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Para o neto de
Jango, defesa da
democracia não
é defesa de Lula
“No caso de Lula restar
condenado no dia 24 estará
inscrito na Ficha Limpa,
porém, o PT irá questionar
em agosto, se o TSE negar o
registro. Então, cabe a pergunta: a democracia que se
quer defender é a democracia que não respeita as Leis,
ou será aquela em que quando não concordamos “vai
ter que matar gente”? Um
partido popular não deveria
respeitar Leis de clamor
popular?”, questiona Christopher Goulart, advogado e
suplente de senador-RS. P. 3
AFP

Lula passa longe
do 2º julgamento
do triplex porque
provas são letais
1
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Nas bancas
toda quarta
e sexta-feira

Em Curitiba, Moro o
condenou por ver o
imóvel como propina
da OAS e Odebrecht
epois de anunciar que
iria ficar em São Paulo,
Lula, percebendo o vexame, disse que iria a Porto
Alegre na véspera de seu
julgamento. Sua ridícula linha, de que basta
negar que as provas existem
para que as pessoas acreditem

em uma mentira, é apenas
sinal de que as provas são tão
fortes que ele prefere o cinismo. Certamente, existe outra
opção: reconhecer os crimes,
fazer autocrítica, e saldar suas
contas com a Justiça e com o
povo brasileiro. Mas isso é tudo
o que ele não quer. Págs. 3 e 8

Queda do emprego formal pelo 3º ano
Papa cita a
Odebrecht e seguido desmente blá-blá-blá de Temer
alerta contra PT, PMDB, PSDB, DEM e seus satélites mergulharam o Brasil na pior crise da história
a corrupção
Mencionando o “caso da
Odebrecht”, o Papa alertou
que “a corrupção é um vírus
que contamina tudo, uma
doença social” que atinge a
América Latina. Em sua visita à capital peruana, chamou
os jovens “a não se conformarem, a resistirem”, pois,
“não se pode negligenciar
isso. Se cairmos nas mãos
de pessoas que entendem
apenas a linguagem da corrupção, estamos fritos”. Ele
condenou também “o capitalismo liberal desumano” e a
sofreguidão estrangeira pelo
petróleo, gás e demais riquezas do Continente. Página 6

AFP

O Brasil encerrou o ano de
2017 com um saldo negativo
de 28 mil vagas com carteira
assinada. É o terceiro ano
seguido de queda no emprego
formal, fruto da política
neoliberal implementada por
Dilma e Temer que levou o
país à maior recessão de sua
história. Em 2015, foram
eliminadas 1,5 milhão de vagas
e em 2016 mais 1,3 milhão.
Em dezembro do ano passado,
entre demissões e admissões, o
saldo do emprego formal ficou
negativo em 328.539 vagas. P. 2

França: agentes
penitenciários
42 biliardários têm mantêm greve
todo o país
a mesma riqueza por
Eles bloquearam 70%
presídios no país na
que 3,7 bilhões de dos
manhã da segunda-feiO movimento exige
pessoas na Terra ra.
condições de segurança
Na véspera da abertura do Fórum de magnatas
em Davos, a Oxfam lançou
novo relatório que expõe
em números a desigualdade
no mundo. A organização
alertou ainda, que 82% da
riqueza gerada em 2017 foi
para os 1% mais ricos. E que,
entre 2006 e 2015, enquanto
a riqueza dos bilionários
inflou a uma taxa de 13% ao
ano, a renda auferida pelos
trabalhadores se arrastou a
uma taxa seis vezes menor,
2% ao ano. No Brasil, cinco
bilionários detém a mesma
riqueza que os 50% mais
pobres (100 milhões). Pág. 7

e melhoria salarial. P. 7

Moro pede que
polícia explique
presepada para
transferir Cabral

O juiz pediu explicações sobre
o uso de algemas nas mãos e
pés do ex-governador do Rio.
Segundo Moro, apesar de caber
à “escolta policial avaliar os riscos e decidir sobre os melhores
procedimentos de segurança”,
a PF vinha “evitando o uso de
algemas em pés e mãos ”. Pág. 4
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Governo insiste em
fabricar déficit para
assaltar Previdência
A fabricação dos déficits para
estampá-los nas manchetes dos
jornais e aterrorizar a população leva em conta as despesas

totais com as aposentadorias
e pensões, mas não soma todas as receitas. O governo só
considera as contribuições

de patrões e empregados e
esconde as entradas do Cofins, CSLL, PIS e outros. Isso
é uma fraude grosseira. P. 2

Combate à febre amarela teve verba cortada em 33%
Pág. 4
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O presidente da Petrobrás, Pedro Parente,
anunciou na quarta-feira (18) a redução de
5% do preço do botijão de gás de cozinha e
que os reajustes passam a ser trimestrais e
não mais mensais.
A decisão de Parente, após elevar o preço
do botijão de gás residencial de 13 kg em cerca
de 70% em apenas sete meses, é "puramente
empresarial", disse em coletiva de imprensa
na quinta-feira (18).
Como “puramente comercial” é a forma
como ele vem tratando a maior estatal brasileira, com a entrega do pré-sal às multinacionais,
a privatização da BR Distribuidora, Liquigás,
gasodutos, entre outros ativos, patrimônios
do povo brasileiro.
Nesse período de sete meses a inflação medida pelo IPCA foi de 1,49%, o que demonstra
que além dos reajustes terem sido absurdamente alto, em relação a inflação do período,
a mudança anunciada, não muda a política de
preços submissa ao cartel dos monopólios das
petroleiras, apenas modifica sua implementação, no caso dos preços do botijão de 13 quilos.
Esta previsto um mecanismo que se os reajustes não forem repassados integralmente, as
diferenças dentro de um ano serão reajustadas
pela Selic (taxa de juros básicas) e compensados aos preços praticados no próximo período.
A política de preços vinculado a preços
internacionais foi implantada para viabilizar
a importação, especialmente gasolina e diesel,
pela Shell , Ipiranga e outras distribuidoras,
pois impõe à Petrobrás comercializar com a
mesma referência de preços.
Dessa maneira favorece as empresas
concorrentes, visto que teria condições de
concorrer com melhores preços e ao invés de
ceder mercado para as concorrentes, como faz
agora, ampliar sua participação de mercado.
Além disso, essa política de Parente, tem
ainda o objetivo de “rifar” a expansão das
refinarias da Petrobrás, preparando o terreno
para privatizá-las.
Por último, é um escárnio o Sr. Parente
dizer que essa pífia redução de 5% teria a preocupação da tornar o produto mais acessível
para a população de baixa renda, depôs de ter
elevado o preço do botijão seis vezes em cinco
meses. O botijão de gás de cozinha é um produto de primeira necessidade para as famílias,
principalmente as mais carentes, que hoje já
amargam as altas tarifas de energia elétrica,
o desemprego e a queda na renda.

Nem FMI avaliza previsão de
Meirelles para o PIB deste ano

O crescimento previsto para o PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro
em 2018 está 3% abaixo
da média estimada para
os países emergentes,
segundo relatório trimestral divulgado, na
segunda-feira (22) pelo
FMI (Fundo Monetário
Internacional).
Segundo o documento, a economia do Brasil
deve apresentar crescimento de 1,9% neste
ano, o que também fica
muito abaixo da média
mundial de crescimento de 3,9%. Para as
economias emergentes,
o fundo espera crescimento médio de 4,9%.
De acordo com o relatório, o México deverá
crescer 2,3% em 2018; a
China 6,6%; e a Índia,
7,4%.
Esse abismo entre o
Brasil e o resto do mundo é reflexo de uma das
mais graves recessões
econômicas da história
do país. A política de
corte brusco nos investimentos públicos, de
ajuste, altos juros e de
privatizações – iniciadas durante o governo
do PT e continuada na
gestão de Temer - trouxeram ao país perdas
insuperáveis e que são
medidas pelo nível de
desemprego, perda de
direitos e aumento da

miséria.
Em 2015, o PIB brasileiro recuou -3,5% e;
em 2016, -3,6%. Para
2017, as previsões mais
ou menos unânimes
do mercado financeiro
esperam crescimento
de apenas 0,7%. Mesmo
somando aos 1,9% previstos para este ano, o
Brasil continuará muito longe da “recuperação” da qual o governo
fala e investe milhões
para propagandear.
Os números oficiais
de 2017 serão divulgados pelo IBGE no
dia 1º de Março. As
instituições financeiras consultadas pelo
Banco Central para
a elaboração do Boletim Focus estão um
pouco mais otimistas e
mantém estimativa de
crescimento de 2,7%
em 2018.
Henrique Meirelles,
ministro da Fazenda do
governo Temer, continua insistindo em propagandear uma realidade virtual em que o
Brasil já está crescendo
“num ritmo ao redor de
3% ao ano”. Segundo recente entrevista à Rádio
Bandeirantes, o governo
prevê “oficialmente” um
avanço de 3% no PIB em
2018, “mas já há analistas projetando acima
disso”, disse.
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Governo falsifica dados para
forjar rombo na Previdência
G1

Para Parente, gás de cozinha
é “puramente empresarial”
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Governo soma as despesas totais com as
aposentadorias e pensões, mas não soma
todas as receitas dos dois regimes de
Previdência, do setor público e privado

O
No primeiro dia útil deste ano, milhares formam fila em BH por emprego

Em 2017, mais 28 mil trabalhadores
perdem emprego com carteira assinada

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do
Ministério do Trabalho
desmascaram a ladainha
de Temer e Meirelles de
que há recuperação da
economia e de que o país
voltou a gerar empregos.
O Brasil continua demitindo e com a economia
no fundo do poço.
O país encerrou o ano
de 2017 com um saldo
negativo de 28 mil vagas
com carteira assinada. É
o terceiro ano seguido de
queda no emprego formal,
fruto da política neoliberal implementada por Dilma e Temer. A submissão
dos partidos da direita PT,
PMDB, PSDB, DEM aos
interesses mesquinhos
dos banqueiros levou o
país à maior recessão de
sua história. Em 2015,
foram eliminadas 1,5 mi-

lhão de vagas e em 2016
mais 1,3 milhão.
Em dezembro do ano
passado, entre demissões
e admissões, o saldo do
emprego formal ficou negativo em 328.539 vagas,
segundo a Folha.
Os dados oficiais do
governo não foram divulgados até então. E, mesmo diante desse desastre
na política de emprego,
Temer faz negociatas com
o Ministério do Trabalho.
Em troca de votos para
aprovar a reforma da Previdência, ele tenta impor
como ministra a deputada
federal Cristiane Brasil
(PTB-RJ), barrada pela
ministra Cármen Lúcia,
presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF),
na segunda-feira (22). A
filha do propineiro Roberto Jefferson foi condenada
em ação trabalhista mo-

vida por um funcionário.
Os dados do emprego formal confirmam o
desastre da política econômica de privilegiar a
sangria do país pelo capital financeiro, com juros
cavalares e queda nos
investimentos públicos.
Com a economia no fundo
do poço, com os índices
da indústria, do comércio
e dos serviços oscilando
em torno de ZERO, o
resultando não poderia
ser outro.
São 12,6 milhões sem
emprego em todo o país,
segundo a taxa de desocupação do IBGE. Incluindo
os “subutilizados”, a taxa
se aproxima de 27 milhões
de homens e mulheres
lançados no abandono
que tentam se virar por
conta própria, fazendo
bicos ou vendendo comida
nas ruas.

Após derrota na Justiça, Temer tenta
privatizar a Eletrobrás via Congresso

Após sofrer uma derrota
na Justiça em sua intenção
de privatizar, por meio de
Medida Provisória (MP
814), o Sistema Eletrobrás, Michel Temer foi
obrigado a ceder e enviar
ao Congresso Nacional,
na segunda-feira (22), um
projeto de lei para que
seja discutida a inclusão
da estatal no programa de
desestatização. Além dos
trabalhadores, destacaram-se na resistência à
entrega do setor elétrico
o Poder Judiciário e a
Frente Parlamentar contra a privatização do setor
elétrico.
A Medida Provisória,
editada por Temer em 29
dezembro de 2017, retirava de uma das leis do setor
elétrico a proibição de privatização da Eletrobrás e
de suas subsidiárias. Mas,
no início de janeiro, o juiz
Cláudio Kitner, da Justiça
Federal em Pernambuco,
concedeu uma liminar
para suspender o artigo
envolvendo a Eletrobrás.
A liminar foi dada na
ação popular contra a privatização impetrada pelo
deputado federal Danilo
Cabral (PSB-PE), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf.
Para ele, Temer tem a
“intenção clara de fazer
caixa a qualquer custo por
meio da desestatização e
postergar as obrigações da
União Federal perante a
Eletrobrás em prejuízo da
mesma”. A União recorreu da decisão, mas teve
seu recurso negado pelo
Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5) em
Pernambuco.
A Eletrobrás é a maior
holding do setor elétrico
da América Latina e a 16ª
maior empresa de energia
do mundo, detendo 30,7%
da capacidade de geração de energia do Brasil.
Segundo o Ministério de
Minas e Energia, o valor
patrimonial da Eletrobras
é de R$ 46,2 bilhões, e o

total de ativos da empresa
soma R$ 170,5 bilhões.
O presidente da Frente
Parlamentar em Defesa
da Chesf contesta esses
números. “A Eletrobrás é a
maior empresa de energia
elétrica da América Latina,
com valor de mercado estimado em R$ 370 bilhões,
dos quais R$ 81 bilhões são
relativos somente à Chesf,
segundo estudo apresentado pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Como
estimar a venda por pouco
mais de R$ 10 bilhões?”,
questiona o parlamentar.
TARIFAS
Uma das mentiras ventiladas pelo governo é que,
com a privatização da Eletrobrás, haveria redução
das tarifas pagas pelo consumidor. Essa alegação do
governo, da queda de tarifas, foi considerada uma
balela pelo professor Ildo
Sauer, vice-diretor do Instituto de Energia da USP.
“É um acinte à inteligência
de qualquer ser racional a
afirmação do ministro (ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho) de
que isso vai baixar tarifa.
A energia está contratada
a preços aviltados para
tapar a lacuna dos grandes
erros dos outros contratos.
Então ninguém vai comprar para operar daquele
jeito, vão comprar para
depois realizar uma nova
manobra para reavaliar o
valor e dizer que “não, essa
energia está muito abaixo
do mercado, precisamos
dar um jeito”. Isso é histórico no Brasil no setor de
energia.
A política desastrosa
de obrigar a empresa a
vender energia a um preço
subavaliado para as distribuidoras, em sua maioria
em mãos estrangeiras, e
para o chamado “mercado
livre”, controlado por meia
dúzia de grandes conglomerados, trouxe grandes
prejuízos para a estatal.

Ildo Sauer lembrou que
essa política foi iniciada
por Dilma Rousseff. “Com
a Medida Provisória 579 da
Sra. Rousseff, a maior parte
da energia produzida pelas
usinas das subsidiárias da
Eletrobrás, especialmente
Furnas e Chesf, passou a
ser vendida abaixo do custo
de operação e manutenção.
A receita atual não garante
a operação e manutenção
adequadas ao padrão técnico. Então, se o ministro
está anunciando que o valor
da empresa vai dobrar com
a privatização, pode até
triplicar. Só que vai ter de
aumentar as tarifas”, ressaltou o engenheiro.
O Planalto também argumenta que a abertura de capital da empresa
fortalecerá o setor, com a
expansão de investimentos e o aprimoramento
da oferta de energia. O
professor Ildo Sauer desmente e diz que com as
privatizações de FHC, o
que houve foi o apagão.
“O governo FHC começou
a privatizar dizendo que
ia abater a dívida pública,
melhorar a eficiência, a
qualidade e diminuir as
tarifas. A dívida pública
só aumentou, as tarifas
aumentaram muito acima
da inflação e criamos um
racionamento”, disse ele.
A liminar contra a privatização foi concedida no último dia 11 pelo juiz Carlos
Kitner, da 6ª Vara Federal
da Seção Judiciária de Pernambuco, suspendendo o
Artigo 3º da MP 814/2017,
que retirava de uma das leis
do setor elétrico a proibição
de privatização do sistema
Eletrobrás. Agora, com o
envio de um projeto de lei ao
Congresso Nacional abrese um espaço para uma
grande mobilização com
vistas a derrotar o projeto.
E, como disse Ildo Sauer, se
ele for aprovado, teremos
que revogá-lo em um novo
governo que represente
efetivamente a vontade da
Nação.

Secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, apresentou, nesta segunda-feira (22), o que seria, em
sua opinião, o resultado das
contas da Previdência Social
para o ano de 2017. Pelos
números do órgão, a Previdência teria apresentado um
déficit 18,5% maior do que
o do ano anterior, atingindo a “soma recorde” de R$
226,8 bilhões de reais. Esses
números, mais uma vez, são
inteiramente falsos. Eles
fazem parte do marketing
fraudulento do Planalto e da
mídia serviçal ao bancos em
prol dos cortes nas aposentadorias e do assalto aos cofres
da Previdência pública.
CPI
Como apontou o relatório
final da CPI da Previdência,
aprovado por unanimidade
pelos parlamentares no final
de 2017, o governo insiste em
fraudar os números para forjar a existência de um suposto
déficit e, com isso, tentar
convencer a população de
que é necessário dificultar e
reduzir as aposentadorias dos
trabalhadores. Para atingir
seus objetivos, eles cometem
ilegalidades uma atrás da outra, e só não foram processados
por indicação da CPI porque
houve um acordo entre os
parlamentares para que as
autoridades responsáveis pela
divulgação destes números
falsos não fossem indiciadas.

