o ex-juiz 
Sergio Moro e o procurador Deltan 
Dallagnol, que coordena a Lava 
Jato, mostra que eles combinaram 
estratégias, afastaram e escalaram 
procuradores para as fases do pro-
cesso de Lula e vazaram informa-
ções seletivas para a mídia com a 
fi nalidade de prejudicar o ex-presi-
dente, entre outras ilegalidades. O 
mundo tomou conhecimento de que 
Lula foi condenado por um processo 
viciado. Moro não tinha provas con-
tra Lula, mas agora Lula tem provas 
contra Moro. Pág. 4 e 5
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Assim que divulga-
dos os diálogos en-
tre Sérgio Moro e 
os procuradores da 

Lava Jato, revela-se uma tra-
ma já conhecida de que nun-
ca houve julgamento lícito 
para Lula, mas apenas conde-
nação pré-determinada.

A ida de Moro ao Senado, 
por vontade própria, livre da 
obrigação de falar a verda-
de, enquanto uma opera-
ção abafa, uma versão que 
o inocenta está sendo cons-
truída. Como desdobramen-
to, o que pretendem os gol-
pistas é manter Lula preso, 
Moro inocentado e desviar 
a atenção do país, enquan-
to a Petrobras e o patrimônio 
público vai sendo destruído, 
entregue aos estrangeiros, 
levando consigo décadas de 
pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, além de riqueza 
concreta como o petróleo, a 
biodiversidade, o nióbio, o 

minério etc.
É absoluta loucura que 

setores políticos pretendam 
trocar a não obstrução da re-
forma da Previdência Pública, 
criada em 1943, pela impro-
vável condenação do Moro. 
Já há uma combinação para 
manter o Supremo Tribunal 
Federal sob a coação de gol-
pistas, e fatos intimidadores 
poderão “ser criados”, para 
que o STF – que legitimou o 
absurdo do golpe contra Dil-
ma – não examine o caso Lula 
com isenção. Por que muda-
riam agora?

Como alerta o próprio 
Lula em entrevistas, “não es-
perem nada de juízes ou de 
tribunais”. A única saída para 
salvar a democracia das ame-
aças que crescem é a mobili-
zação popular, a vida política 
dos partidos, dos sindicatos, 
a construção de uma unida-
de popular, que ainda está 
longe de ser alcançada.

brasil
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Cadê o Queiroz?
Fabrício Queiroz, ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, contratava 
pessoas de forma irregular usando o dinheiro que os servidores 
comissionados devolviam – parte de seus salários – ao então deputado 
estadual, que hoje é senador. Flávio empregou a fi lha de Queiroz em seu 
gabinete, entre 2007 e 2016. Ao ser exonerada em 2016, foi nomeada 
no gabinete de Jair Bolsonaro, que na ocasião era deputado federal. 
Márcia Aguiar e Evelyn Queiroz, esposa e outra fi lha do motorista, 
respectivamente, também foram funcionárias no gabinete de Flávio. 
Quando a coisa apertou para o lado de Bolsnaro, Queiroz sumiu...

Recordar é viver... No dia 5 de julho, às 19 horas, na sede da Es-
cola de Samba Acadêmicos da Asa Norte, 
colaboradores e leitores do Jornal Brasil Po-
pular farão uma confraternização para co-

memorar o quarto ano de vida deste jornal que já se 

tornou símbolo de resistência na luta por uma comuni-
cação democrática. 

Garanta já o seu convite pelo telefone (WhatsApp) 
99196-124.7. A colaboração de R$30 (individual) ou 
R$50 (casal) dá direito a rodízio de caldos.

Confraternização vai reunir colaboradores 
e leitores do Brasil Popular. Participe!

Será que o Judiciário fará seus julgamentos de forma isenta, sem interesses políticos, 
ou prevalecerá o estranho pacto entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toff oli?

Judiciário brasileiro é isso...