(R$ 561,5 - R$ 377,6). Como
concluiu a CPI, as contas da
Previdência, sem essa fraude,
são equilibradas e, com uma
boa gestão, pode-se até pensar
em aumentos dos benefícios.
O que o governo quer, com essas falsificações, é quebrá-la.
No Regime Próprio ocorre
a mesma coisa. O governo
não faz os aportes definidos
pelas leis e pela Constituição
(artigo 40 da Constituição
Federal e Lei 9.717/98) e
computa todos os gastos. Com
isso, também infla o déficit
deste setor. Lembremos que
já em 2003, logo no início do
governo Lula, foi feita uma
reforma da Previdência nos
moldes da atual que, apesar
da maior contribuição paga
pelos servidores públicos,
limitou seus benefícios previdenciários ao teto do Regime Geral. Para isso foram
criados os fundos privados
- verdadeiras arapucas - de
Previdência Complementar.

O relatório da CPI da
Previdência, aprovado, como
dissemos, por unanimidade,
isto é, com os votos até de
integrantes do próprio governo, como, por exemplo,
o senador Romero Jucá, já
havia apontado essa fraude. E
foi por solicitação exatamente de Jucá e de outros dois
senadores, que foi retirado
do relatório final o pedido de
indiciamento dos integrantes
do governo pela fabricação
dos números falsos. Eles concordaram que havia fraudes,
A primeira ilegalidade co- só pediram para não serem
metida na apresentação deste punidos os culpados.
resultado é a unificação num
Não adiantou esse gesto
mesmo número do Regime
Geral de Previdência Social do presidente da CPI, sena(dos trabalhadores da inicia- dor Paulo Paim e do relator,
tiva privada) com o Regime senador Hélio José, retirando
Próprio de Previdência (que do relatório o indiciamento.
abrange os servidores da Os meliantes do governo
União). A Constituição Fe- continuaram delinquindo.
deral separa os dois regimes, Seguem falsificando os núque têm fontes diferentes de meros. Seguem berrando que
financiamento, e impede que a Previdência vai quebrar se
seus orçamentos sejam ana- não for aprovada a “reforma”.
lisados em conjunto. Temer Não são os rombos falsos que
desrespeita a Constituição são recordes, como eles dizem,
e embola tudo. Com isso é a cara de pau deles em fabrieles inflam os resultados car os números mentirosos,
negativos e saem berrando que não tem limite.
que é urgente a reforma da
Previdência. Então, esses
DRU
R$ 226,8 bilhões do suposto
déficit são a soma ilegal de
Além dessa manipulação
R$ 182,5 bilhões no Regime grosseira dos números para
Geral com R$ 86,3 bilhões do produzir rombos fictícios, o
Regime Próprio.
governo efetivamente trabalha para destruir a PreviMas, mesmo esses nú- dência pública no Brasil. E
meros, analisados separada- isso é apontado claramente
mente, são mentirosos. Os no relatório da CPI da Previnúmeros são manipulados dência. Além da recessão, a
de forma truculenta e de- Desvinculação de Receitas da
saforada. A fabricação dos União (DRU), por exemplo, é
déficits, para estampá-los um verdadeiro assalto “legal”
nas manchetes dos jornais e aos cofres da Previdência.
aterrorizar a população, leva Fernando Henrique criou
em conta as despesas totais essa aberração, que retirava
com as aposentadorias e 20% do orçamento da Segupensões, mas não soma todas ridade para pagar juros aos
as receitas dos dois regimes bancos, durante seu governo.
de Previdência. Isso é uma Uma medida, que seria profraude grosseira. Inflam os visória, permaneceu durante
gastos e retraem as receitas. toda a era petista e, com a
Com isso, fabricam os rombos chegada ao poder dos aliados
que não existem. É um caso peemedebistas de Lula e
de polícia.
Dilma, a DRU não só seguiu,
como aumentou para 30%.
Senão vejamos. No orçamento da Seguridade Social,
ISENÇÕES
que abrange Previdência,
Assistência Social e Saúde, as
Outro ponto destacado
fontes de financiamento são pelo relatório da CPI é que o
as contribuições de trabalha- governo não cobra dos grande
dores e empresários, acresci- devedores da Previdência.
das das receitas obtidas com Essa dívida já está na casa
as contribuições especiais, dos R$ 450 bilhões. Deste
criadas pela Constituição valor, cerca de R$ 175 bilhões
(Cofins, CSLL PIS e outras), seriam perfeitamente recupepara financiar exclusivamen- ráveis de imediato, segundo
te os gastos da Previdência. A dados da Procuradoria da
fraude está aí. Eles não levam Fazenda Nacional. Só de isenem consideração em seus ções, que atingem as receitas
cálculos as receitas oriundas da Previdência, foram repasdas contribuições criadas pela sados dos cofres do Regime
Constituição de 1988 (artigo Geral de Previdência para os
201 da Constituição Federal lucros das empresas cerca de
e Leis 8212/91 – Organização R$ 120 bilhões nos últimos
da Seguridade Social e Plano dois anos. Essas isenções são
de Custeio e 8213/91).
escandalosas. A Previdência
rural, por exemplo, arrecada
Então, são computados dos produtores a ridícula
como receita apenas R$ R$ cifra de R$ 9 bilhões em con377,6 bilhões das contribui- tribuições. As isenções dadas,
ções de patrões e empregados. portanto, ao agronegócio exNão estão somadas neste portador, provocam um déficit
número as entradas das con- de cerca de R$ 100 bilhões no
tribuições constitucionais setor. Isso é um escândalo. É
da sociedade (governo). E aí inaceitável. E, recentemente,
eles pegam as despesas dos para fugir da Justiça, Michel
benefícios, que chegam a R$ Temer ainda perdoou mais
561,5 bilhões, e produzem o dívidas previdenciárias dos
deficit mentiroso do Regime grandes produtores rurais.
Geral de R$ 182,5 bilhões
SÉRGIO CRUZ
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Cármen Lúcia decidiu na segunda

Presidente do Supremo
barra posse da ministra
escravocrata
de Temer
Após manobrar no Superior Tribunal

de Justiça (STJ) - quando espreitou a
presidente, ministra Laurita Vaz, esperando pela sua ausência para que o vice
autorizasse posse da deputada federal
Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra
do Trabalho - Michel Temer obteve novo
revés na Justiça.
Dessa vez foi a presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia,
que suspendeu na madrugada da segunda-feira (22) a posse que estava marcada
para a manhã do mesmo dia.
A ação no STF foi elaborada por um
grupo de advogados trabalhistas que contestou a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que, no sábado (20), havia
liberado a posse de Cristiane Brasil. O
argumento dos advogados é que a nomeação contraria o princípio da moralidade,
determinada pela Constituição, já que
a deputada foi condenada pela Justiça
Trabalhista por não assinar a carteira
de trabalho e nem respeitar os direitos
trabalhistas de seus funcionários.
A presidente do STF afirmou que sua
decisão é “precária e urgente” e pode ser
revista, mas aceitou “parcialmente a providência liminar para a suspensão do ato de
posse”. Na despacho da decisão, Cármen
Lúcia diz ter tomado a decisão “com base
no poder geral de cautela e nos princípios
constitucionais da segurança jurídica e da
efetividade da jurisdição, que seriam comprometidos com o ato de posse”. A ministra
deu 48 horas para as partes se manifestarem
e pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. Ler
mais no site www.horadopovo.org.br.

MP-RJ: manipulação das
imagens reforça versão de
Garotinho sobre agressão

O Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro concluiu a
perícia das imagens
do circuito interno da
cadeia de Benfica, na
Zona Norte do Rio,
no dia em que o ex-governador Anthony
Garotinho diz ter sido
agredido. O laudo
apontou que as imagens foram editadas.
Com isso, segundo os
peritos da Divisão de
Evidências Digitais e
Tecnologia (Dedit) do
MP-RJ, não seria possível afirmar que não
houve invasão à cela.
No período em que
esteve preso, em novembro do ano passado,
o ex-governador informou que foi agredido
no joelho com um taco
de beisebol. Conforme
a versão do ex-governador, um homem de
aproximadamente 1,70
m de altura teria invadido sua cela portando
algo parecido com um
taco de beisebol e usado o instrumento para
desferir um golpe em
seu joelho.
Segundo a perícia,

3

Triplex do Guarujá era parte
da propina de R$ 88 milhões
Reprodução

Que a OAS pagou para assaltar a Petrobrás; só 3% de dois
contratos. Cartel de empreiteiras pagou, pelo menos, seis
milhões de dólares de propina a Lula a pretexto de palestras

S
Apoiadores de Lula erguem cartaz contra a Ficha Limpa em evento

Neto de João Goulart: Defesa da
Democracia não é defesa de Lula
CHRISTOPHER GOULART (*)

Participei alguns dias
atrás do programa “Esfera Pública”, na rádio
guaíba, com o grande
Juremir Machado e Taline Oppitz na sua condução. O debate tratou
sobre o julgamento do
ex-presidente Lula do dia
24, bem como a alusão
de que “defender Lula é
defender a Democracia
e o Estado Democrático
de Direito”, narrativa
que parte da resolução
do Diretório Nacional do
PT, de 16 de dezembro
de 2017. Permitam-se
aqui discordar democraticamente com essa
versão, desconsideradas
as mentes sectárias que
só aceitam a opinião que
lhes interessa.
Para ingressar no assunto, buscando o exemplo conexo da Lei da ficha

limpa, uma iniciativa
popular, que mobilizou o
Brasil inteiro na intenção
de não permitir a eleição
de candidatos que, entre outras razões, forem
condenados por decisão
de órgão colegiado (com
mais de um juiz), mesmo que ainda exista a
possibilidade de recurso.
Preciso recordar que o
PT apoiou tal Legislação
quando a mesma tramitou no Congresso Nacional, e o mesmo Lula, na
condição de Presidente,
sancionou a Lei. Depois
de divergências de integrantes do STF, em fevereiro de 2012 a Suprema
Corte considerou a Lei
constitucional e válida
para as eleições.
No caso de Lula restar condenado no dia 24
estará inscrito na Ficha

houve interferência
Reprodução
na captação dos vídeos
e três câmeras foram
desligadas no dia da
suposta agressão. Ainda
de acordo com o laudo, foram identificadas
“interrupções atípicas”
e evidência de “interferência humana” na
captação dos vídeos, que
não mostram a presença do suposto agressor
nos corredores que dão
acesso à cela onde Ga- Goulart reprova desrespeito à Lei Ficha Limpa
rotinho estava detido.
Na cadeia de Benfica estavam presos o
ex-governador Sérgio
Alguns diretores sin- eleição, mas o tribunal
Cabral, o presidente da
Assembleia Legislativa dicais – poucos, é verdade mesmo - a vara crimido Rio de Janeiro, de- – reuniram-se com Lula nal, após investigação
putado afastado Jorge na última segunda-feira, da polícia e denúncia do
Picciani, e os deputados declaradamente para Ministério Público. Lula
afastados Paulo Melo e prestar-lhe solidarieda- não está sendo julgado
Edson Albertassi, todos de, nas dependências do por tal ou qual política
de governo, mas por, na
do PMDB, além de ex-se- Instituto Lula.
Como castigo, ouvi- Presidência ou em
cretários e ex-assessores
ram a costumeira – e função dela, ter transdo governo Cabral.
Eles são considera- farisaica - arenga do pa- gredido as leis do país.
Pretender que ele seja
dos desafetos políticos trono da instituição, de
de Garotinho, que os que, se fosse desonesto, o único ladrão do país a
denunciou inúmeras “não teria coragem de merecer impunidade, sob
vezes, tendo inclusive olhar nos olhos de seus a alegação de que vai ser
“julgado pelas urnas”, é
divulgado a famosa foto companheiros”.
Trata-se de uma óbvia estabelecer um privilégio
dos guardanapos na
cabeça, em um restau- encenação de caráter – e até para o roubo.
somente existe um motivo
Por que Lula seria um
rante em Paris.
para encenar a existência ladrão privilegiado em
de caráter: não tê-lo ou relação a outros?
tê-lo em escassa medida.
Nenhum dos presenSindicalistas presen- tes lembrou (digamos
tes disseram que Lula assim) que o principal
merecia ser julgado, mas homem do esquema financeiro de Lula – AnFAB, Rodrigues era pelas urnas.
Lula
foi
condenado
–
e
tonio Palocci –, preso e
“experiente”, mas na
hora do acidente a agora está sendo julgado condenado a 12 anos de
visibilidade estava pelo TRF-4 - por ter in- cadeia, confessou um
“restrita”, o que pode fringido o artigo 317 do esquema em que, só a
ter contribuído para Código Penal (corrup- Odebrecht, entrou com
o acidente. Antes da ção passiva) e o artigo R$ 300 milhões para o PT
da Lei nº 9.613/98 (la- e Lula, incluindo as obras
queda, o piloto fez 1º
vagem, ou seja, “ocultar no sítio de Atibaia.
duas tentativas de ou dissimular a natureOu que o segundo
aproximação do aero- za, origem, localização, elemento do esquema
porto de Paraty.
disposição, movimenta- financeiro de Lula, João
O Cenipa não aponta ção ou propriedade de Vaccari Neto, está preso,
culpado num acidente bens”, etc.).
condenado, até agora, a
aéreo. Curiosamente,
O tribunal que jul- 41 anos de cadeia.
a investigação do órgão ga esses crimes não é a
Ou que ficou estasobre o acidente aéreo
que matou o ex-governador de Pernambuco e
candidato à presidência
da República, Eduardo
Campos, e mais seis
pessoas, em Santos,
O ex-coronel da PM compareceria porque o esno dia 13 de agosto de
2014, chegou a conclu- João Baptista Lima, sus- tado de saúde dele estava
peito de receber propina “bastante delicado”.
sões semelhantes.
O inquérito, que apura
O relatório apontou para Michel Temer, coque as condições mete- municou à Polícia Federal se o decreto presidenorológicas adversas no que não prestará esclare- cial de 2017 beneficiou
momento do pouso e a cimentos no inquérito que a Rodrimar, está na fase
possível desorientação apura se o peemedebista final. Na semana passada,
espacial da tripulação recebeu propina durante a Temer entregou as resteriam contribuído negociação de um decreto postas ao interrogatório
setor portuário.
da PF. Todos os demais
para o acidente. Ver do Lima
foi intimado no investigados no caso já
mais no site www.ho- final do ano passado, mas prestaram depoimento.
radopovo.org.br
informou à PF que não
A defesa do ex-coronel

Cenipa diz que não encontrou
problemas no avião de Teori
O Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos
(Cenipa) divulgou, na
segunda-feira (22), o
relatório final sobre
a queda do avião que
matou o ministro Teori
Zavascki, então relator
da Operação Lava Jato
no Supremo Tribunal
Federal (STF), no dia
19 de janeiro de 2017
em Paraty, no Estado do
Rio de Janeiro. Além do
ministro, morreram outras quatro pessoas que
estavam na aeronave.
Segundo o órgão, subordinado à Força Aérea Brasileira (FAB), a
investigação não identificou registro de pane
ou mau funcionamento
no sistema do avião. O
coronel Marcelo Moreno disse ao apresentar
o relatório que o piloto
do avião, Osmar Rodrigues, “muito provavelmente teve uma desorientação espacial que
acarretou a perda de
controle da aeronave”.
De acordo com a
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Limpa, porém, o PT irá
questionar em agosto,
se o Tribunal Superior
Eleitoral negar o registro.
Então, cabe a pergunta: a
democracia que se quer
defender é a democracia
que não respeita as Leis,
ou será aquela em que
quando não concordamos
“vai ter que matar gente”? Um partido popular
não deveria respeitar Leis
de clamor popular?
Reafirmo aqui meu
total compromisso com
a democracia, com as
causas populares. Sou
um ardoroso trabalhista de raiz, seguindo a
risca os compromissos
do campo progressista.
Deixo aqui apenas uma
reflexão sobre essa “nova
modalidade de defesa da
democracia”, com a qual
não concordo, que não
aceita o diálogo, não busca compreender as razões
de quem não concorda e
busca tão somente uma
narrativa tendenciosamente uníssona.
(*) Advogado e primeiro suplente de senador-RS. Texto publicado no
site do Instituto Presidente João Goulart. Outro
texto sobre o assunto foi
publicado por Christopher, que o leitor poderá
conferir, na íntegra, no
nosso site www.horadopovo.org.br

Ladrão é julgado pela Justiça e não pelas urnas
belecido (ver matéria
nesta e na página oito)
que o triplex de Guarujá
foi parte da propina da
OAS para entrar nos
contratos superfaturados contra a Petrobrás.
Não por acaso – não
existem acasos na vida psíquica, já afirmara Freud
– Lula, ao discursar, disse
que “o que eu quero é que
(…) com base nas provas que eles têm, decretem a minha inocência”.
Quer dizer que as provas existem?
Porém, Lula quer ser
absolvido apesar delas –
ou contra elas.
Ele, sem dúvida, não
quis dizer isso. Mas foi
o que disse, porque sabe
que as provas existem.
Disse, também, que
“esse julgamento não é
contra mim e sim contra
o nosso governo”.
O julgamento é por
receber propina de empreiteiras para acoitar o
roubo delas na Petrobrás
e outras propriedades
públicas. Ou seja, por
roubar - e ajudar a roubar
- o dinheiro do povo.
Os trabalhadores, certamente, não estão solidários com aqueles que
os saqueiam.
C.L.