A concentração das mesmas ideias em pratica-
mente todos os grandes veículos de comunica-
ção prejudica a democracia porque impossibilita 
que a população tenha acesso à pluralidade de 
informações, inviabilizando o debate de ideias e 
a divulgação de visões diferentes. 

No Brasil, a mídia tem se transformado em 
verdadeiro partido político, favorecendo a defesa 
de uma agenda definida pelo mercado financeiro e 
por grandes corporações internacionais. Enquanto 
isso, a defesa da soberania nacional, do patrimônio 
brasileiro e dos direitos sociais e trabalhistas são 
assuntos deixados de lado.

E é para mostrar essa realidade que é fundamental 
a existência do Jornal Brasil Popular, da TV Comu-
nitária de Brasília (canal 12 na NET) e de tantas 
outras mídias que resistem Brasil afora.

COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA

e x p l i c a

O Brasil Popular é um jornal co-
laborativo que busca estimular o 
debate sobre os rumos políticos do 
Brasil, sempre em contraponto à mí-
dia tradicional, mostrando a impor-
tância da normalidade democrática 
e a necessidade da manutenção dos 
direitos trabalhistas e sociais. Nasceu 

denunciando o golpe político-midi-
ático-judicial, no dia 4 de dezembro 
de 2015, com a manchete “Golpe, 
nunca Mais”. 

 E o alerta feito pelo Brasil Po-
pular em 2015 se transformou em 
realidade e segue rumo ao des-
monte do Estado, com a quebra da 

soberania nacional, destruição da 
Previdência Pública e conluio para 
prender opositores políticos. Em 
seu ano 4, o Jornal Brasil Popular 
continua sendo uma resistência aos 
tempos sombrios, sempre em busca 
de esclarecer a população sobre es-
sas questões.

Você pode colaborar para a continuida-
de e ampliação do Jornal Brasil Popu-
lar por meio de doação solidária. Após 
efetuar o depósito, envie o comprovan-
te para o WhatsApp 99196-1247.

Banco do Brasil: Agência 2901-7 / 
Conta Corrente 41129-9
BRB: Agência 105 /
Conta Corrente 105-031566-6

Jornal Brasil Popular, desde 2015 alertando a população

Faça parte deste projeto de comunicação participativa

Operação abafa

O Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados, 43 milhões de pobres, 3 milhões 
deixaram os planos de saúde devido aos altos preços, a reforma da Previdência quer 
tirar o direito à aposentadoria de milhões de pessoas, a cada 2 segundos uma mulher é 
agredida... e Bolsonaro preocupado em acabar com a tomada de 3 pinos.

Cá entre nós

Editorial
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Em um dos diálogos entre Moro e 
Dellagnol, o juiz indica ao procurador 
uma fonte que poderia incriminar o ex-
-presidente Lula. Em 7 de dezembro de 
2015, ele escreveu: “Entao. Seguinte. Fonte 
me informou que a pessoa do contato esta-
ria incomodado por ter sido a ela solicitada 
a lavratura de minutas de escrituras para 
transferências de propriedade de um dos � -
lhos do ex Presidente. Aparentemente a pes-
soa estaria disposta a prestar a informação. 
Estou entao repassando. A fonte é seria”. 

Em outra mensagem considerada 
gravíssima, Moro mostra mais uma vez 
que chefi ava de fato a operação quando 
combina com Dallagnol a substituição 
de uma das procuradoras da equipe 
que, segundo ele, não tinha um bom 
desempenho na banca de acusação a 
Lula. Ele escreveu pelo Telegram: “Pre-
zado, a colega Laura Tessler de vcs é ex-
celente pro� ssional, mas para inquirição 
em audiência, ela não vai muito bem. 
Desculpe dizer isso, mas com discrição, 

tente dar uns conselhos a ela, para o 
próprio bem dela. Um treinamento faria 
bem. Favor manter reservada essa men-
sagem.” 