Acusado de receber propina para Temer
diz novamente que não vai depor à PF
informou, em novembro,
que o estado de saúde
dele permanece “bastante delicado, estando,
assim, por determinações
médicas, impossibilitado
de prestar os esclarecimentos acerca dos temas
objeto de inquérito em
referência. Com risco de
sujeição a novo AVC em
decorrência de qualquer
situação de stress a que
possa ser submetido”.

omente em 26 de novembro de 2015, Lula desistiu
do triplex de Guarujá.
Nessa altura, o escândalo estava nas páginas dos
jornais e nas telas de TV. Havia
um ano, desde 14 de novembro
de 2014, que o presidente da
OAS estava preso em Curitiba,
investigado pela passagem de
propinas para o PT – inclusive
o triplex, caso que começara na
Justiça paulista, depois enviado
ao juiz federal Sérgio Moro pela
juíza Maria Priscilla Oliveira, da
4ª Vara Criminal de São Paulo.
A versão de Lula, evidentemente, é outra. A de que, em
novembro de 2015, sua esposa
teria desistido de “cotas” da
Bancoop (a cooperativa habitacional de Vaccari, hoje preso em
Curitiba), sem determinação do
apartamento que iria adquirir - e
não do triplex.
No entanto, a Bancoop não
vendia cotas sem ligação com uma
determinada unidade habitacional – o que, aliás, parece lógico.
Porém, o apartamento simples (“apartamento-tipo”) que
dona Marisa passara a pagar em
2005, o 141-A, já fora vendido a
outra pessoa.
Por isso, Lula não podia dizer
que desistira desse apartamento
simples. Mas, se não fora este
o apartamento de que desistira, sobrava o triplex, que não
fora colocado à venda nem pela
Bancoop nem pela OAS – que assumira os empreendimentos da
falida Bancoop em 2009 – porque
estava reservado para Lula (v.
página 8).
Daí a história da desistência
de cotas que não correspondiam
a apartamento algum...
As versões de Lula foram desmontadas (talvez o mais preciso
seria dizer que desabaram), não
exatamente uma a uma, mas no
conjunto.
Essa é a razão pela qual os
atos a favor dele – em Porto
Alegre, no Rio e em São Paulo
– foram um fracasso. Mas restava o dia do julgamento – hoje,
quarta-feira, na capital gaúcha.
No entanto, foi anunciado que
ele ficaria em São Paulo, inclusive pelo líder do PT na Câmara,
Paulo Pimenta (PT-RS). O deputado, aliás, não parecia triste, ao
anunciar que Lula não iria ao Rio
Grande do Sul.
Quase no último momento,
diante de um vexame, Lula decidiu ir a Porto Alegre na véspera
do julgamento. E isso foi tudo.
Nesta edição, nós percorreremos o universo de provas – a
floresta de provas contra ele.
A ridícula linha de Lula, segundo a qual basta negar que
as provas existem para que elas
deixem de existir – ou seja, para
que as pessoas acreditem em
uma mentira – é apenas sinal de
que as provas são tão fortes que
não lhe restou recurso, exceto se
refugiar no cinismo.
Certamente, existe outra
opção: reconhecer os crimes e
malfeitorias, fazer autocrítica, e
saldar suas contas com a Justiça
e com o povo brasileiro.
Mas isso é tudo o que Lula não
quer, viciado por longos anos de
roubo, preguiça e comércio da luta.
Aqui, faremos apenas algumas breves observações, além
daquelas que o leitor pode encontrar em nossa página 8 – e
em nosso site [v. Uma pequena
compilação das provas contra
Lula (só no caso do triplex)].
O triplex de Guarujá fazia
parte de uma propina de R$ 87
milhões, 624 mil, 971 reais e
26 centavos, passada pela OAS
para que a empresa conseguisse
entrar nos contratos da Petrobrás – ou seja, no cartel que
dominava as grandes obras da es-

tatal, nos governos Lula e Dilma,
estabelecendo um esquema de
superfaturamento e sobrepreço.
O valor de R$ 87.624.971,26
corresponde a 3% de apenas dois
contratos – para obras, respectivamente, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST),
em Pernambuco, e na Refinaria
Presidente Getúlio Vargas ( REPAR), no Paraná.
Desse total, ao PT correspondeu R$ 29.208.323,75. Cerca de
10% (na verdade, um pouco mais)
foi gasto no triplex do Guarujá:
“o preço do imóvel e o custo das
reformas foram abatidos de conta
corrente geral de propinas mantida entre o Grupo OAS e agentes
do Partido dos Trabalhadores”
(cf. alegações finais da defesa do
presidente da OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, na 13ª Vara
Federal de Curitiba).
Há poucos meses, em debate
durante o Congresso da UNE, um
dirigente petista reconheceu que
houve roubo nas administrações
de Lula e Dilma, porém, quanto
ao primeiro, afirmou que sua
apropriação fora modesta – ou
seja, em bom português, que Lula
tinha roubado pouco. O exemplo
dado por ele foi, exatamente, o
triplex de Guarujá, que considerava algo pequeno demais.
Certamente, se fosse verdade – e não é – a afirmação (ou
crença) desse dirigente petista,
de que Lula roubou pouco para si
mesmo, ele teria que explicitar a
diferença moral e ideológica entre um Presidente da República
que rouba muito e um Presidente
da República que rouba pouco.
Mas não é necessário esse
exercício de filosofia bizantina
sobre a grande venalidade e a –
suposta - pequena venalidade.
Nem lembrar Ulysses Guimarães: roubar ou deixar roubar, que
diferença há entre um e outro?
No caso de Lula, são desnecessárias essas firulas.
Olhemos, rapidamente, a seguinte conta:
O cartel que assaltou a Petrobrás, só em palestras (todas
muito interessantes, inovadoras
e altamente instrutivas), pagou
US$ 6.000.000 (seis milhões
de dólares) a Lula. Do seguinte modo, considerando o preço
informado oficialmente, de US$
200 mil por palestra, confirmado
pelo presidente da OAS, em seu
depoimento ao juiz Moro (“fizemos, se não me falha a memória,
5 palestras, só a OAS pagou de
palestra mais de 1 milhão de
dólares”):
- Odebrecht e Cervejaria Petrópolis: US$ 2.200.000;
- Andrade Gutierrez: US$
1.000.000;
- Camargo Correa: U S $
1.000.000;
- OAS: US$ 1.000.000;
- Queiroz Galvão: U S $
600.000;
- UTC: US$ 200.000;
TOTAL: US$ 6.000.000.
(A Cervejaria Petrópolis foi
usada sistematicamente pela
Odebrecht para realizar determinados pagamentos ao caixa de
partidos. Por isso, o dispêndio das
duas vem, acima, somados.)
Vejamos a seguinte questão:
alguém acredita que Lula recebeu isso por sua capacidade como
palestrante, por seu conhecimento de alguma coisa – ou por algo
mais que não seja incluído naquela célebre categoria denominada
“malandragem”?
Reparemos que isso corresponde apenas a 30 palestras. Segundo anunciou o Instituto Lula,
no entanto, ele teria realizado 72
palestras
Aí, o resultado de Lula iria
para US$ 14.400.000 (quatorze
milhões e 400 mil dólares).
CARLOS LOPES

O procurador regional da
República Maurício Gotardo Gerum, que o será o representante
da Lava Jato no julgamento do
recurso do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), em Porto Alegre, vai
defender o aumento da pena de
prisão do petista e argumentar
que ele cometeu três crimes em
vez de um, como sentenciou o
juiz Sérgio Moro, em Curitiba.
Gerum vai enfatizar, em sua
sustentação oral, que há provas
de crime de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, pelo qual o
ex-presidente foi condenado por

Moro a nove anos e seis meses
de prisão.
Ele pretende argumentar
que Lula cometeu três práticas delituosas, uma vez que a
Petrobrás fechou três contratos
com a OAS, responsável por
oferecer bancar reformas no
apartamento como pagamento
de propina. “A cada contrato
fechado entre as empreiteiras
consorciadas e a Petrobrás, que
no caso da OAS foram três, o
oferecimento e a promessa de
vantagem se renovam, constituindo crime autônomo”,
afirmou, segundo matéria do
jornal “O Estado de S. Paulo”.

MPF vai pedir aumento da pena de Lula
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Em meio a surto, governo cortou
verba para combate a epidemias

CARTAS
horadopovo@horadopovo.com.br

Magaly
Dona Magaly Cabral, fez um manifesto indignada com o tratamento
recebido pelo filho Sergio Cabral em
Curitiba, quando foi filmado algemado
nos braços e pernas. Ela chega a dizer
que seu filho não era um criminoso
para que fosse tratado dessa maneira.
Mas como contribuinte eu pergunto a
dona Magaly: “Será que por nenhum
momento desde que Cabral, seu filho,
foi governador do Rio de Janeiro, a
senhora não percebeu nenhum sinal
externo de enriquecimento ilícito?
Para a senhora era normal sua nora
portar tantas jóias caríssimas? O casal
fazer até 4 viagens internacionais por
mês? Casa na praia totalmente incompatível com o salário de governador?
Pergunto isso porque dona Magaly,
como médica, não é nenhuma mãe
ignorante e desinformada. Se houve
silêncio enquanto Cabral amealhava
uma fortuna milionária por corrupção,
o melhor seria continuar calada agora.
Pega muito mal!
Beatriz Campos – São Paulo, SP

Corte no orçamento da Saúde no item “Vigilância
epidemiológica” chegou a 33% entre 2011 e 2017
não gastou os recursos destinados para o combate de doenças
como a febre amarela, dengue,
zika e chicungunha (nestes
quatro exemplos, o transmissor
da doença – aedes aegypti, e
portanto, o método de combate
é o mesmo).
Durante o governo Dilma,
em 2013, fora empenhado R$
26,2 milhões, e efetivamente
gasto 16,2 milhões. Ou seja,
38,2 % do orçamento deixou
de ser gasto para combater
a doença. Em 2014, R$ 21,3
milhões, fora empenhado, e R$
12,7 milhões efetivamente gasto. Em 2015, houve o empenho
de R$ 39,6 milhões e apenas R$
10,8 milhões foram pagos, esse
valor representa 27,7% do total
empenhado naquele ano.
MORTES
Enquanto a verba de prevenção foi cortada, o país registrou
quase 800 casos da doença. Os
estados mais atingidos são: Rio
de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais.
A redução no orçamento
acontece num momento crítico.
Segundo o próprio Ministério da
Saúde o país passa pelo maior
surto da história recente da
doença, “colocando novamente
à prova a capacidade de resposta do serviço de saúde pública
brasileira”.
Entre dezembro de 2016 e
junho de 2017, foram confirmados 777 casos, com 261 óbitos
por febre amarela, o que representou a maior transmissão da
doença das últimas décadas.
A Região Sudeste registrou a
maioria das mortes: 152 em
Minas Gerais, 83 no Espírito
Santo, dez em São Paulo e oito
no Rio de Janeiro. Desde o ano
passado, o Rio teve 12 mortes.
Nos 22 primeiros dias deste
ano, sete pessoas morreram no
Rio, 36 em São Paulo e 18 em
Minas Gerais.
Os informes de febre amarela seguem a sazonalidade
da doença, que ocorre, em sua
maioria, no verão, sendo realizados de julho a junho de cada
ano. Neste momento de crise,
a última estatística oficial do
governo federal é datada de 08
de janeiro.

Noventa e quatro municípios
do Estado de Minas Gerais estão
em estado de emergência de
saúde pública, devido o aumento
dos números de casos de febre
amarela. O decreto é válido por
180 dias e abrange as regiões de
Belo Horizonte, Itabira, centro
do Estado, e Ponte Nova, na
Zona da Mata, conforme publicado no Diário Oficial do Estado
neste sábado dia 20.
Com a decisão, as prefeitu-

ras podem contratar serviços e
comprar insumos necessários
para o controle da doença, sem
necessidade de licitação. A
reabertura da sala de situação
criada em janeiro do ano passado, logo após a ocorrência de
mortes pela febre amarela no
Vale do Rio Doce, também foi
solicitada no decreto.
O Estado de Minas Gerais
já soma 22 casos confirmados
com 18 mortes confirmadas.

O Partido Pátria Livre do
Rio Grande do Sul (PPL-RS)
reafirmou, em reunião do
último dia 20, sua posição contrária à proposta do governo
Sartori (PMDB-RS) de adesão
do estado ao pacote de arrocho
fiscal do governo federal.
O partido destaca que a
adesão ao chamado Regime de
Recuperação Fiscal do governo federal não irá solucionar a
situação do estado, já que em
2017, após anos de continuado
pagamento, o valor da dívida
do estado chegou a R$ 57 bilhões. “E deverá ultrapassar
os R$ 80 bilhões, pois os juros
continuarão incidindo e aumentarão a dívida”, afirmou.
A resolução assinada pelo
presidente estadual da sigla,
Werner Rempel, relembra
que a adesão ao programa
federal “exige autorização de
privatização de empresas do
setor financeiro, de energia,
de saneamento, e outros”,
relembrou.
“Ou seja, exige a privatização das estatais CEEE, CRM,
SULGÁS, CORSAN e dos
bancos públicos BANRISUL,
BRDE e BADESUL. Ainda,
requer a alienação de ativos,

congelamento de salários,
não realização de concursos
e promoções asseguradas em
planos de carreira, e a renúncia ao direito de mover ações
judiciais que questionem a
dívida com a União e o pagamento de juros”, denunciou
Werner.
SAÍDAS
O PPL-RS aponta uma
saída para a crise de financiamento do estado. “As soluções
são claramente de outra ordem: enfrentar a sonegação
fiscal (que, em 2016, foi de R$
7,8 bilhões); rever os incentivos fiscais para as grandes
empresas (em 2017, somaram
mais de R$ 9 bilhões); revogar
os efeitos negativos da Lei
Kandir e buscar o seu devido
ressarcimento; continuar na
luta pela atualização contábil
desta dívida, que já foi paga”,
enfatiza o partido.
A resolução aprovada delibera que “seu representante
na Assembleia Legislativa,
Deputado Estadual Bombeiro
Bianchini, vote contra o PLC
n° 249/2017 e os projetos que
retiram a necessidade de plebiscito para a privatização de
empresas estatais”.

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados mais afetados

Lava Jato:
Juízes da Lava Jato questionam uso
de algemas nas mãos e pés de Cabral PF prende secretário de
Obras de Eduardo Paes

Na última segunda-feira
(22), os juízes da Operação
Lava Jato, Sérgio Moro
(PR) e Caroline Figueiredo
(RJ), pediram esclarecimentos à Polícia Federal
(PF) sobre o uso de algemas nas mãos e nos pés
do ex-governador Sérgio
Cabral (PMDB) durante
sua transferência para a
capital paranaense. Cabral
foi transferido na semana
passada e, durante a ida
ao Instituto Médico Legal
(IML), foi fotografado com
algemas nas mãos e pés.
O juiz Sergio Moro afirmou que “cabe à escolta
policial avaliar os riscos e
decidir sobre os melhores
procedimentos de segurança para a condução de
presos. Não raramente rege
a decisão o princípio da
precaução, com o que, compreensivelmente, prefere-se exagerar nas cautelas
do que incorrer em riscos
desnecessários”.
Entretanto, o juiz relembrou que as algemas têm
sido dispensadas na Lava
Jato. “[...] em conduções anteriores de presos no âmbito
da Operação Lava Jato, inclusive de Sergio de Oliveira
Cabral Santos Filho, vinha
a Polícia Federal evitando
o uso de algemas em pés
e mãos. Não raramente
presos foram conduzidos
até mesmo sem algemas”,
destacou Moro.

Moro relembrou que “não raramente”, os presos da
Lava Jato são conduzidos até mesmo sem algemas

No Rio, o ofício enviado
à PF, foi assinado pela juíza
Caroline Vieira Figueiredo,
que atendeu ao pedido do
Ministério Público Federal
para investigar se houve excessos ou irregularidades na
utilização de algemas. A juíza
substitui Marcelo Betras, que
está de recesso.
RESPOSTA
O delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula,
responsável pela transferência, disse que o uso de algemas em Cabral foi necessário
para garantir a segurança
do próprio preso, da equipe

policial e de terceiros. “As
dependências de acesso ao
Instituto Médico Legal não
possuem controle de acesso
e são regularmente frequentadas por pessoas não vinculadas aos órgãos policiais”,
destacou o delegado, que
argumentou que a garantia
de segurança foi dada devido
à imprevisibilidade de circunstâncias apresentadas.
Sérgio Cabral responde
a 20 processos no âmbito
da Lava Jato, sendo 19 no
Rio e um em Curitiba. Já
foi julgado e condenado em
quatro deles.

PPL-RS repudia proposta de adesão
do estado ao regime de arrocho e
privatizações do governo Temer

O Governo do Estado de
São Paulo realizou, na última
sexta-feira (19), o leilão para
a privatização das Linhas
5-lilás e 17-ouro do Metrô. “O
leilão ocorreu com diversas
irregularidades e não passou
de um grande combinado
entre o governador Geraldo
Alckmin (PSDB) e a CCR,
empresa vencedora”, denunciou a vereadora Sâmia
Bonfim (PSOL).
O edital exigia da empresa vencedora experiência
de transporte de 400 mil
usuários por dia, critério
que apenas a CCR detém no
Brasil. O leilão chegou a ser
suspenso pela Justiça, mas
validado horas depois.
“Ontem [18 de janeiro]
fizemos uma greve para denunciar essa licitação direcionada e os prejuízos da
privatização para a população. Alckmin está destruindo
um patrimônio público para
entregar à CCR, que custeou
sua campanha eleitoral e
provavelmente vai custear
a próxima”, disse Narciso
Soares, funcionário da Linha
5 do Metrô e diretor do Sindicato dos Metroviários.
O consórcio, formado
pela CCR e pelo fundo Ruas
Invest, venceu o “leilão”
com um lance de R$ 553,8
milhões, o que representa
apenas 7,9% dos recursos
gastos pelo estado para a
construção das duas linhas,
cerca de R$ 7 bilhões até o
momento. O contrato prevê,
nos próximos 20 anos, um
rendimento de R$ 10,8 bilhões. A empresa ganhadora
terá basicamente gastos de
operação e administração de
vias, já que o principal gasto,
o com obras, já foi realizado.
O coordenador geral do
Sindicato, Raimundo Cordeiro, denuncia: “Estão sendo
vendidos vinte quilômetros,
mas o valor que Alckmin
estipulou não daria para

Metroviários/SP

94 cidades decretam situação
de emergência em Minas Gerais “Leilão das linhas do Metrô foi jogo marcado
de Alckmin com CCR”, denunciou vereadora

Protesto em frente a Bolsa de Valores no dia do leilão
construir nem um quilômetro”.

IRREGULARIDADES

A vereadora da capital paulista, Sâmia Bonfim (PSOL)
denunciou as irregularidades
realizadas no processo de privatização das novas linhas do
Metrô. “Alckmin abriu licitação através de um decreto,
sem a necessária autorização
da Assembleia Legislativa e
sem possuir atribuição constitucional para conceder a
operação do transporte público
da capital”, denunciou.
O contrato de concessão garante à empresa vencedora uma
tarifa de remuneração de R$
1,73 por passageiro transportado, subsidiada pelo Estado e
anualmente reajustada. Assim,
o Metrô e a CPTM deixam de
receber recursos quando os
usuários fizerem baldeações
pelos consórcios, já que não
possuem repasses fixos e a
preferência será do consórcio.
O contrato também prevê que
caso alguma estação esteja em
obra, o desembolso do estado
passa para R$ 2,75.
“Pelas regras do “leilão”,
apenas duas empresas teriam
condições de disputá-lo. A
CCR e a Invepar. No entanto,

a Invepar está sendo comprada pela CCR, um jogo de
cartas marcadas. Ou seja,
a gente sabe desde o início
quem ficaria com a concessão do metrô”, afirmou.
E mais. Foi a própria CCR
que apresentou um estudo
mostrando pro Alckmin que
as linhas 5 e 17 precisariam
ser privatizadas. “Quem elaborou as clausulas do leilão foi
a CCR. Contrato que é bom
pros empresários e ruim para
o estado”, disse a vereadora.

A força-tarefa da Lava-Jato realizou
uma nova operação na manhã desta terça-feira (23). No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu o ex-secretário de obras da
gestão Eduardo Paes (PMDB), Alexandre
Pinto na casa dele, em um condomínio de
luxo na Taquara, na Zona Oeste.
Foram cumpridos seis mandados de
prisão no Rio e em São Paulo, além de
outros 21 de busca e apreensão. Além de
prender o ex-secretário de Obras, a PF
cumpriu mandados de busca e apreensão
nas residências do ex-secretário de Conservação, Marcus Belchior Corrêa Bento
e de seu subsecretário Marco Aurélio
Regalo de Oliveira.
Vagner de Castro Pereira, ex-subsecretário e presidente da Comissão de Licitações da Secretaria municipal de Obras,
e o doleiro Juan Luís Bertran Bittlonch
também foram presos. Os mandados
foram expedidos pela juíza substituta da
7ª Vara Criminal Federal, Caroline Vieira
Figueiredo, já que o juiz Marcelo Bretas
está de férias.
O operação desta terça é uma continuação da “Rio, 40 Graus”, autorizada pelo
juiz Marcelo Bretas, e teve como base as
delações de Luciana Salles Parente e Rodolfo Mantuano, ambos ex-executivos da
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia.
A investigação é sobre um esquema
de propinas envolvendo obras do BRT
TransBrasil, que teve custo de R$1,4
bilhão para a implementação. De acordo
com os investigadores, o esquema era
comandado por Alexandre Pinto.
Os suspeitos foram acusados de receber um total de R$ 35,51 milhões em
propina decorrente das obras de um
dos trechos do BRT Transcarioca, que
liga o Aeroporto Galeão à Penha. Além
da Carioca, fizeram parte do consórcio
responsável pelas obras as empreiteiras
OAS e Contern.
“As investigações revelaram que o
consórcio foi formado por indicação de
Alexandre Pinto, que solicitou a inclusão
da TCDI, de propriedade de Wanderley
Tavares da Silva, que por sua vez auxiliava na liberação de recursos do Ministério
das Cidades para o município do Rio de
Janeiro. Com isso, a Dynatest tinha participação de 80% no contrato e a TCDI de
20%”, diz nota do MPF.
A colaboração de Luciana Salles
Parente, ex-integrante do conselho do
consórcio formado pela OAS, Carioca
Engenharia e Contern, homologada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). De
acordo com a ex-executiva, o ex-secretário
era beneficiário de 1% do contrato de R$
500 milhões. O mesmo percentual era
pago, segundo Luciana, a conselheiros do
TCM, e outros 3% seriam pagos a fiscais
do Ministério das Cidades. No total, diz
Luciana, foram pagos, R$ 2 milhões em
dinheiro vivo.
Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio
entre 2009 e 2017, afirmou que seu secretário de Obras, Alexandre Pinto é um
servidor de carreira da Prefeitura do Rio
e que “a política não teve qualquer relação com sua nomeação para a função de
secretário de obras”. De acordo com Paes,
caso sejam confirmadas as acusações,
“será uma grande decepção o resultado
dessa investigação”.

DOAÇÕES

A Andrade Gutierrez e
a Soares Penido (dona da
Serveng), duas das maiores
sócias da CCR com 30,36%
das ações, fizeram doações
que corresponderam a 10,8%
do total recebido pela campanha de Geraldo Alckmin,
em 2014. Também naquele
ano, entre os candidatos que
concorreram ao governo do
estado, o tucano garantiu
76,8% dos R$ 16,1 milhões
de 13 empresas que tiveram
executivos denunciados por
fraudes e formação de cartel
em licitações da Linha 5 do
metrô. Isso considerando as
doações “legais”.

Marcello Dias

A

política de arrocho realizada pelo governo federal nos últimos anos
está diretamente ligada
à epidemia de febre amarela
que assola o país. Entre 2016
e 2017, quando os primeiros
sinais de aumento do número
de casos e a expansão para a
região sudeste do país foram
detectados, a medida prática
tomada pelo governo de Michel
Temer (PMDB) para o combate
a doença foi a redução em 33%
dos repasses para ações voltadas a situações de emergências
epidemiológicas.
O investimento nessas atividades (incluindo construção,
modernização e aquisição de
equipamentos para centros de
controle, vigilância e prevenção
de zoonoses) caiu de R$ 29,4 milhões em 2016 para R$ 19,7 em
2017. Os dados são do Sistema
Integrado de Planejamento e
Orçamento do Governo (SIOP),
na rubrica identificada como
Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica e Controle de
Doenças.
Os valores citados acima são
aqueles que foram efetivamente
pagos pelo governo federal,
porém podemos analisar a discrepância entre o que foi empenhado e o que, de fato, foi gasto.
No ano passado, a verba empenhada para o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
e Controle de Doenças, R$ 126,1
milhões, mas o pago foi apenas
R$ 19,7 milhões. Isso quer dizer
que em 2017 apenas 15,6% do
que estava previsto foi gasto. Em
2016 também. Naquele ano, fora
empenhado 73,9 milhões, e pago
R$ 29,4 milhões.
Os cortes sistemáticos nas
verbas para a prevenção de
doenças trouxeram às áreas
urbanas do nosso país uma
epidemia que já foi combatida
- e vencida – há mais de 100
anos pelos brasileiros. Este é
o resultado da política de terra
arrasada realizada por Temer e,
antes disso, pela petista Dilma
Rousseff.
Considerando ainda o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica e Controle de
Doenças, Dilma empenhou, mas

Alexandre Pinto, junto a Pezão e Paes
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Servidores preparam caravana
contra roubo às aposentadorias
Entidades organizam manifestações em
Brasília para barrar PEC da Previdência

Ações de combate ao trabalho
escravo caem 23,5% em 2017

As mudanças feitas pelo governo federal
nas ações de combate ao trabalho escravo,
em outubro do ano passado, e o corte no
orçamento previsto para unidades regionais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que combatem a escravidão,
fizeram com que o número de operações
de fiscalização caísse 23,5% em 2017, em
comparação com o ano de 2016, revelam
dados do MTE.
Segundo os números, informados ao G1,
através da Lei de Acesso à Informação foram feitas no ano passado 88 operações
em 175 estabelecimentos, contra 115 em
2016. Foram 341 pessoas encontradas em
situação análoga à de escravos em 2017,
contra 885 no ano anterior, o que significa
uma a queda de 61,5%.
Para o Ministério do Trabalho, a queda
nos números são resultados dos cortes de
verbas no orçamento previsto para unidades regionais da pasta. “O ideal é o recurso
disponível para ações planejadas em atividades em que os auditores das regionais
sabem que há grande indício de exploração
de trabalho análogo ao de escravo. Dessa
forma, o número de ações fiscais nas regionais caiu bastante em 2017”, informou o
órgão. Segundo o jornal Folha de S. Paulo,
a Secretaria de Inspeção do Trabalho registrou corte de 70% de seu orçamento em
março de 2017 – R$ 22 milhões de um total
de R$ 31 milhões.
Outra medida do governo que ajudou no
baixo resultado de ações contra o trabalho
análogo à escravidão se deu pela portaria
editada pelo governo Temer, que mudou os
conceitos de trabalho escravo, em outubro
do ano passado. Pelo texto, ficou determinado que para que uma jornada de trabalho
fosse tratada como análoga à escravidão
deveria haver a restrição de liberdade do
trabalhador, desconsiderando assim situações como as de condições de trabalho
degradantes e jornada exaustiva, previstas
na norma anterior. A portaria ainda criava
uma série de dificuldades administrativas
para a prevenção, a fiscalização e a punição
dos criminosos.
Após muita pressão popular, a portaria
foi suspensa pela ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. E no
fim de dezembro, o governo recuou publicando uma nova portaria, que restabeleceu
as regras antigas.

Empresa que fez demissão em
massa será obrigada a readmitir

Os mais de 70 fisioterapeutas que foram
demitidos em setembro do ano passado,
pelo grupo de hospitais Leforte (Hospital Bandeirante S/A e
Hospital Leforte S/A),
serão readmitidos. A
reconquista dos empregos se deu, após
pressão dos trabalhadores e do Ministério
Público do Trabalho
(MPT) de São Paulo,
que apontaram diversas irregularidades,
como a demissão em
massa sem negociação com o sindicato
que representa a categoria e a contração
de profissionais terceirizados que não
tinham experiência,
colocando em risco a
segurança e saúde dos
pacientes.
A readmissão dos
fisioterapeutas foi estabelecida no dia 8 de
janeiro, após um acordo judicial, firmado
pelo Ministério Público do Trabalho e o
grupo Leforte, na 41ª
Vara do Trabalho do
Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região
em São Paulo. Conforme o acordado entre
as partes, os hospitais
têm o prazo de 30 dias
para rescindirem os
contratos com as empresas terceirizadas
e reintegrar todos os
fisioterapeutas dispensados, que terão assegurada estabilidade de
um ano no trabalho,
nas mesmas condições
de trabalho dos contratos originários. E a

Coordenação do setor
de Fisioterapia nas
duas Unidades terá
que ser restabelecida.
As demissões em massa no grupo Hospitalar
ocorreram no momento em que a reforma
trabalhista de Temer
entrava em vigor.
Para a procuradora
do Ministério Público
do Trabalho, Elisiane
Santos, responsável
pelo caso, a situação
revelou que a terceirização em atividades finalísticas, e em
serviços essenciais,
como o de saúde, traz
prejuízos aos trabalhadores, aos usuários, à população e à
própria organização
empresarial. “Ainda
assim, a Lei atual não
pode ser interpretada
dissociada dos princípios constitucionais,
convenções ratificadas pelo Brasil e pelos
princípios do Direito
do Trabalho”, anotou
a procuradora.
Para o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO),
que acompanhou a
ação, “ao longo do
processo, ficou evidente que a segurança dos pacientes de
ambas as instituições
foi colocada sob risco,
ao realizarem todo o
processo de demissão e contratação da
empresa terceirizada
sem considerarem
a garantia da continuidade correta da
assistência”, disse a
instituição em nota.

O

s servidores, organizados pelo Sindifisco
(Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil), estão preparando, em
conjunto com outras entidades do serviço público
federal, uma caravana a
Brasília entre os dias 19 e 22
de fevereiro, para defender a
Previdência pública e pressionar o Congresso Nacional
pela derrubada da PEC 287,
da reforma da Previdência.
Após o anúncio feito pelo
governo, de que a discussão
da matéria da PEC 287 deve
se iniciar na semana do dia
Manifestação realizada em dezembro pelo Sindifisco contra o projeto 05, com a votação em primeiro turno no plenário da
Câmara prevista dia 19 de
fevereiro, as entidades vêm
se mobilizando para barrar
o avanço da pauta. Além da
pressão em Brasília, centrais
como SP-Conluas e CGTB
convocam greve geral para
Sem sucesso na tentatio dia 19 de fevereiro.
va de convencer o povo de
Para o Sindifisco, “essa
que a reforma da Previdênatuação é essencial para
cia é necessária, Michel Teconvencer os parlamentares,
mer deve gastar mais R$ 50
especialmente aqueles que
milhões para reforçar suas
ainda não se posicionaram
campanhas publicitárias
quanto à reforma. Desde o
até fevereiro, além do que
início da tramitação da PEC
já foi gasto até o momento.
287, o contato com os depuDurante todo o ano pastados e senadores, em suas
sado, o governo veiculou
cidades, foi essencial para o
propagandas nas redes de
esmorecimento da proposta”.
televisão, rádio, jornais e
Até agora, o governo não
portais de internet em que
conseguiu o apoio suficiense alastravam a necessidate (308 votos) para que a
de de aprovar a reforma da
matéria fosse à votação. A
previdência, caso o contrá- Propaganda mentirosa foi suspensa pela Justiça
medida não é impopular
rio o país quebraria. Ainda juíza Rosimayre concordou tivo do governo com essas
apenas entre os deputana tentativa de igualar o com a entidade, destacando campanhas publicitárias
dos, mas também em meio
regime geral de previdên- que, na propaganda, o go- milionárias e falaciosas?”.
à população, mesmo com
cia com o regime próprio – verno promove “desqualifi- O dirigente argumenta que
uma campanha milionária
dos servidores públicos – a cação de parte dos cidadãos “elas omitem, por exemfeita por parte do governo
propaganda dava os dados brasileiros”, em referência plo, que os servidores que
federal [ver matéria nesta
maquiados pelo governo, aos servidores públicos.
ingressaram a partir de 4
página], tentando culpar
que fabricam o déficit, e
Desde o inicio de 2017 de fevereiro de 2013 estão
principalmente os servidoainda chamava os servi- já são R$ 150 milhões des- no teto da aposentadoria
res públicos pelos supostos
dores de “privilegiados”, viados para a propaganda do INSS e pagam planos
déficits na Previdência.
como se fossem os gran- do governo. Destes, R$ privados de previdência
Com isso, os servidores
des culpados por haver 103,5 milhões foram re- complementar. E, para os
reforçam que não é hora dar
problemas nas contas da passados para as agências que ingressaram antes destrégua: “a base governista
Seguridade Social.
de publicidade produzirem se mesmo ano, contribuem
faz uso da imprensa para
A mentira foi tanta que e veicularem os anúncios. com 11% do total da sua
nos desmobilizar. Dizem aos
a Justiça suspensão a vei- Houve até mesmo crédito remuneração e continuam
jornais que acham difícil a
culação da propaganda. adicional de R$ 99 milhões contribuindo na aposentaproposta passar, que vão
Em ação apresentada pela aprovado pelo Congresso no doria até a morte”.
ouvir os servidores, mas, na
Associação Nacional dos apagar das luzes de 2017
Ou seja, para pagar a
verdade, estão trabalhando
Auditores Fiscais da Re- para fechar as contas de pu- aposentadoria, dar aumenpesado para conseguir o
ceita Federal (Anfip), a blicidade — o que totalizou to para os funcionários púvoto dos indecisos”, analientidade denunciou que as R$ 279 milhões.
blicos, ajustar a tabela do
sou Jordan Pereira, presipeças não continham cunho
Roberto Kupski, presi- imposto de renda, manter
dente do Sinal (Sindicato
educativo, como manda a dente da Febrafite (Fede- os serviços e empresas púNacional dos Funcionários
Constituição, e apresentam ração Brasileira de Asso- blicas não há dinheiro, mas
do Banco Central) e vice
mensagem “inverídica” so- ciações de Fiscais de Tribu- para convencer a população
-presidente do Fonacate
bre as mudanças nas regras tos Estaduais), indaga, em de que é muito “justo”
(Fórum Nacional Permade aposentadoria.
artigo publicado na Folha trabalhar até a morte não
nente das Carreiras Típicas
Ao analisar o caso, a de São Paulo, “qual o obje- falta um tostão.
de Estado).
Além da Caravana, os
servidores realizam outras
ações para barrar a reforma,
como uma audiência pública
no Senado Federal, organizada pela Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Previdência Social, para debater
o assunto, em especial o relatório sobre a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) da
Previdência, que acontece no
dia 05 próximo.
Também já no dia 1º de
fevereiro, juristas do trabalho e membros do Ministério Público do Trabalho
realizam um ato na Câmara