Dois meses após a conversa, quando 
Lula foi depor a Sérgio Moro, no dia 
10 de maio de 2017, a acusadora Laura 
Tessler não estava presente. Coincidên-
cia? O certo é que Moro mentiu duran-
te audiência no Senado ao afi rmar que 
nunca interferiu na acusação durante o 
julgamento de Lula. 

Sergio Moro responde às denún-
cias usando o argumento de que elas 
são produtos de um ataque crimino-
so de supostos hackers, além de dizer 
que a prática de conversas entre juiz 
e acusação é ‘coisa normal’ e que as 
mensagens “não trazem nada de mais, 
nenhuma ilegalidade”.

Mas o fato é que não é lícito o con-
tato privado de juízes com procura-
dores para tratar de questões e estra-
tégias processuais. A Constituição 
estabelece que acusadores e julgadores 
não podem se misturar. Além disso, o 
inciso quarto do artigo 254 do Código 
de Processo Penal estipula que ‘o juiz 
dar-se-á por suspeito, e, se não o fi zer, 
poderá ser recusado por qualquer das 
partes: se tiver aconselhado qualquer 
das partes’.

A Associação Juízes para a Demo-
cracia divulgou nota em repúdio a 
essas declarações do ex-juiz. Na ver-
dade, Moro desrespeita a dignidade, 
a honra, o decoro e a transparência 
exigidos pelo Código de Ética da Ma-
gistratura, cujo artigo 8º estabelece 
que ‘o magistrado imparcial é aquele 
que busca nas provas a verdade dos 
fatos, com objetividade e fundamento, 
mantendo ao longo de todo o proces-
so uma distância equivalente das par-
tes, e evita todo o tipo de comporta-
mento que possa refl etir favoritismo, 
predisposição ou preconceito’. 

O ex-juiz Sérgio Moro – hoje minis-
tro da Justiça de Bolsonaro – e o pro-
curador da Lava Jato, Deltan Dallag-
nol, foram para os Estados Unidos. As 
viagens ‘estratégicas’ acontecem em 
meio ao escândalo que comprovam o 
conluio e as motivações políticas deles 
para condenar Lula. 

Dallagnol foi fazer uma palestra 
e Moro viajou em nome do governo 
para visitar os ‘principais órgãos de 
segurança e inteligência do país’, ou 
seja, agências de espionagem. Em 
março, o ministro já havia mantido 
uma agenda secreta com as agências 
de inteligência dos EUA.

Parte dos arquivos divulgados pelo Intercept 
revelam que os procuradores da Lava Jato pro-
duziram uma trama muito bem planejada para 
condenar Lula, e mais tarde prejudicar a candi-
datura do PT à presidência em 2018. Mensagens 

mostram que Dallagnol estaria inseguro em rela-
ção à acusação referente ao triplex do Guarujá que 
levou Lula para a prisão, diante da fragilidade das 
provas. Mas o próprio Sérgio Moro mais uma vez 
orienta o seu pupilo, misturando o papel de julga-
dor com o de acusador.

E nas eleições de 2018, os procuradores da for-
ça-tarefa em Curitiba tramaram para prejudicar 
o crescimento do PT com o candidato Fernando 
Haddad. A troca de mensagens mostra que eles 
atuaram para impedir que o ex-presidente Lula 
concedesse uma entrevista à colunista Mônica 
Bergamo, da Folha de São Paulo. Para eles, a en-
trevista poderia contribuir para eleger Haddad e 
permitir a volta do PT ao poder.

Trechos de conversas demonstram a revolta de 
agentes da Lava Jato para com a entrevista de Lula. 
Em um deles, a procuradora Laura Tessler excla-
ma furiosa: “Que piada!!! Revoltante!!! Lá vai o 
cara fazer palanque na cadeia. Um verdadeiro cir-
co. E depois de Mônica Bergamo, pela isonomia, 
devem vir tantos outros jornalistas… e a gente 
aqui fi ca só fazendo papel de palhaço com um Su-
premo desse…”. Outra procuradora, Isabel Groba, 
respondeu: “Mafi osos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Uma hora 
depois, Tessler deixava os procuradores apreensi-
vos: “sei lá…mas uma coletiva antes do segundo 
turno pode eleger o Haddad”. 