Governo vai gastar mais R$ 50 milhões
em propaganda mentirosa sobre PEC 287

Vera Batista/CB-D.A. Press

Corte de verbas e limite à fiscalização
foram as causas da queda nas ações

Protesto realizado no fim do ano passado denunciou pacote anti-servidor

Justiça barra calote de Temer e servidores
federais têm reajuste garatido este ano
Após o governo federal tentar barrar o reajuste salarial
de mais de 253 mil servidores
ativos e inativos do Executivo
federal, o Ministério do Planejamento confirmou que os
trabalhadores vão receber os
percentuais de reajustes prometidos para janeiro de 2018.
O reajuste dos servidores
havia sido votado em 2016, no
entanto, Temer assinou uma
Medida Provisória (805) em
outubro de 2017, que previa o
adiamento ou o cancelamento
das correções salariais.
Segundo informou o Ministério do Planejamento, a
folha referente a este mês foi
fechada no último dia 15 e os
reajustes foram concedido
graças à liminar concedida
pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais de dez ações foram
protocoladas no STF contra a
proposta de adiar o reajuste, e
no início de dezembro Lewandowski julgou procedente o
pedido feito pelo PSOL, para
que a medida que adiou os
aumentos fosse suspensa até
a avaliação do mérito.
Para o presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de
Estado), Rudinei Marques, “a
lei vai ser cumprida. O governo se superou na ilegalidade
ao tentar sustar um acordo
firmado após negociações que
começaram em março de 2015.
Ao nosso ver, não há mais volta
para essa questão. Mas tudo é
possível no cenário atual”.
Com isso, médicos peritos do INSS, policiais federais e rodoviários federais,
auditores fiscais da Receita

Federal e servidores que
integram as carreiras da
Diplomacia irão receber o
aumento previsto em lei.
Segundo informação do
Fonacate, a Advocacia-Geral
da União (AGU) não vai questionar a liminar apresentada
pelo ministro Lewandowski
até que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra
Cármen Lúcia, agende a data
para a deliberação do assunto
pelo plenário da Corte.
Além de suspender o aumento, a MP 805 também
aumentava a alíquota de desconto previdenciário dos servidores que ganham acima
do teto pago pelo INSS (R$
5.645,81) de 11% para 14%, a
partir de 1º de fevereiro. Um
dos interesses da União ao
levar a MP 805 ao plenário do
STF é manter esse aumento.

Federal contra o roubo à
Previdência. De acordo com
a Anamatra (Associação
Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho),
“o objetivo da mobilização
é alertar toda a população,
a comunidade jurídica e os
parlamentares para os riscos
das propostas legislativas
que tendem a enfraquecer
a autoridade judiciária em
suas respectivas carreiras,
que pretendem sucatear o
sistema previdenciário brasileiro, e, de resto, para o
quadro de descaso e paralisia
institucional que ameaça a
própria integridade da Magistratura e do Ministério
Público. A intenção é que
também sejam realizados
atos deste tipo em todo o
país”, afirma a entidade.
Rudinei Marques, presidente do Fonacate, aponta
que “temos de mobilizar
as bases e lutar para construir obstáculos e impedir
a votação da reforma da
Previdência no dia 19”. O
dirigente também salienta
que a tática do governo, de
compra de votos, é imoral e
pode funcionar para aprovar a reforma. Marques denunciou ainda a declaração
do ministro da secretaria
de governo, Carlos Marun,
de que seriam utilizados
recursos da Caixa Econômica Federal para angariar
apoio: “protocolamos junto à comissão de ética da
Presidência da República
uma representação contra
o ministro Carlos Marun
(...). É uma situação inadmissível. O Fórum vai às
ultimas conseqüências para
exigir a apuração e punição
dos responsáveis por essa
utilização indevida do patrimônio público”.
Em artigo publicado na
Folha de São Paulo, o presidente da Febrafit (Federação
Brasileira de Associações de
Fiscais de Tributos Estaduais), Roberto Kupski, defendeu que “antes de alterar as
regras das aposentadorias
de milhões de brasileiros,
o governo precisa atuar no
combate à corrupção, às
sonegações no sistema previdenciários (leia-se cobrar das
grandes empresas), implementar a efetiva cobrança da
dívida ativa da União (cerca
de R$ 340 bilhões), rediscutir os excessos de benefícios
(R$ 56 bilhões por ano), além
dos parcelamentos tributários e da DRU (Desvinculação de Recursos da União)
que retira 30% dos recursos
—que, por lei, deveriam ir
para seguridade social, cujo
valor deste ano deve chegar
a R$ 32 bilhões”.
Kupski também denuncia que “além da caríssima
e difamatória campanha
publicitária, a equipe de governo usa velhas práticas de
concessões, como promessas
de liberação de emendas
individuais, instalando no
Planalto e no Congresso
Nacional uma espécie de
balcão de negócios”.

Sindicato: ‘OS’ fraudulenta irá
administrar hospitais em Osasco
O Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp)
denunciou que a “OS”
Instituto Social Saúde e
Resgate à Vida (ISSRV),
que administrará quatro
serviços de saúde de Osasco, é denunciada por várias
fraudes trabalhistas.
A empresa, disfarçada
de “organização social”, foi
anunciada pela prefeitura
durante audiência pública,
no dia 15 de janeiro, e irá
administrar o Hospital
Municipal Antônio Giglio,
a UPA Conceição, a Upa
Vila Menck e a UPA Centro. Os quatro contratos
somam cerca de R$ 130
milhões por ano.
De acordo com o presidente do Sindicato, Eder
Gatti, “o ISSRV atualmente administra o Hospital
Municipal de Osasco e
os médicos lá trabalham
sem qualquer tipo de contrato. Eles estão sujeitos
a atrasos de pagamento,

redução de vencimentos
e até mesmo a tomarem
calotes. Nosso medo é que
isso se mantenha nos próximos contratos e ainda
se expanda para as novas
aquisições”, relata Gatti,
que questionou qual seria
a política de recursos humanos para as unidades
durante a audiência, mas
não obteve resposta.
De acordo com o Simesp
ainda essa “organização
social” pratica fraudes
trabalhistas em outras
cidades como Miracatu,
onde os médicos por CLT,
com um salário-base muito baixo, e as atividades
extras realizadas, como
plantões e procedimentos,
são pagos em caixa dois. Já
em Embu das Artes, o Simesp recebeu denúncias de
que a OS não está pagando
por plantões trabalhados e
em Itapecerica da Serra a
empresa contrata médicos
sem vínculo empregatício”.
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Marcha diante de tribunal em Assunção

Paraguaios exigem libertação
dos camponeses de Curuguaty

Manifestantes voltaram a tomar a frente do
Tribunal de Sentenças de Assunção e marchar
pelas ruas da capital paraguaia, no último
sábado, para exigir a imediata libertação dos
camponeses presos políticos de Marina Kue,
em Curuguaty.
No dia 15 de junho de 2012, franco-atiradores assassinaram 11 camponeses e seis
policiais, forçando um “confronto” entre os
324 militares que invadiram o acampamento
e cerca de 60 trabalhadores rurais, entre eles
idosos, mulheres e crianças. O sangrento resultado pôs fim apenas uma semana depois ao
governo do presidente Fernando Lugo.
Ao assumir o golpista Federico Franco, o
nome que encabeçou a lista ministerial foi
exatamente o do advogado Carmelo Caballero,
conhecido por sua intimidade e identidade
com os latifundiários e seus crimes. Assim, a
recente divulgação de escutas que vinculam e comprometem o então ministro do Interior
- deu novo gás à campanha dos movimentos
sociais pela libertação dos camponeses, pois
torna ainda mais evidente a manipulação realizada pelo governo, sua “justiça” e sua mídia.
Conforme recorda o Coletivo pela Anulação,
já, Caballero estava responsável pela filmagem
do helicóptero da polícia que sobrevoou e registrou toda a movimentação ocorrida em Curuguaty antes, durante e depois da carnificina,
desaparecendo com as provas e incriminando
justamente as vítimas.
Condenados com penas de ate 35 anos de
prisão, Rubén Villalba, Nestor Castro, Luis
Olmedo, Arnaldo Quintana, Dolores López,
Lúcia Aguero e Fany Olmedo estão encarcerados desde então.

Lavrov: “manter tropas
dos EUA na Síria é uma
provocação deliberada”
“Provocação deliberada”, foi como o
chanceler russo, Sergei
Lavrov, qualificou as
declarações da Casa
Branca de manter uma
“força de segurança
norte-americana permanente na Síria”.
As intenções explicitadas pelos apoiadores
dos terroristas na Síria
são de manter bases
militares tanto ao norte
do país, fronteira com a
Turquia, como ao sul,
fronteira com o Iraque.
“No acompanhamento deste curso em
direção a uma grosseira interferência nos
assuntos sírios, foi
anunciado que forças
de sergurança de fronteira seriam alocadas”,
prossegue Lavrov, dizendo que, após algumas “ridículas declarações” para desmentir a
informação, estamos
diante do fato de que,
no concreto, toda a
atividade, mostra “ou
uma incapacidade de
entender a situação ou
uma deliberada provocação”.
Enquanto os representantes das forças
curdas estão convidados para o Congresso
do Diálogo Nacional
Sírio a se realizar na
cidade russa de Sochi, o

presidente turco, Tayyip
Erdogan, ordenou a forças de seu país atravessarem a fronteira
e invadirem a região
chamada de Afrin sob
domínio das milícias autodenominadas de Forças Democráticas Sírias
às quais ele chamou, em
pronunciamento em Ancara de “força terrorista
formada pelos Estados
Unidos em nossa fronteira”.
O Partido Patriótico
Turco declarou que
apoia a ação militar do
governo turco, mas observa que “a chave de
ouro para o sucesso da
operação é a cooperação com a Síria”, o que
significa participar da
corrente anti-terrorismo formada pela Síria,
Rússia, Irã e Iraque e
contribuir para vencer a traição norte-americana, isolando os
EUA. O PPT, também
declara que a resposta do
governo turco deve ser o
fechamento do acesso
militar norte-americano
à base aérea de Incirlik.
O Ministério do Exterior da Síria declarou
a ocupação dos EUA
“ilegítima” e que “representa uma flagrante
violação da lei internacional e agressão a soberania nacional síria”.

Uma greve geral paralisa Honduras desde
o último sábado em repúdio à continuidade do
desgoverno neoliberal
de Juan Juan Orlando
Hernández (JOH) e em
apoio à posse de Salvador Nasralla, resultado
do pleito presidencial de
26 de novembro.
Mesmo enfrentando
forte repressão policial,
que já redundou em
inúmeros presos e mortos, lideranças e simpatizantes da Aliança de
Oposição contra a Ditadura reiteraram que
o movimento grevista
será mantido até o próximo dia 27, conforme
anunciado.
Durante as mobilizações desta semana na
capital, Tegucigalpa, o
ex-presidente Manuel
Zelaya voltou a ser alvo
de militares e policiais,
que tentaram dispersar
os manifestantes e o
agrediram com bombas
de gás lacrimogêneo.
“Somos maioria. Eles
têm gás, mas nos mantemos firmes, em pé de

luta”, sublinhou Zelaya,
frisando que luta para
que a decisão democrática do povo hondurenho
prevaleça sobre a fraude
eleitoral e os interesses
dos EUA e do grande
capital. Para o ex-presidente, que já havia sido
agredido em outro ato
no dia 12 de janeiro, “é
uma barbaridade que
não respeitem o direito
ao protesto”.
Segundo Salvador
Nasralla, se é verdade
que a Organização dos
Estados Americanos
anunciou que decidiu
trabalhar com um governo que é fruto de
uma fraude, “a OEA
perdeu todo pudor”.
“O problema da OEA é
que 70% do orçamento
com o qual trabalham e
pagam os seus funcionários vem do governo dos
Estados Unidos. Então,
se o governo dos EUA
reconheceu a fraude,
eles como empregados
têm que se dobrar, porque senão correm o risco de já ficarem sem o
próximo salário”.

Hondurenhos fazem greve
geral pela posse de Nasralla

HP

24 E 25 DE JANEIRO DE 2018

Papa repele ‘doença da corrupção’
e destaca o ‘caso da Odebrecht’
Tribuna Hoje

“Não devemos negligenciar isso pois, se cairmos nas
mãos de pessoas que entendem apenas a linguagem
da corrupção, estamos fritos”, alertou o papa

E

m sua visita a Lima,
capital peruana, o
papa Francisco advertiu que há uma
decadência da atividade
política devido à “enfermidade da corrupção” que
atinge muitos políticos e
empresários na América
Latina.
Mencionou o “caso da
Odebrecht”, cuja rede de
propina, comprovada e
“Que os jovens não se conformem, resistam ao ataque às riquezas do continente” estendida com a ajuda do
PT, danificou os cofres
,
públicos do Peru, Equador,
México, Argentina, Venezuela, Colômbia, República Dominicana, Panamá,
Guatemala e México.
Como é de conhecimento público, muitas das
Centenas de dirigentes e
portas apara o propinoduativistas de partidos e movimentos progressistas e populato rechaçado pelo Sumo
res compareceram ao salão de
Pontífice foram abertas
Homenagens do Cemitério de
diretamente por Lula, que,
Troekurov, em Moscou, dia 20,
em várias ocasiões chegou
para a despedida a Victor Ampiem visita a estes países,
lov, líder do Movimento Rússia
após sua passagem pela
dos Trabalhadores. Ele encapresidência, para proferir
beçou a resistência à traição
palestras regiamente pade Gorbatchov e Yeltsin e suas
gas pela Odebrecht.
medidas que fragmentaram

Moscou dá adeus a Victor Ampilov, líder da
resistência ao desmonte da União Soviética

a União Soviética. Mobilizou
centenas de milhares em defesa
das conquistas da Revolução.
Participaram do ato o vice-presidente do Partido Comunista da Federação Russa,
Dmitri Novikov; deputado
Shargunov; Baburin e Udaltsov da Frente de Esquerda;
Ilya Konstantinov, Partido
Liberal Democrático da Rússia e Yuri Mukhin, escritor e
cineasta.
O secretário de Relações
Internacionais do Partido
Pátria Livre (PPL), do Brasil,
Marcio Cabreira, representou
o partido, com quem Ampilov
cultivou uma rica relação.
Seguem principais trechos
do pronunciamento de Marcio:
Prezados Camaradas:
Em nome dos militantes
do Partido Pátria Livre, e especialmente do presidente
da nossa agremiação, Sergio
Rubens de Araújo Torres, que
também teve a oportunidade
e o privilégio de conviver com
Victor Ampilov, expresso nossa
solidariedade a seus familiares,
Vera, Seriozha e Nastya, e a
todos companheiros de luta de
Ampilov.
No início da década de 90,
Ampilov teve papel destacado
em ajudar o nosso partido a
compreender o que acontecia na Rússia. Nosso eterno
dirigente Cláudio Campos
publicou em 1992 o livro "A
História continua" e o camarada Ampilov foi fundamental
na sua divulgação.
Pensei em algumas palavras que caracterizam a vida e
a luta de Victor Ampilov e elas
se resumem a três: solidarieda-

PRAGA
Líderes de movimentos populares na despedida

Marcio, secretário de Rel. Internacionais, falou pelo PPL
de, alegria e coragem.
Solidariedade pois, assim
como o Che, Ampilov era capaz
de sentir como se fosse contra si
qualquer injustiça cometida no
mundo. Seus gestos ultrapassavam as fronteiras da Rússia.
Alegria porque, apesar das
privações e dificuldades que a
vida lhe impôs, nunca renunciou de carregar consigo o dom
de ser feliz. Em novembro do
ano passado, eu e o companheiro Uldorico Alves, dirigente do
nosso partido, o encontramos
na Praça Vermelha participando das comemorações dos 100
Anos da Revolução de 1917.
Ele estava carregado de alegria
e esperança com a possibilidade
das mudanças que as eleições
na Rússia podem proporcionar
ao povo.
Coragem. O traço mais
marcante da sua personalidade. Assim enfrentou os desatinos de Gobarchov e Yelstin
que atentavam contra a URSS,
enfrentou tropas e tanques em
frente à Duma em Moscou;
coragem ao mobilizar centenas
de milhares de pessoas para se

manifestarem contra os ataques ao socialismo; coragem
diante das torturas na prisão
de Lefortovo. Recentemente,
enquanto fazia a campanha
do candidato à presidência
da Rússia, Grudinin, foi mais
uma vez vítima da intolerância
policial na Praça Vermelha.
Era um orador como poucos,
temido por seus adversários
que, sem argumentos, só conseguiam detê- lo ,recorrendo à
repressão policial. Mas isso era
muito pouco para ele, às vezes
significava algumas horas de
descanso...
Ampilov foi um homem
íntegro, de convicções inabaláveis, desapegado dos bens
materiais, disposto a tudo na
luta pela liberdade e melhores
condições de vida do povo
soviético.
Não teremos mais a convivência física com Victor
Ampilov, mas as suas idéias,
convicções, e sua coragem
estão imortalizadas e seguirão
em frente nas mãos de seus
companheiros de jornada.