Outro trecho das mensagens 
entre Moro e investigadores 
da Lava Jato expõe a partida-
rização da operação, usada 
para criminalizar adversários 
e blindar seus ‘parceiros’. O 
juiz discorda de Dallagnol, que 
pretendia investigar o ex-presi-
dente Fernando Henrique Car-
doso, do PSDB. Ele afi rma que 
tal coisa poderia “melindrar al-
guém cujo apoio é importante”. 

O diálogo ocorreu em 13 de 
abril de 2017, um dia depois de 
reportagem no Jornal Nacional 

sobre denúncias que envolviam 
FHC. Na conversa, Moro per-
guntou se as suspeitas eram sé-
rias, mas o procurador respon-
deu que a denúncia foi enviada 
para São Paulo para ‘talvez pas-
sar recado de imparcialidade’. 

Embora a denúncia já fosse 
de conhecimento do Ministé-
rio Público desde 2016, o caso 
permaneceu em segredo de 
justiça até abril de 2017. Resul-
tado: os fatos estavam prescri-
tos e a denúncia foi arquivada 
três meses depois. 

O ministro do STF, Teori Zavascki, 
na época responsável pela Lava Jato na-
quela corte, era um obstáculo para as 
pretensões de Moro e Dallagnol. Isso 
fi cou demonstrado nas mensagens en-
tre eles publicadas no domingo (23/6) 
pela Folha de S. Paulo em parceria com 
o Intercet. 

Teori queria fazer valer a Constitui-
ção e andava incomodado com as ilega-
lidades praticadas por Moro, principal-
mente o vazamento para a Rede Globo 
de uma ligação entre Lula e a então 
presidente Dilma Rousseff . O episó-
dio conseguiu impedir a nomeação do 
ex-presidente como ministro-chefe da 
Casa Civil e foi decisivo para o desfecho 
do golpe disfarçado de impeachment, 
que em 2016 derrubou Dilma. 

Em janeiro de 2017, Teori morreu em 
acidente aéreo até hoje mal explicado. 
Em 2018 Lula foi preso. Tudo livre para 
Bolsonaro ser eleito e Moro ganhar seu 
prometido cargo de ministro da Justiça.

Moro mentiu no Senado

Viagens ‘estratégicas’ aos Estados Unidos

Moro acha diálogos
‘coisa normal’, mas juízes repudiam

As tramas entre Judiciário e Ministério Público FHC blindado: dois pesos, duas medidas Foi golpe disfarçado
de impeachment

Está provado: Lula é vítima de fraude judicial

O site Th eInterceptBra-
sil vem publicando 
uma série de repor-
tagens que demons-

tram que o então juiz Sérgio 
Moro e Deltan Dallagnol, procu-
rador que coordena a Operação 
Lava Jato em Curitiba, trocaram 
mensagens de texto pelo apli-
cativo Telegram para combinar 
detalhes sobre a operação, ten-
do como meta a prisão de Lula, 
mesmo sem provas. 

Segundo o site, ainda serão 
publicadas muitas reportagens a 
partir de mensagens, gravações 
em áudio, vídeos, fotos, docu-
mentos judiciais e outros itens 
enviados ao site por uma fonte 
anônima. O conteúdo compro-
mete ainda mais a Lava Jato, 
pois comprova a imparcialidade 

de Moro e a partidarização da 
operação, algo já denunciado faz 
tempo por advogados de defesa 
e jornalistas. 

Moro extrapolou a função de 
julgador ao cobrar agilidade em 
novas operações, antecipar deci-
são e dar conselhos estratégicos 
e pistas de investigação, compor-
tando-se como se fosse o ‘pode-
roso chefão’ dos procuradores e 
da Polícia Federal.