Marcio Cabreira

Na homenagem a Lenin, Grudinin
destaca conquistas do socialismo
Milhares de pessoas encabeçadas pelo candidato à
presidência, Pavel Grudinin,
visitaram o Mausoléu de Lenin,
na Praça Vermelha de Moscou,
para homenagear o líder da
Revolução Russa, dia 21, aos 94
anos de seu falecimento.
Concluindo a homenagem
a Vladimir Ilich, Grudinin
afirmou que “novamente as
consignas leninistas de ‘Todo
o poder aos Sovietes!’, ‘Paz ao
mundo!’, ‘As fábricas para os
operários!’, ‘A terra para os
camponeses!’ são atuais. Depois de 100 anos são novamente
propostas pelo PCFR e muitos
patriotas”.
“As ideias de Vladimir Ilich
Lenin, pelas quais morreram
muitos compatriotas nossos,
conquistaram os corações e
mentes do que há de melhor
no mundo inteiro”, destacou
o candidato presidencial, após
depositar flores no monumento
que desde 1924 guarda o corpo
do líder bolchevique.
Acompanhado pelo dirigente do Partido Comunista da Federação Russa, Guennady Ziuganov, dirigentes da Frente de
Esquerda e lideranças sociais
e políticas que defendem sua
candidatura nas eleições de 18
de março, Grudinin assinalou
que não se arrepende nenhum
minuto de ter mantido o nome
Lenin na Cooperativa que dirige desde 1995 - considerada
a mais produtiva da Rússia
– “embora pressionado pelas

Grudinin, candidato presidencial e Ziuganov,
líder do PCFR, dirigem-se ao mausoléu de Lenin
autoridades em numerosas
ocasiões”.
O candidato destacou que
no dia “10 de novembro de
2018 celebramos o 100º aniversário de fundação da nossa
cooperativa”.
“Devemos sua existência a
Vladimir Ilich Lenin”, acrescentou, “ele foi do Kremlin
para a cidade Gorki, parou e
explicou aos camponeses que
era melhor trabalhar coletivamente. Depois disso, apareceu
a aldeia Lenin, e depois a fazenda do Estado com o nome
de Lenin. E provamos com o
nosso próprio trabalho que as
ideias de Lenin permitem que
as pessoas cresçam, recebam
educação gratuita e usem
cuidados de saúde gratuitos".
Ziuganov destacou que “a
era leninista abriu um novo
mundo quando o país subiu

ao cosmos, conquistou a vitória
contra o fascismo em 1945,
quando foi garantida uma vida
digna para cada cidadão”.
“O mundo inteiro era considerado nosso país”, disse,
sublinhando o espírito solidário
com todos os povos que Lenin
desenvolveu.
“Hoje, na Rússia há 22 milhões de pessoas pobres e a
pobreza se tornou o cartão de
visita do atual governo. Não há
garantias de segurança, escolaridade normal nem tratamento
médico decente”, prosseguiu.
“Propomos um programa de
governo real com os 20 Pontos
de Pavel Nikolayevich Grudinin”, afirmou o líder comunista,
assinalando que as medidas
foram apoiadas por mais de
cem organizações patrióticas,
nacionalistas e de esquerda.

SUSANA SANTOS

Essa não é a primeira
vez que o líder da Igreja
Católica aborda a questão.
Em 2015, no Paraguai,
disse que a corrupção é
“uma praga, uma gangrena”. Nesta sexta-feira,
19, diante do presidente
Pablo Kuczynski - que por
pouco não foi afastado por
impeachment por causa do
envolvimento no escândalo
Odebrecht - denunciou que
a corrupção é um "vírus social" que "contamina tudo".
“Acho que a política está
em crise, muito, muito em
crise na América Latina
por causa da corrupção",
alertou, para, a seguir,
conclamar: “Não devemos
negligenciar isso, porque,
se cairmos nas mãos de

pessoas que entendem apenas a linguagem da corrupção, estamos fritos”.
O papa também referiuse ao triste “fenômeno dos
paraísos fiscais, muitos dos
quais estão na América
Latina” e lembrou que
“a América Latina estava
buscando um caminho, a
Pátria Grande e, sob golpes, passados os anos, está
sofrendo sob um capitalismo liberal desumano”.
“Que os jovens não se
conformem”, prosseguiu,
denunciando este capitalismo guiado pela “avidez do
consumo”, onde os “grandes interesses econômicos exercem forte pressão
para extrair petróleo, gás,
madeira, ouro e levam à
monocultura agrícola” sem
atender aos interesses dos
latino-americanos, sem
levar em conta os direitos
dos ancestrais indígenas.
Francisco chamou a todos a “unirem-se aos seus
desafios e a reafirmarem
uma opção sincera pela
defesa da vida, da terra e
das culturas”.

AVIDEZ
Segundo ainda o papa,
os grandes interesses “não
podem dispor dos bens comuns ao ritmo da avidez e
do consumo. É necessário
que haja limites”.
Francisco concluiu com
a denúncia de que “sofremos com a exploração
dos nossos recursos naturais. Sofremos muito
quando os estrangeiros
perfuram a terra, quando
envenenam e danificam
nossos rios convertidos
em águas negras da morte.
Os estrangeiros nos enxergam débeis e insistem
em tomar nosso território.
Estamos vivos e seguimos
resistindo”.
N.B.

Congresso Nacional Africano
declara 2018 ‘Ano Nelson Mandela’

A diretoria executiva do
Congresso Nacional Africano
(CNA) ratificou a decisão,
tomada em conferência partidária, que torna o ano de 2018
dedicado ao líder da libertação
nacional e do apartheid da
África do Sul, Nelson Mandela. Dessa forma, durante o
período, o partido deve lutar
prioritariamente pela criação
de empregos e pelo desenvolvimento econômico, anunciou
o presidente da agremiação,
Cyril Ramaphosa, que também
ocupa o cargo de vice-presidente do país, após uma reunião
executiva celebrada entre os
dias 18 e 19 de janeiro, na
cidade de Irene, na província
de Gauteng.
Durante o ano de 2018, será
comemorado o centenário de
Mandela, conforme decidido
durante a 54º Conferência
Nacional do CNA, realizada
em dezembro de 2017, onde o
então presidente foi reeleito.
Na ocasião, os mais de cinco mil
delegados, entre os quais o presidente do país, Jacob Zuma,
elegeram a nova diretoria e
estabeleceram o seu programa
para o próximo período, o que
inclui as eleições presidenciais
de 2019, às quais Zuma não
poderá concorrer.
Em nota publicada no site
do partido, sobre a reunião,
os dirigentes “concordaram
sobre a necessidade de forjar
um acordo social entre o governo, os trabalhadores e os
empresários” para retomar “o
desenvolvimento econômico,
com base nas resoluções da 54ª
Conferência Nacional”. Para
tanto, reconheceram erros e
afirmaram ser preciso “agir de
forma decisiva e determinada
para reconstruir o vínculo de

confiança entre o povo e o movimento, restaurando sua dignidade e legitimidade moral”.
Os dirigentes também avaliaram a mobilização de comemoração dos 106 anos da
fundação do partido, celebrados no dia 8 de janeiro. “Foi
uma excelente mobilização”,
realizada na cidade de East
London, uma província do
Cabo Oriental, que “produziu
grande entusiasmo, esperança
e entusiasmo entre o nosso
povo” por sinalizar a retomada
do caminho de Mandela.
Nesse sentido, os dirigentes
do CNA afirmaram que as
celebrações em homenagem
ao primeiro presidente negro
da África do Sul, durante
o ano de 2018, terão como
lema, “100 anos de Nelson
Mandela: ano de renovação,
unidade e trabalho”. Para
Ramaphosa, o CNA utilizará
esse período para resgatar as
lições do líder anti-apartheid,
impulsionando o processo de
unidade e reconstrução deste
movimento fundado em 1912.
Para Cyril, a África do Sul
precisa construir uma base econômica capaz de dar dignidade
a todos os cidadãos, sem privilegiar apenas poucos grupos.
“Visualizamos uma economia
que abarque a inovação tecnológica, que ofereça políticas
para enfrentar as barreiras
que impedem o crescimento e
a inclusão social”. Abordando
as dificuldades da organização,
conclamou os militantes do
CNA a lutar contra o tribalismo, o racismo, a xenofobia e
pela afirmação das mulheres.
Também afirmou ser necessário desmascarar todas as
formas de corrupção.
GABRIEL CRUZ

24 E 25 DE JANEIRO DE 2018

HP

Greve de agentes penitenciários
da França alcança 70% do setor

Os agentes penitenciários da França entraram em greve, paralisando pelo menos 130
presídios, de um total de 188, na manhã da segunda-feira (22). O movimento teve início há
uma semana, após mais um ataque, onde três
agentes foram esfaqueados por um detento
em uma prisão na comuna de Vendin-le-Vieil,
no Pas-de-Calais.
“As equipes de vigilância estão cansadas e
furiosas. É uma mobilização difícil, mas não
vai parar se o governo propuser apenas medidas paliativas”, advertiu o secretário-geral da
Confederação Geral do Trabalho (CGT) para
as penitenciárias, Christopher Dorangeville,
ao comentar a última proposta do governo
em resposta às mobilizações. A greve está
sendo organizada pelo sindicato UFAP em
conjunto com a CGT e a União Nacional das
Penitenciárias - Força de Trabalho (FO), os
três principais sindicatos do setor.
Nas penitenciárias que aderiram à greve,
os guardas levantaram barricadas na entrada
dos presídios impedindo a entrada ou saída
de qualquer pessoa. De acordo com os sindicatos, o alto nível de mobilização alcançado
nos centros penitenciários se deu em protesto
contra as constantes agressões de presos aos
funcionários dos presídios.
Em resposta à crise, o governo apresentou uma proposta prevendo a contratação
de apenas 100 novos guardas para o ano de
2018 (1.100 nos próximos 4 anos). A proposta foi rejeitada pelo movimento grevista
por “estar bem abaixo das expectativas dos
colegas mobilizados”, declarou Dorangeville
no domingo, que salientou outros problemas,
“particularmente no que diz respeito aos subsídios e as condições de trabalho dos 28 mil
supervisores, além de não tratar em nenhum
momento de aumento salarial”.
Dizendo estar comprometida com a segurança dos presídios, a proposta do governo não
tratou de novos investimentos para melhora
ou construção de novos presídios, mencionando apenas algumas medidas administrativas,
como a adoção de um regime de detenção
especial para os “presos terroristas”.

Snowden: medida é ataque à liberdade

EUA renova lei que permite
espionar pessoas pela internet
sem autorização da Justiça
O presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, sancionou na última sextafeira (19) o projeto
de lei que renova,
por mais seis anos,
a autorização para
as operações de vigilância globais e sem
necessidade de ordens
judiciais da Agência
de Segurança Nacional (NSA). Criada no
governo de W. Bush, a
medida foi renovada
por Barack Obama
e, aprovada recentemente pelo Congresso
com o apoio de 65
representantes democratas, aguardava
a sanção presidencial.
O dispositivo possibilita ao governo
Trump colocar em
prática a seção 702
da Lei de Vigilância
de Inteligência Estrangeira, permitindo
que recopile - a seu
bel prazer - comunicações eletrônicas de
indivíduos de fora dos
EUA e seus contatos,
incluídos os cidadãos
estadunidenses dentro do seu próprio
país. Assim, sob o
manto do combate
ao terrorismo, a NSA
e o FBI utilizam o
dispositivo para ter
acesso a milhões de
correios eletrônicos,
mensagens de texto
e chats de vídeo, com
a conivência do Google, Facebook, Yahoo,
AT&T e outros gigantes da internet.
Como já alertou
Edward Snowden, exfuncionário da NSA e
responsável por vazar
milhares de documentos da agência sobre
espionagem massiva,
“são populações inteiras submetidas a um
tipo de olho que tudo
vê, inclusive quando
não é necessário”. Na
avaliação de Snowden, exilado na Rússia
desde julho de 2013,
são práticas que aten-

tam contra direitos
humanos elementares, que “fazem dano
à nossa economia,
limitam nossa capacidade de falar e pensar,
viver e ser criativos,
ter relações e mesmo
nos relacionarmos livremente”. Reagindo
à renovação da medida, Snowden alertou
no Twitter sobre o
seu real significado:
toda a comunicação
não criptografada que
passará pelos EUA
nos próximos seis
anos será coletada,
vasculhada e analisada por Washington.
Depois do escândalo causado pelas revelações de Snowden, a
Casa Branca deu a entender que pretendia
limitar os programas
de espionagem criados por W. Bush após
os atentados de 11
de setembro. O fato
é que, também neste
caso, as mudanças
prometidas por Obama não passaram de
perfumaria, uma vez
que o limite aprovado
afetou tão somente o
território norte-americano, com relação
ao armazenamento
de bilhões de chamadas locais. Enquanto
isso, a liberdade de
Washington espionar
cidadãos e governos
estrangeiros não só
permaneceu intocada,
como foi ampliada.
Isso aconteceu durante o governo Obama, apesar da farta
documentação vazada
por Snowden mostrar
que, com a espionagem
no exterior, o governo
dos EUA buscava “obter vantagens diplomáticas de países aliados, como Alemanha
e França, e vantagens
econômicas do Japão
ou do Brasil”. Tudo
isso, obviamente, sob
o pretexto de conter “o
terrorismo”.
LEONARDO SEVERO
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82% da riqueza gerada em 2017
foi para os cofres do 1% mais rico
Segundo relatório da Oxfam, de 2006 a 2015, a
riqueza dos bilionários inflou à taxa de 13%
ao ano, enquanto a renda dos trabalhadores
se arrastou a uma taxa 6 vezes menor, de 2%

N
A China investiu 17% a mais no setor de alta tecnologia. 2,8 p.p. a mais que em 2016

Economia chinesa cresceu 6,9% em 2017
O Bureau Nacional de
Estatística da China (BNE)
anunciou que o crescimento
do PIB em 2017 alcançou o
elevado patamar de 6,9%, no
primeiro ano desde 2010 em
que o crescimento é maior
do que no ano anterior. A
economia chinesa é a segunda maior do mundo e ainda
a primeira, sob o critério de
paridade de poder de compra.
O resultado superou inclusive as expectativas do
governo chinês, de 6,5%. No
ano anterior, o crescimento
fora de 6,7%. Conforme os
organismos internacionais, a
economia chinesa é responsável sozinha por um terço do
crescimento global.
No decorrer do ano passado, “analistas” internacionais
não se cansaram de vaticinar
todo o tipo de desastre para
a China, inclusive o colapso
do seu sistema financeiro e o
“excessivo endividamento”.
Outros números do BNE
mostram que o objetivo de
desenvolver a economia chinesa, fortalecendo o mercado
interno e dependendo menos
das exportações, vem sendo
paulatinamente alcançado.
O consumo contribuiu com
58,8% da expansão econômica do país em 2017, sendo
que as vendas no varejo aumentaram 10,2%. O Índice

de Produção de Serviços
aumentou 8,2% ano a ano,
0,1 ponto percentual mais
do que no ano anterior.
Também a renda disponível
per capita aumentou 7,3%,
para 25.974 yuans (US$
4.033).
Decisivo para o crescimento foi o investimento
nas estatais (alta de 10,1%),
o que, somado aos 6% relativos às empresas privadas,
determinou 7,2% de alta nos
investimento em ativos fixos,
número 0,9 pontos percentuais menor do que no ano
anterior, mas com o enorme
valor de US$ 9,8 trilhões
(63,17 trilhões de yuans).
Já em setores como alta
tecnologia e fabricação de
máquinas, houve elevação
dos investimentos, respectivamente 17% (mais 2,8
pontos percentuais que no
ano anterior) e 8,6% (mais
4,2 pontos percentuais).
Como registrou a agência
de notícias Xinhua, em contrapartida o investimento
em manufatura intensiva
em energia diminuiu 1,8%
ano a ano. A substituição em
curso de produção de gás em
substituição ao carvão para
calefação e de energia solar
também tem causado melhora na qualidade do ar das
metrópoles chinesas. Tam-

bém foi enfrentado o excesso
de capacidade de produção em
setores como aço e carvão, com
reduções de respectivamente
50 milhões de toneladas e 150
milhões de toneladas.
Ao mesmo tempo, prosseguem os planos chineses
para construção da chamada
“Rota da Seda”, renomeada
“Iniciativa do Cinturão e
Estrada”, que compreende
seis corredores econômicos
conectando a Ásia, Oriente
Médio, África do Norte e
Europa, e com conexão com
a Rússia, incluindo portos,
trens de alta velocidade, links
de fibra de alta velocidade e
estradas, que tem início na
região mais ocidental e menos desenvolvida da China.
Conforme várias fontes, são
projetos de infraestrutura da
ordem de US$ 20 trilhões.
Outros números que
atestam o desenvolvimento
chinês: a produção de sofisticados robôs industriais
superou os 100 mil este ano
– mais que Coreia do Sul e
EUA somados; a produção de
automóveis da China é mais
que o dobro da dos EUA; o
país já é o maior produtor
de energia eólica; e a rede de
trens de alta velocidade – 16
mil quilômetros - é a maior
do mundo.
A.P.

Depois de descartar, na
última campanha eleitoral,
voltar a estar coligado com
Ângela Merkel, garantir que
“ia para a oposição” e outras
juras de comício, o presidente
da social-democracia alemã,
Martin Schulz, fez meia volta,
volver, e aprovou em cúpula
partidária no final de semana
“retomar as conversações”
para restauração da “grande
coalizão”. Desde setembro
passado, Merkel vem tentando, em vão, constituir novo
governo.
Para aplacar a ira do eleitorado e a desconfiança de parte
do partido – como a juventude
(Jusos) de que, se continuarem
sob a asa de Merkel, o partido
vai sumir do mapa, Schulz
aprovou que o acordo com a
primeira-ministra irá a referendo dos 440 mil filiados.
Segundo a ala jovem,
o SPD precisa ir “para a
esquerda” (ou pelo menos
aparentar que vai) sob risco
de virar “irrelevante”, mas

não é isso que acontecerá
nessa seresta de Schulz
para Merkel. Aos jovens,
Schulz advertiu que era a
“grande coalizão ou novas
eleições”. E como se sabe,
tanto Merkel quanto o SPD
tiveram os piores resultados
eleitorais desde a II Guerra.
Talvez alguém devesse
contar ao pessoal dos Jusos
que o SPD não ganha uma
eleição nacional há mais
de uma década porque seu
líder Gerhard Schroeder,
quando primeiro-ministro,
traiu as promessas de campanha e aprovou a “reforma
trabalhista” conhecida como
“Leis Volkswagen” que arrochou os trabalhadores em
2004, bem antes de Berlim
estender aos outros europeus seu “austericídio”.
Já Merkel anda dizendo
que a Democracia-Cristã
precisa ir mais para a direita,
para reconquistar os eleitores
que desertaram seu partido
pelo AfD contra a imigração,

após a guerra dos americanos
na Síria empurrar 1 milhão de
refugiados para a Europa, e
Merkel ter de segurar o tranco.
Conforme o dueto de neoliberais de direita e de “esquerda”, é preciso assegurar
a “coesão social” da Europa
e a rédea curta sobre os demais europeus, nesses tempos bicudos em que o chefe
da ocupação canta a ária da
“America First”. (Não era
“Deutschland”?)
As conversas “exploratórias” SPD-Merkel no início
do mês concordaram em
limitar a 200 mil por ano
as chegadas de solicitantes
de asilo – o que a iminente
vitória de Assad deve tornar
possível. As partes também
teriam acertado reprimir
a evasão fiscal praticada
na União Europeia pelos
gigantes tecnológicos dos
EUA. Até aqui, Berlim segue sustentando o acordo
nuclear com o Irã, apesar
das pressões de Trump.

Berlim: SPD quebra juras de comício
e prepara volta à coalizão com Merkel

COI anuncia que Coreia Popular participará
dos Jogos de Inverno no Sul com 22 altletas

O presidente do Comitê Olímpico Internacional
(COI), Thomas Bach, anunciou que a Coreia Popular participará dos Jogos
Olímpicos de Inverno de
PyeongChang, na Coreia do
Sul, em cinco modalidades
de três esportes. Em seu
anúncio, realizado no sábado
(20), Bach comentou que “os
Jogos Olímpicos mostram
como o mundo pode ser se
nós nos guiarmos pelo espírito olímpico de respeito e
compreensão”.
Sobre a decisão do COI
pela participação conjunta
das duas Coreias nos Jogos
Olímpicos, tanto na abertura quanto integrando uma
equipe unificada de hóquei

feminino, Bach disse tratarse de “um momento muito
especial não só para as duas
Coreias, mas para o mundo
inteiro”. Para o presidente
do Comitê, a decisão atende
“o desejo dos dois comitês
olímpicos para que suas
delegações se juntem como
uma só ‘Coreia’ na abertura das Olimpíadas. Esta
equipe entrará no Estádio
Olímpico sob uma mesma
bandeira”, a bandeira da
unificação, carregada por
uma atleta mulher e um
atleta homem, sendo um de
cada país.
Ao todo, a Coreia Popular levará 22 atletas,
24 oficiais de equipes e 21
representantes de impren-

sa para os Jogos Olímpicos
de Inverno, para participar
nas modalidades de patinação artística, patinação de
velocidade, esqui cross-country (praticado em terrenos
planos ou ondulados) e esqui
alpino (praticado em encostas íngremes de montanhas),
além de compor a equipe de
hóquei feminino com as sulcoreanas.
Para o presidente do COI,
com base no “espírito olímpico
de respeito e compreensão”,
será possível “alcançar resultados positivos. Os Jogos
de Inverno de PyeongChang
2018 estão abrindo as portas
para um futuro melhor para
a península coreana, concluiu
Thomas Bach

a véspera da abertura do Fórum de
magnatas e puxasacos do neoliberalismo de Davos, a Oxfam,
entidade humanitária inglesa, lançou novo relatório em
que denuncia que a desigualdade no mundo alcançou
dimensão tão absurda que
42 biliardários possuem a
mesma riqueza que a metade mais pobre da população
mundial, de 3,7 bilhões de
pessoas.
Segundo Como a organização alertou ainda, 82%
da riqueza gerada em 2017
foi para o 1% mais rico.
Também jamais foi tão acelerado o ritmo de expansão
do abismo da desigualdade:
a cada dois dias, mais um
novo bilionário (em dólares),
agora são ao todo 2.043 no
planeta. Nove entre 10 são
homens. Números que têm
como base relatório anual do Credit Suisse sobre
riqueza global e a lista de
bilionários da Forbes.
Entre 2006 e 2015, enquanto a riqueza dos bilionários inflou a uma taxa
de 13% ao ano, a renda
auferida pelos trabalhadores se arrastou a uma taxa
seis vezes menor, 2% ao
ano. Apenas o aumento na
riqueza desses bilionários
registrada em 2017 – mais
US$ 762 bilhões - seria suficiente para acabar com a
pobreza extrema no mundo
inteiro mais de sete vezes.
Um quadro de ostentação,
desperdício e ganância para
uns poucos, e miséria e desesperança para a imensa maioria, que se repete continente
após continente. Nos EUA, as
três pessoas mais ricas (Jeff
Bezos, Bill Gates e Warren
Buffet) detêm a mesma riqueza que a metade mais
pobre da população do país
(160 milhões de pessoas).
No Brasil, cinco bilionários detém a mesma riqueza
que os 50% mais pobres (100
milhões); em um ano – em
plena crise – o número de
bilionários subiu de 31 para
43. Na Nigéria, os juros recebidos pelo homem mais rico
sobre sua fortuna em um ano
seriam suficientes para tirar
dois milhões de pessoas da
pobreza extrema. Na Indonésia, os quatro mais ricos
concentram mais riqueza que
os 100 milhões mais pobres.
Na África do Sul, os 10%
mais ricos recebem metade
do total de salários pagos,
enquanto os 50% da força de
trabalho ficam com apenas
12%. Em pouco mais de um
dia de trabalho, o diretor executivo de uma grande empresa americana ganha o mesmo
que um trabalhador médio
ganha em todo um ano.
De acordo com o recém-publicado “Relatório de Desigualdade Mundial”, do banco
Credit Suisse, o 1% mais rico
abocanhou 27% do crescimento da renda global entre 1980
e 2016. Já os 50% mais pobres
tiveram que se contentar com
a metade disso, 13%
Em um quarto de século,
para alguém que integre os
10% mais pobres do mundo,

a renda anual média aumentou menos de US$ 3. Assim,
enquanto 42 centavos de
cada dólar de aumento da
riqueza global eram açambarcados pelos 10% mais
ricos, os 50% mais pobres
tinham que se contentar com
apenas 13 centavos.
Numa demonstração de
como é insustentável essa
situação, o estudo registrou
que, considerando esse nível
de desigualdade, a economia
global precisaria ser 175
vezes maior apenas para
permitir que todos passassem a ganhar mais de US$
5 por dia (o que seria uma
catástrofe ambiental).
É pesada a carga sobre
os jovens: no mundo inteiro
quase 43% estão desempregados ou subempregados
segundo a OIT. As mulheres - além da dupla jornada
de trabalho (não paga), da
diferença de salário com um
homem na mesma função e
do assédio - ainda se vêem
diante de situações como a
narrada, de, no país mais
rico do mundo, os EUA,
uma trabalhadora no setor
avícola no Arkansas ter de
trabalhar de fraldão, porque
é proibido ir ao banheiro.
Mais de 150 milhões de
crianças de 5 a 17 anos estão envolvidas em alguma
forma de trabalho infantil,
quase uma em cada 10.

PROPAGANDA NEOLIBERAL

Embora a máquina de
propaganda neoliberal e da
globalização assevere que
se os ricos forem entupidos
com mais riqueza, esta vai
escorrer para baixo, gerando
empregos, salários e menos
pobreza, isto é desmentido
a cada ano pela exacerbação
da desigualdade, que já não
há como abafar.
A corrida para o fundo
de salários, aposentadorias,
direitos e programas sociais
sob a globalização, desde a
derrubada do socialismo na
União Soviética, por um lado,
mais a especulação desenfreada, ‘quantitative easing’,
evasão fiscal, corte de impostos para ricos, bônus escandalosos para os executivos e
favorecimento de acionistas
e rentistas estão na raiz
desse descalabro. Longe vão
os tempos em que Keynes,
para deter a crise, clamava
por empregos, salários e a
eutanásia do rentismo.
Ainda segundo o relatório,
dois terços dessa riqueza
desmedida se devem simplesmente a herança sem tributação, saqueio por monopólios
e corrupção desbragada, inclusive nas privatizações, e
não à alegada “inovação” ou
“talento” de alguém.
Provavelmente, uma
estimativa ainda muito
condescendente com os parasitas. No bicentenário do
nascimento de Karl Marx,
sua percepção de que a concentração de riqueza em um
pólo da sociedade correspondia ao acúmulo de miséria e
brutalização no pólo oposto
está tendo uma confirmação
para alguns inesperada.

ANTONIO PIMENTA

Democratas e Republicanos se acertam
e ‘fechamento do governo’ só dura 3 dias

Após aprovação no Congresso, o presidente Donald
Trump assinou na noite de
segunda-feira (22) lei de orçamento provisório que encerra a paralisação parcial
de atividades do governo,
que durou três dias. Novo
orçamento federal deverá
ser aprovado até o dia 8 de
fevereiro.
Como o teto oficial de endividamento autorizado do
governo foi atingido, a paralisação ameaçava deixar
parte dos funcionários sem
salário e atingir a execução
de programas sociais.
No domingo, chegou a
ser interrompido o funcionamento das visitas à
Estátua da Liberdade, retomado na segunda-feira após
socorro do governo local.
Milhares de funcionários ficaram em casa, sem salário.

Na queda de braço entre
Trump e a oposição, com o
presidente exigindo financiamento para seu muro
xenófobo na fronteira com
o México, e os democratas
acordo que preserve os 800
mil imigrantes ilegais que
chegaram aos EUA na infância (Programa DACA), chave
para suas pretensões nas
eleições intermediárias deste
ano, o Senado na sexta-feira
havia rejeitado a extensão
temporária.
Na nova votação, o acerto
foi aprovado por 81 votos a
18. Na Câmara, por 266 votos a 150. Conforme o líder
da minoria no Senado, o
democrata Chuck Schumer,
o acordo é pôr em discussão
nova lei de imigração até o
dia 8. A proteção aos 800 mil
jovens havia sido revogada
por Trump em setembro.

Uma pequena compilação das provas
contra Lula (só no caso do triplex)
Arthur Hermógenes Sampaio
Neto, gerentes comerciais da
Kitchens Cozinhas e Decorações,
confirmaram, em síntese, o
depoimento de Rodrigo Garcia
da Silva (evento 425), embora
tivessem conhecimento de menos detalhes. De mais relevante
confirmação de que realizaram
a venda dos móveis tanto para
o apartamento no Guarujá
como no sítio em Atibaia”
(idem, it. 498).

A sentença do juiz Moro foi baseada nas provas documentais.
As provas testemunhais, algumas das mais contundentes
contra Lula foram produzidas pela defesa de Lula. Não se
trata de uma ironia jurídica, mas de algo inevitável, devido
à própria linha da defesa – a de que nada existiu, mesmo
quando elefantes de fatos atravessam a sala do tribunal
á que a cúpula do PT – e
alguns outros cínicos
– optaram por repetir que não há provas
contra Lula, ao invés
de, ao menos, tentar
contestar alguma das
provas apresentadas na
Justiça, resolvemos, aqui, fazer
um pot-pourri dessas provas,
embora referentes a somente
um caso: a propina do triplex
de Guarujá, que será julgado em
segunda instância na quarta-feira, dia 24, no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF-4).
A sentença do juiz Moro foi
baseada nas provas documentais. Os depoimentos – que
também são provas, as provas
testemunhais -, rigorosamente,
são citados para corroborar as
provas materiais.
Aliás, quanto às provas testemunhais, algumas das mais
contundentes contra Lula foram
produzidas pela defesa de Lula.
Não se trata de uma ironia
jurídica, mas de algo inevitável,
devido à própria linha da defesa
– a de que nada existiu, mesmo
quando elefantes de fatos atravessam a sala do tribunal.
Por exemplo, no interrogatório do presidente da OAS, José
Adelmário Pinheiro Filho, o Léo
Pinheiro, na 13ª Vara Federal de
Curitiba:
DEFESA DE LULA: Vou
perguntar objetivamente para o
senhor, o senhor entende que o
senhor deu a propriedade desse
apartamento para o ex-presidente Lula?
JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO: O apartamento era do presidente Lula.
Desde o dia que me passaram
para estudar os empreendimentos da Bancoop, já foi me dito
que era do presidente Lula e de
sua família, que eu não comercializasse, e tratasse aquilo como
uma coisa de propriedade do
presidente. Eu procurei o João
Vaccari algumas vezes e o Paulo
Okamotto, [para saber] de como
iríamos operacionalizar para
passar do nosso nome. Nós tínhamos um elo entre o Instituto
Lula, com várias doações feitas,
que estão aí todas declaradas,
e as palestras no exterior. Fizemos, se não me falha a memória, 5 palestras, só a OAS
pagou de palestra mais de
1 milhão de dólares.
O grifo é nosso.
Mais adiante, quando foi
abordada a questão de que Lula
jamais falou para a OAS que
pagaria pelo triplex, a defesa inverteu a pergunta, sem nem ao
menos notar que essa inversão
contrariava sua própria linha, a
de que o triplex nada tinha a ver
com Lula, e que tudo se referia
a outro apartamento, o 141, um
apartamento simples (“apartamento-tipo”), que Dona Marisa
começara a pagar em 2005):
DEFESA DE LULA: Então
o senhor nunca recebeu dele
[Lula] a afirmação de que não
pagaria pela diferença do valor
desse imóvel?
JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO: Não, a
diferença do valor do imóvel já
deveria ter [sido] pago em 2010,
a gente está tratando aqui de
2014. Isso nunca foi tratado.
DEFESA DE LULA: Por
que ele deveria ter pago em
2010?
JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO: … se estava sendo disponibilizado um
“apartamento-tipo”, que era de
80 metros quadrados, [e se] estava indo para um apartamento
de 240 metros quadrados, uma
área 3 vezes maior, tinha uma
diferença de preço. Obviamente,
eu cobrei isso do João Vaccari,
cobrei isso do Paulo Okamotto,
e o Paulo Okamotto é que sempre
cuidou, pelo meu conhecimento
e pelas informações do presidente, dessa parte. Cuidava do
Instituto, cuidava das palestras,
sempre ele que mexia nessa parte
financeira. Eu falei com ele
várias vezes, [Okamotto dizia]
'Não, vamos aguardar'. Primeiro, aguardamos por causa da
campanha eleitoral de 2010,
depois o presidente teve um problema de saúde, eu não ia sair

conversando sobre isso, depois
veio a campanha de 2014, então
esse assunto, 'Depois resolve'.
Só que os investimentos
feitos no apartamento não
eram para um apartamento decorado, eram para
um apartamento específico
para uma família, e, também,
com todo respeito à figura do
ex-presidente, o apartamento
era um apartamento personalizado, ele não é um
apartamento decorado, ele
foi feito para uma família
morar. Se o presidente não
quisesse [o apartamento], eu...
nós íamos ter um belo problema.
Não sei o que eu ia fazer com
o apartamento, porque ele é
muito personalizado, é um
valor excessivamente maior
das reformas que foram
feitas, da decoração feita,
do que valia o apartamento.
(grifos nossos)