Está cada vez mais claro o que 
muita gente – inclusive juristas – 
já denunciava: a trama armada 
em Curitiba para prender Lula, 
inviabilizar a sua candidatura à 
Presidência da República em 2018 
e benefi ciar Jair Bolsonaro, que 
acabou vencendo as eleições e pre-
miou Moro com o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

‘Antes de serem alvos de vazamentos, Deltan e Lava Jato celebravam direito de jornalistas 
publicarem informações vazadas ilegalmente’.                                                           The Intercept

Mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram entre 
Moro e Dallagnol expõem ilegalidades e a trama
política por trás da operação Lava Jato
Geraldo Magela Ferreira

Geraldo Magela Ferreira 

Geraldo Magela Ferreira 

Geraldo Magela Ferreira Geraldo Magela Ferreira 
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As mudanças fei-
tas pelo relator 
da reforma da 
Previdência na 

proposta apresentada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
continuam prejudicando 
a maioria dos trabalha-
dores. A conclusão está 
no estudo de uma equipe 
de economistas e enge-
nheiros independentes. 
Se a reforma for aprovada, 
muitos trabalhadores não 
conseguirão se aposentar, 
e os que conseguirem te-
rão idade muito superior 
à mínima obrigatória de 
65 anos para os homens e 
62 para as mulheres.

Entre os cálculos feitos 
pelos especialistas está o 
“percentual de exclusão”, 
que mostra quantos ho-
mens não teriam conse-

guido se aposentar, se a 
reforma da Previdência 
de Bolsonaro estivesse em 
vigor hoje. Pelas contas, 
em 2016, 57% dos ho-
mens que já cumpririam 
os requisitos de aposen-
tadoria com 15 anos de 
contribuição e 65 anos de 
idade, para alcançarem a 
nova exigência mínima de 
20 anos de contribuição, 
não teriam se aposentado. 
A depender do tempo de 
contribuição acima de 15 
anos, a idade de aposenta-
doria iria variar entre 71 e 
77 anos.

Mas vale lembrar que 
as mulheres serão ainda 
mais prejudicas, pois mui-
tas vezes têm tripla jorna-
da de trabalho, maior di-
ficuldade de comprovar 
contribuição, empregos 

temporários e não forma-
lizados.  

A Comissão Especial 
da Previdência discute o 
tema na Câmara dos De-
putados para, em seguida, 
enviar o projeto para ser 
votado no plenário, por 
todos os deputados. Se 
aprovado, vai à votação 
no Senado. Mas ainda há 
tempo para barrar essa 
atrocidade que pratica-
mente acaba com a apo-
sentadoria. 

Para garantir que no 
futuro a aposentadoria 
possa ser uma realidade, é 
importante que um gran-
de número de pessoas 
entre em contato com os 
parlamentares exigindo 
que votem contra a refor-
ma. Cobre isso dos depu-
tados de sua região.

Enquanto os mais res-
peitados veículos de 
imprensa de todo o 
planeta se estarrecem 

diante das revelações de Glenn 
Greenwald – detentor do mais 
prestigiado prêmio de Jornalis-
mo do mundo, o Pulitzer, entre 
outros prêmios internacionais 
de reportagem –, a Globo in-
siste em remar contra a maré 
da mesma maneia com que 
apoiou o golpe de 1964 e cons-
pirou pelo golpe que depôs 
Dilma Rousseff. Agora tenta 
manter de pé o pilar do circo 
de horrores que tentou destruir 
politicamente Lula e o Partido 
dos Trabalhadores: a Operação 
Lava Jato. 