CELULARES
No telefone do presidente
da OAS, foram encontradas as
seguintes trocas de mensagens,
em 12 e 13/02/2014, com Paulo
Gordilho, diretor de engenharia
da OAS:
[12/02/2014]
“PAULO GORDILHO: O
projeto da cozinha do chefe tá
pronto, se marcar com a Madame pode ser a hora que quiser.
LÉO PINHEIRO: Amanhã
às 19hs. Vou confirmar. Seria
bom tb ver se o de Guarujá está
pronto.
PAULO GORDILHO: Guarujá também está pronto.
LÉO PINHEIRO: Em princípio, amanhã às 19hs.
[13/02/2014]
PAULO GORDILHO: Está
confirmado? Vamos sair de
onde, a que horas?
LÉO PINHEIRO: O Fábio
ligou desmarcando. Em princípio será as 14hs na segunda.
Estou vendo, pois vou para o
Uruguai.
PAULO GORDILHO: Fico
no aguardo.
LÉO PINHEIRO: Ok.”
Oito dias depois, Gordilho
envia ao presidente da OAS a
seguinte mensagem:
[21/02/2014]
GORDILHO: A modificação da cozinha que te mandei
é optativa. Puxando e ampliando para lateral. Com isto fica
tudo com forro de gesso e não
esconde a estrutura do telhado
na zona da sala.
Pode parecer estranho ao
leitor que o diretor de engenharia da OAS estivesse dedicado
a aparelhar duas cozinhas. A
única explicação é que, ambas,
eram de Lula – e eram em troca
de algo que a OAS considerava,
com razão, muito valioso: os
contratos com sobrepreço e superfaturamento na Petrobrás e
outras instâncias públicas.
Cinco dias depois, após uma
visita a Lula, outra troca de
mensagens:
[26/02/2014]
GORDILHO: A visita foi
tudo bem.
PINHEIRO: Concordou
com seu projeto?
Mais doze dias e outra
mensagem no celular do presidente da OAS, de um remetente que não foi identificado
pela perícia:
[10/03/2014]
Dr. Léo, o Fernando Bittar
aprovou junto à Dama os projetos tanto de Guarujá como
do sítio. Só a cozinha kitchens
completa pediram 149 mil
ainda sem negociação. Posso
começar na semana que vem.
É isto mesmo?
(Para todas as mensagens
citadas acima, cf. PF, Relatório de Análise de Polícia
Judiciária n.º 32, fls. 6 e 7,
07/02/2016.)
Como lembram os peritos
que examinaram o celular
do presidente da OAS, essas
mensagens conferem com as
notas da empresa Kitchens,
onde as cozinhas foram compradas pela OAS.
Mais exatamente: “a OAS
Empreendimentos contratou a
Kitchens Cozinhas e Decorações
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Lula visita o triplex que não é dele. De costas, José
Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS
para a colocação de armários e
móveis na cozinha, churrasqueira, área de serviço e banheiro, no
montante de R$ 320.000,00. (…)
o pedido foi subscrito pelo acusado Roberto Moreira Ferreira [diretor regional de incorporação
da OAS Empreendimentos] e
formulado em 03/09/2014, sendo
finalizada a venda 13/10/2014,
(...), também com a assinatura
de Roberto Moreira Ferreira”.
Porém, vejamos a íntegra da
última troca de mensagens que
citamos, de um interlocutor não
identificado, com o presidente
da OAS:
NÃO IDENTIFICADO:
Acho o maciço se deslocou e
partiu o tubo do ladrão. Vamos
ter que abrir.
PINHEIRO: Ok. Vamos começar qdo. Vamos abrir 2 centro
de custos: 1º zeca pagodinho
(sítio) 2º zeca pagodinho (Praia).
NÃO IDENTIFICADO: Ok.
PINHEIRO: É isto, vamos
sim.
NÃO IDENTIFICADO: Dr.
Léo o Fernando Bittar aprovou
junto a Dama os projetos tanto
de Guarujá como do sítio. Só
a cozinha Kitchens completa
pediram 149 mil ainda sem
negociação. Posso começar na
semana que vem. E isto mesmo?
PINHEIRO: Manda bala.
NÃO IDENTIFICADO: Ok
vou mandar.
PINHEIRO: Ok. Os centros
de custos já lhe passei?
NÃO IDENTIFICADO:
Conversando com Joilson [Góes
- diretor administrativo da OAS
Empreendimentos] ele criou
2 centros na investimentos. 1.
Sítio 2. Praia. A equipe vem de
SSA [Salvador], são pessoas de
confiança que fazem reformas
na OAS. Ficou resolvido eles
ficarem no sítio morando. A
dama me pediu isto para não
ficarem na cidade.
PINHEIRO: Ok.

PERSONALIZAÇÃO
O juiz Sérgio Moro, em sua
sentença que condenou Lula a
nove anos e meio de cadeia (mais
multas e devolução do roubado),
faz uma pergunta, bastante
pertinente:
“A contratação da instalação da cozinha e armários pela
OAS Empreendimentos junto à
Kitchens Cozinhas ocorreu em
03/09/2014, com a aprovação
dos projetos em 13/10/2014. Se
o Presidente havia desistido
da aquisição do apartamento 164-A, triplex, por que a
OAS Empreendimentos teria insistido em mobiliá-lo,
já que as reformas eram
personalizadas e ela como
praxe não mobiliava os
apartamentos que colocava
à venda?” (cf. Sentença, item
473, grifo nosso).
Realmente, Lula, através de
sua esposa, somente desistiu
desse apartamento em 26 de
novembro de 2015, assinando um documento com data de
2009. Segundo nota do Instituto
Lula, esse problema de datas,
seria porque “se trata de um
formulário padrão, criado na
ocasião em que os associados
foram chamados a optar entre
requerer a cota ou aderir ao
contrato com a OAS (setembro
e outubro de 2009)”.
A explicação, como diria alguém, é pior que o soneto.
Os cotistas da Bancoop, em
2009, tinham apenas um mês
para fazer essa opção. Portanto, se fosse verdade que Dona
Marisa, em 2015, desistiu do
apartamento 141-A (e não do
triplex), estaria cometendo uma
ilegalidade.

Mas a verdade é que, em
2015, o apartamento 141-A
já fora vendido, pela OAS, a
outra pessoa.

SIDE BY SIDE
Voltemos à cozinha, porque
há mais sobre ela (ou sobre
elas, pois o fato da OAS ter pago
tanto pela cozinha do triplex de
Guarujá quanto pela cozinha do
sítio de Atibaia, é onde o gato
mais deixou o rabo de fora):
“A OAS Empreendimentos também adquiriu eletrodomésticos, fogão, microondas e side by side, para o
apartamento 164-A junto à Fast
Shop S/A, conforme informações
prestadas pela referida empresa,
Nota Fiscal 830842, emitida
pela Fast Shop em 03/11/2014,
contra a OAS Empreendimentos, no valor de R$ 7.513,00, e
com nota de entrega para Mariuza Marques, empregada da
OAS Empreendimentos, no endereço do Condomínio Solaris.
A própria Mariuza Aparecida
da Silva Marques confirmou
que os eletrodomésticos foram
instalados no apartamento 164A, triplex” (Sentença, it. 390,
grifo nosso).
O depoimento dessa funcionária da OAS, aliás, tem um
interesse que vai além dos eletrodomésticos comprados pela
OAS para a cozinha de Lula, no
triplex de Guarujá:
“A testemunha Mariuza
Aparecida da Silva Marques
ainda informou que nenhum
outro interessado realizou
visita ao referido apartamento triplex, 164-A,
que o apartamento não
foi colocado à venda (‘não
foi colocado à venda’), que a
OAS Empreendimentos não
tinha por costume realizar
reformas em apartamentos
postos à venda ou neles
colocar armários e móveis
ou eletrodomésticos e que a
OAS contratou a instalação de
cozinhas e armários pela Kitchens no apartamento 164-A.
A testemunha ainda confirmou
que a OAS Emprendimentos
comprou na Fast Shop eletrodomésticos para o apartamento
164-A e que eles foram entregues no apartamento, tendo
ela os recebido, confirmando
portanto a autenticidade das
notas do item 390, retro” (idem,
it. 490, grifos nossos).

LOJA
Para completar, o depoimento dos funcionários da Kitchens:
“Rodrigo Garcia da Silva
trabalhou na empresa Kitchens
Cozinhas e Decorações entre
2004 e 2015. Ouvido em Juízo
(evento 419), confirmou que a
empresa foi contratada pela
OAS Empreendimentos para
‘um projeto de uma cozinha
para um sítio em Atibaia e
o outro eram vários ambientes para um apartamento
no Guarujá’. Esclareceu que
o último era um triplex no
Condomínio Solaris, que o
projeto e instalação tiveram o
preço de cerca de R$ 320.000,00
e que envolveu a colocação de
armários e mobília na ‘cozinha,
churrasqueira, área de serviço,
banheiros e dormitórios, se não
me engano acho que uns três ou
quatro dormitórios, uns cinco
ou seis banheiros, cozinha, área
de serviço e churrasqueira’.
Declarou ainda que não lhe foi
informado que o projeto seria
destinado ao ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, sendo ele
‘tratado como direcionado a um
diretor da OAS’” (idem, it. 497).
“Mario da Silva Amaro e

Até agora, mesmo quando
citamos depoimentos, nos referimos estritamente a provas
materiais.
Assim, antes de passar às
provas testemunhais - depoimentos, interrogatórios – resumiremos o processo contra Lula:
1) Na residência de Lula
foi apreendida a cópia de um
documento intitulado “Proposta de adesão sujeita à
aprovação”. O original foi
apreendido na sede da BANCOOP (a cooperativa habitacional
do sr. Vaccari), subscrito por
Marisa Letícia Lula da Silva,
referente ao triplex, então número 174. Havia duas rasuras
nesse documento, ambas esclarecidas pela perícia (inclusive
pela perícia requisitada pela
defesa de Lula): uma delas
era a substituição do número
‘174’ (número do triplex) pelo
número ‘141’ (o apartamento
simples, que Dona Marisa Letícia passara a pagar a partir de
2005). A outra rasura escondia
a palavra “TRIPLEX”.
2) Também na residência de
Lula, foi apreendido um documento intitulado “Termo de
adesão e compromisso de
participação” sobre unidade
do Residencial Mar Cantábrico (depois renomeada para
“Solaris”), que diz respeito,
expressamente, à unidade 174,
ou seja, ao triplex.
3) Lula e família, em relação
ao apartamento simples, que
passou a ser pago em 2005,
somente pagaram cinquenta
de setenta prestações, sendo a
última delas em 15/09/2009. E
nunca pediram ressarcimento
– tinham um mês para fazer
isso, a partir de 27/10/2009,
quando o condomínio passou
da Bancoop para a OAS – nem
optaram por continuar pagando
as prestações.
4) A OAS Empreendimentos ou a BANCOOP jamais
promoveram qualquer medida
para que Luiz Inácio Lula da
Silva e Marisa Letícia Lula da
Silva realizassem a opção entre
formalização da compra ou
da desistência, nem tomaram
qualquer iniciativa para retomar a cobrança das parcelas
pendentes.
5) A OAS Empreendimentos
vendeu a terceiro o apartamento 131-A, correspondente
ao antigo 141-A, indicado no
contrato de aquisição de direitos subscrito por Marisa Letícia
Lula da Silva, mas jamais,
desde 08/10/2009, jamais
colocou a venda o apartamento 164-A, triplex, Edifício Salinas, Condomínio
Solaris, no Guarujá.
6) Documentos internos da
OAS Empreendimentos apontam que o apartamento 164A estava reservado.
7) O jornal “O Globo” publicou matéria em 10/03/2010, com
atualização em 01/11/2011, ou
seja, muito antes do início da
investigação ou de qualquer
intenção de investigação,
na qual afirmava que o apartamento triplex no Condomínio
Solaris pertencia a Luiz Inácio
Lula da Silva e a Marisa Letícia
Lula da Silva e que a entrega
estava atrasada. Não houve nenhum protesto ou desmentido
dos citados. Pelo contrário, a
Presidência da República
confirmou a propriedade de
Lula sobre o triplex.
8) A OAS Empreendimentos,
por determinação do Presidente
do Grupo OAS, José Adelmário
Pinheiro Filho (“Léo Pinheiro”),
“realizou reformas expressivas no apartamento 164A, triplex, durante todo o
ano de 2014, com despesas
de R$ 1.104.702,00, e que
incluíram a instalação
de um elevador privativo
para o triplex, instalação
de cozinhas e armários,
demolição de dormitório,
retirada da sauna, amplia-
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ção do deck da piscina e
colocação de aparelhos
eletrodomésticos”.
9) A OAS Empreendimentos
não fez isso em relação a qualquer outro apartamento no Condomínio Solaris, nem tem por
praxe fazê-lo nos seus demais
empreendimentos imobiliários.
10) Mensagens eletrônicas
trocadas entre executivos da
OAS relacionam as reformas
do apartamento 164-A ao ex
-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e a Marisa Letícia
Lula da Silva, tendo elas ainda
sido feitas na mesma época em
que feitas reformas em sítio
de Atibaia frequentado pelo
ex-Presidente.
11) Depois da prisão cautelar
de José Adelmário Pinheiro
Filho em 14/11/2014 e da publicação a partir de 07/12/2014
de matérias em jornais sobre
o apartamento triplex, foi formalizada, junto à BANCOOP,
em 26/11/2015, a desistência de
aquisição de unidade no Residencial Mar Cantábrico.
12) A defesa do presidente da OAS, José Adelmário
Pinheiro Filho, apresentou
documentos que revelam que,
em 2012, no âmbito interno da
OAS Empreendimentos, havia
preocupação especial com o
apartamento 164-A.
13) Esses documentos provam as reuniões de José Adelmário Pinheiro Filho com João
Vaccari Neto, tesoureiro do PT,
em 09/06/2014 e em 22/06/2014,
para deduzir os custos do apartamento triplex e das reformas,
da “conta geral” de propinas.
Acrescentamos a conclusão
– aliás, inevitável – do juiz
Sérgio Moro:
“... nos documentos de aquisição, já se fazia referência à
unidade 174, o que se depreende
não só das rasuras na ‘proposta
de aquisição’, como do ‘termo
de adesão e compromisso de
participação’ apreendido na
residência do ex-Presidente e
no qual se fazia referência à
unidade 174, a correspondente,
posteriormente, ao triplex.
“Os documentos de aquisição
ainda revelam que a insistência
da Defesa de Luiz Inácio Lula
da Silva e dele próprio no argumento de que ele e sua esposa
teriam adquirido somente uma
cota indeterminada no empreendimento imobiliário da BANCOOP, não é consistente, pois
desde o início o direito adquirido
estava vinculado a uma unidade
imobiliária específica”.
O depoimento de Lula sobre essas questões é mais do
que conhecido. Sucintamente,
resume-se a que ele não sabia
de nada e que Dona Marisa
jamais falou sobre com ele sobre esse assunto. Apesar dele
ter visitado o triplex, sendo
fotografado durante a visita,
etc., etc., etc. & etc.

NEGÓCIOS
As provas testemunhais – isto
é, depoimentos, interrogatórios
– serviram, no processo, para
corroborar as provas materiais.
A rigor, avisamos ao leitor, o
que vem em seguida é um longo
anexo, um resumo de depoimentos, que acrescentamos aqui
para que possa ser consultado
por aqueles que o queiram.
Mas, certamente, a leitura
desse material só fará enriquecer o nosso conhecimento
sobre os negócios – isto é, a
bandidagem política e financeira - do sr. Lula.
O outro motivo pelo qual
acrescentamos esse anexo
nesta matéria é porque, além
dos depoimentos conformarem as provas materiais,
basta ver o detalhamento –
muitas vezes minucioso – a
que chegam, para perceber
que é impossível que eles não
sejam verdadeiros.
(Leia mais no site horado
povo.org.br)