As trocas de mensagens, ex-
postas pelo site The Intercept, 
entre o então juiz Sério Moro – 
hoje ministro do governo que 
ele ajudou a eleger surrupiando 
criminosamente a liberdade de 
Lula –, e o procurador Deltan 
Dallagnol e outros membros 

do Ministério Público, com-
provam a manobra conspira-
tória e ilegal promovida por 
quem deveria cumprir a lei e 
defender a Constituição. E a 

mídia internacional denuncia 
isso.

"Lula foi encarcerado para 
ficar impossibilitado de con-
correr à Presidência em 2018", 

escancarou o norte-americano 
The Globe Post. "Sérgio Moro 
sob fogo cruzado, acusado de 
parcialidade", destacou outro 
respeitado periódico estaduni-

dense, o The Wall Street Jour-
nal. "Vazamentos desafiam as 
certezas sobre a Lava Jato", pro-
voca a Associated Press. "Re-
velados diálogos entre Sérgio 
Moro e procuradores do pro-
cesso que culminou com pri-
são de Lula", divulgou o jornal 
espanhol El País.

"Brasil é sacudido pelas re-
velações de que Sérgio Moro 
colaborou com procuradores 
que acusavam Lula", informou 
o britânico The Guardian. "Ad-
vogados pedem imediata soltu-
ra de Lula", revelou o norte-a-
mericano Financial Times.

A Agência France Press e o 
online News Max World de-
nunciaram as ameaças sofridas 
pelo jornalista e sua família. 
"Greenwald desafia as amea-
ças grotescas sobre vazamentos 
da Lava Jato no Brasil"; "Parla-
mentar brasileiro, marido de 
Greenwald, reporta ameaças 
de morte". 

O Ministério Público da Ve-
nezuela abriu uma investigação 
penal contra o "presidente auto-
proclamado", Juan Guaidó, por 
suspeita de corrupção relacio-
nada com fundos para assistên-
cia a cidadãos venezuelanos. 

A investigação também 
foi aberta por uma equipe 
da OEA (Organização dos 
Estados Americanos), que 
até agora se posicionava em 
apoio a Guaidó.

Segundo o procurador-ge-
ral designado pela Assembleia 
Constituinte, Tarek William 

Saab, também são autores dos 
delitos Rossana Edith Barre-
ra Castillo e Kevin Javier Ro-
jas Peñaloza, designados por 
Guaidó para administrar os 
fundos destinados à ajuda hu-
manitária a venezuelanos que 
migraram para Cúcuta, cida-
de colombiana na fronteira 
com a Venezuela.

De acordo com a acusação, 
eles falsificaram faturas para 
parecer que custeavam ajuda 
aos migrantes venezuelanos, 
com fundos transferidos 
pelo Alto Comissariado da 

ONU para os Refugiados, 
mas na realidade eram hotéis 
de luxo para o alto escalão de 
Guaidó. As despesas incluem 
roupas de grife, cinema, alu-
guel de carros e outros itens, 
com boa parte das despesas 
com origem em Bogotá, ca-
pital da Colômbia e distante 
cerca de 550km de Cúcuta. 
Além disso, inflacionaram 
os números de alegados mi-
litares desertores que se en-
contravam em Cúcuta para 
justificar o esbanjamento do 
dinheiro.

A Venezuela atravessa uma 
crise humanitária e um difícil ce-
nário político desde janeiro deste 
ano, quando Juan Guaidó se au-
todeclarou Presidente interino, 
alegando uma suposta falta de 
legitimidade de Nicolás Maduro, 
eleito em 2017. Desde então, o 
governo legítimo da Venezuela 
vem sofrendo todo tipo de ata-
que, sabotagem e pressão inter-
nacional, sob a coordenação dos 
EUA, cujo interesse são os recur-
sos naturais do país caribenho (a 
Venezuela detém 20% das reser-
vas petrolíferas mundiais).

A decisão do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) que autorizou 
o governo federal a 
vender as subsidiárias 
das empresas públi-
cas, como as refinarias 
da Petrobras e loterias 
da Caixa, sem a exi-
gência de autorização 
do Congresso Nacio-
nal, deve resultar em 
redução de políticas 
públicas e aumento do 
desemprego. 

Ao permitir a ven-
da de 88 subsidiárias, 
das 134 estatais, o STF 
transfere para outros 
países empregos que 
eram gerados no Bra-
sil e autoriza a entre-
ga de riquezas nacio-
nais, enfraquecendo a 
nossa soberania. 

Além do aumen-
to do desemprego, os 
brasileiros terão que 

lidar com preços mais 
altos dos serviços pú-
blicos e não terão a 
contrapartida dos be-
nefícios sociais que o 
governo oferece com 
o lucro que as esta-
tais dão à União. Por 
exemplo, sem a área 
de loterias, diminui 
muito a capacidade 
da Caixa para finan-
ciar a casa própria e 
outros benefícios à 
população. 

Já a Petrobras pode 
perder para o mer-
cado internacional 
suas distribuidoras, 
termoelétricas, fá-
brica de fertilizantes, 
empresa de gás e re-
finarias. Com isso, a 
população vai pagar 
mais caro pela gasoli-
na, diesel e gás, entre 
outros produtos ven-
didos pela empresa. 

A Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) 
incluiu o Brasil na "lista 
suja" de 24 países suspeitos 
de violar convenções tra-
balhistas internacionais. O 
Brasil virou notícia nega-
tiva no mundo todo pelos 

retrocessos provocados pela 
reforma trabalhista, que ti-
rou direitos fundamentais 
dos trabalhadores e admite 
até remuneração inferior ao 
salário mínimo. E a situação 
pode piorar se a reforma da 
Previdência for aprovada.

O dono da Rede Bandeirantes, Johnny 
Saad, acusou a operação Lava Jato de ter 
destruído milhões de empregos e de ter 
sido responsável pela quebra de grandes 
empresas nacionais. Segundo ele, "antes 
de você prender uma pessoa, investi-
gue. Busque provas, comprove aquilo. 
E depois você prende. Senão você vai 
destruindo carreiras, profissões, nomes, 
empresas, setores".

Durante o Fórum da Band, Saad citou 
casos de corrupção em outros países onde 
as empresas não foram destruídas, mas 
somente os culpados pelos crimes foram 
punidos. Para ele, a pretexto de combater 
a economia a Lava Jato destruiu a econo-
mia. “As empresas deveriam ser sagradas 
como são as vacas para os hindus, na Ín-
dia”, comparou, ao citar o pedido de recu-
peração judicial da Odebrecht.

E ao constatar as irregularidades co-
metidas pelo ex-juiz Sergio Moro e pelo 
procurador Deltan Dallagnol na condu-
ção da Lava Jato, a Band realizou uma 
parceria com o site The Intercept para 
divulgar novos detalhes da fraude pro-
cessual que levou o ex-presidente Lula               
à prisão.

O presidente da Colômbia, 
Ivan Duque, queria colocar 
fogo no país ao tentar alterar 
o plano de paz concluído pelo 
antecessor com a antiga guer-
rilha FARC (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colôm-
bia). Mas o Tribunal Consti-
tucional daquele país rejeitou 
definitivamente a proposta de 
Duque, que é aliado político 
de Jair Bolsonaro. 

Reforma da Previdência: 
muitos homens ficarão sem aposentadoria Milla Gentil

Grande parte dos homens que conseguirem se aposentar, só o farão aos 77 anos

Juliana Medeiros

Mídia internacional expõe a farsa da Lava Jato 

Juan Guaidó acusado de fraude no uso de recursos de fundos humanitáriosSTF autoriza entrega de 
estatais e afunda ainda mais o país

Brasil entra na lista suja de 
países que desrespeitam trabalhadores

Dono da Band diz que 
Lava Jato destruiu economia

Justiça da Colômbia 
impede presidente de 
destruir acordo de paz 
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Se a CEB for privatizada, sua conta de luz vai subir
O governador do 

DF, Ibaneis Ro-
cha (MDB), quer 
privatizar a CEB 

Distribuição usando o ve-
lho discurso de melhorar a 
efi ciência e reduzir custos. 
Mas o que tem acontecido 
com as empresas privati-
zadas Brasil afora têm sido 
exatamente o oposto. 

A energia controlada 
por empresas privadas tem 
aumentado de preço e os 
investimentos em áreas 
menos rentáveis são esque-
cidos, pois a prioridade é o 
lucro cada vez maior. 

Em Goiás, por exemplo, 
a Celg – distribuidora de 
energia privatizada para a 

italiana Enel, em 2016 – é 
alvo de reclamações cons-
tantes da população, que 
tem pagado contas de luz 
cada vez mais caras, com 
reajustes que passam de 
30%, e péssimo atendimen-
to na prestação de serviço. 

Para protestar contra a 
possibilidade de que esse 
tipo de tragédia se estabele-
ça no DF, houve um ato em 
defesa da CEB pública, em 
frente à sede da companhia, 
no SIA. No dia 19 de junho, 
um abraço simbólico foi 
dado no prédio por cente-
nas de pessoas, como forma 
de demonstrar a disposição 
de lutar contra a privatiza-
ção da CEB.

Novo decreto de Ibaneis pode destruir o FAC A cada cinco trabalhadores, um está 
desempregado no DF 

A situação do Fundo de Apoio à 
Cultura do Distrito Federal (FAC) 
é desesperadora. Três dias após a 
decisão do Tribunal de Contas do 
DF de suspender o cancelamento 
do edital de 2018, que deveria dis-
tribuir R$ 25 milhões a projetos 
culturais já aprovados, o gover-
nador Ibaneis Rocha (MDB) de-
cidiu alterar o decreto 38.933, de 
15/3/2018, que regulamenta a lei 
do FAC, com a edição de novo de-
creto, o de nº 39.896, de 13/6.

Ibaneis havia anunciado que 
os recursos de 2018 seriam des-
tinados à reforma parcial do Tea-
tro Nacional, que está fechado há 
mais de seis anos. O poder público 
descobre um santo para cobrir ou-
tro pelas metades, sem nenhuma 
garantia de que isso vai mesmo 
acontecer.

Para o maestro Rênio Quintas, 
um dos organizadores do Fórum 

de Cultura do DF, “o que gover-
nador está fazendo é um absurdo, 
uma violência, porque desrespeita 
a Lei Orgânica da Cultura (LOC), 
a Lei Orgânica do DF e o artigo 
215 da Constituição Federal”. 

Os advogados Marcelise de M. 
Azevedo, Pedro Mahin Trindade 
e Danilo Prudente Lima, contrata-
dos para assessorar o movimento 
cultural, analisaram o decreto do 
governador e chegaram à conclu-
são de que está “claro o interesse 
de dar maior foco ao fi nanciamen-
to de infraestrutura e patrimônio 
material, achando que, como isso, 
estará fomentando a cultura”. Os 
advogados acham que “é preciso 
combater politicamente essa inten-
ção, sob pena de se ver uma gran-
de redução da atenção às ações e 
projetos culturais, o que está clara-
mente garantido nos dispositivos 
da Lei Orgânica da Cultura”.

A taxa de desemprego no Distrito 
Federal subiu de 19,5% para 19,9%, 
na comparação de abril com março 
deste ano. Isso signifi ca que a estima-
tiva do contingente de desemprega-
dos está em 337 mil pessoas, 11 mil 

a mais que no mês anterior. Se com-
parado a abril de 2018, são 22 mil de-
sempregados a mais. Os dados são da 
Pesquisa de Emprego e Desemprego 
no DF, realizada pela Secretaria do 
Trabalho, Codeplan e Dieese. 

Romário Schettino

Cerca de duas mil pessoas
em busca de emprego em Samambaia


