
DIA INTERNACIONAL

DA MULHER
Sem ter o que comemorar e muito a lutar. 
O Dia 8 de março deste ano será o marco 
para a resistência das mulheres contra a 
agenda radical de Temer.

Elas vão realizar uma grande greve nacio-
nal contra a retirada de direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários.
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Érica Kokay
Deputada federal

FIM DA APOSENTADORIA>>
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Acabar com a aposentadoria 
diferenciada das mulheres é 
um profundo retrocesso que 
esse País não pode admitir”, 
alerta.

Se a proposta de reforma da 
Previdência for aprovada, elas 
terão que trabalhar até 65 
anos e contribuir 19 anos a 
mais, passando dos atuais 30 
anos de contribuição para 49
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Gustavo Teixeira
Economista do Dieese

ENTREVISTA >>

O momento é de estimular a 
economia para preservar em-
pregos e viabilizar a criação 
de novos postos de trabalho.

Mas o governo está fazendo 
justamente o contrário, dese-
struturando os alicerces da 
economia com privatizações e 
demissões, reduzindo o con-
sumo das famílias.
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STF revoga súmula 
que garantia 

manutenção de ACT.

Racionamento de 
diretos e a imoralidade 

que transborda.   

20 anos de arrocho 
salarial e suspensão de 

investimentos. 

Cresce o número de 
feiras de troca de 
objetos usados.
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Ao rece-
ber o prêmio 
Camões de Lite-
ratura, Raduan 
Nassar, um dos 
melhores escri-

tores brasileiros na atualidade, 
fez duras críticas ao governo 
Temer. Chamou de repressor e 
concentrador de renda. Também 
criticou a Justiça e o Ministério 
Público por serem parciais. “Dois 
pesos, duas medidas”, disse se 
referindo à manutenção de foro 
privilegiado a Moreira Franco e 
aliados do governo que não são 
investigados, nem indiciados.
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Pra quem achava que a reti-
rada de Dilma da Presidência da 
República iria colocar o Brasil nos 
trilhos se enganou profundamen-
te. O que temos visto até agora 
é um País de pernas pro ar, re-
cessão, aumento do desemprego, 
integrantes do governo e aliados 
acusados de corrupção, empresas 
públicas sendo privatizadas e 
trabalhadores e trabalhadoras 
demitidos.

Investimentos mesmo só em 
verbas de publicidade para a 
mídia e nos altos salários do 
Judiciário e do Ministério Públi-
co. Enquanto isso, para a classe 
trabalhadora, arrocho salarial, 

retirada de direitos trabalhistas 
e previdenciários.

Quando a gente acha que não 
dá mais para piorar se surpreen-
de, pois notícia ruim parece ser 
a única coisa que esse governo 
consegue produzir.

O ex-ministro da Justiça, 
Alexandre de Morais, que deixou 
o ministério em plena crise peni-
tenciária e na segurança pública 
no Rio de Janeiro e no Espírito 
Santo, foi aprovado no Senado 
para ser o revisor do inquérito na 
Lava Jato no STF, na vaga de Te-
ori Zavascki, morto em acidente 
pra lá de suspeito.

Moraes advogou em mais de 
100 processos de cooperativa acu-
sada de lavagem de dinheiro do 
PCC, organização criminosa que 
domina vários presídios no País.

Filiado ao PSDB até um dia 
antes de sua indicação por Temer 
para o STF, Moraes cultivou ao 
longo dos anos relações estrei-
tas com Aécio Neves, José Serra, 
Alckmin e vários deputados tuca-
nos. Todos citados por delatores 
na operação Lava a Jato. Ao por 
as mãos nesse processo, como vai 
se comportar Moraes? A resposta 
parece ser bem previsível. 

Na verdade, Moraes nem deve-
ria ser indicado para essa vaga no 
STF. Não sou o único a defender 
essa tese. A indicação dele gerou 
protesto de vários magistrados. 

Para piorar o que já nem 
era bom, Moraes foi flagrado ao 
publicar livros com trechos de 
outros autores como se fossem 
seus. Segundo o artigo 184 do 
Código Penal, plágio é crime. Só 
que para Moraes parece que não.

O Brasil já não é mais o mes-
mo. Enquanto por um momento 
caminhávamos no sentido de 
apurar e combater a corrupção, 
hoje está bem claro que o objetivo 
sempre foi “estancar a sangria” 
para proteger todos aqueles que 
estão ou podem vir a ser inves-
tigados.

Palavra do diretor mandou Bem mandou mal
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Falta de chuvas

O ONS reduziu a projeção de 
chuvas na área dos reservatórios 
das hidrelétricas do Sudeste, 
onde estão as usinas com maior 
capacidade de armazenamento, 
para 75% da média histórica 
em fevereiro, ante previsão de 
80%. O documento semanal do 
ONS apontou ainda elevação na 
estimativa de carga de energia 
do sistema em fevereiro, que 
deverá alcançar 69,7 mil me-
gawatts médios, alta de 2,1%. 
(Reuters, 17/02/2017)

Reservatórios

As chuvas que caíram em 
janeiro no Sul de Minas ajuda-
ram a elevar os níveis dos reser-
vatórios da região, mas ainda 
não foram suficientes. Segundo 
dados do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), o reser-
vatório de Furnas, o maior da 
região Sudeste e um dos maiores 
do país, fechou o mês de janeiro 
com 47,26% do volume útil. 
Há 1 ano, no mesmo período, 
o volume era de 49,45%.  (G1, 
06/02/2017)

Setor elétrico na mídia

Novo reajuste

As contas de luz vão ficar 
mais caras em todo o Brasil. 
Todo mundo vai ser obrigado 
a pagar uma indenização bi-
lionária que o governo deve às 
transmissoras de energia. Os 
cálculos são da Agência Nacional 
de Energia Elétrica. A conta é 
comprida (R$ 62,2 bilhões). Até 
2024 haverá reajustes na conta 
de energia por causa das indeni-
zações. (O Globo, 21/02/2017)

SEJA AMIGO(A) DO SINDICATO NAS REDES SOCIAIS
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diretoria colegiada: Alairton Gomes de Farias, Aline Rodrigues de Oliveira, André Luis dos Santos, Arthur Emílio Oliveira Caetano, Carlos 
Roberto Carvalho Campos, Carlos Yassuo Sudo, Cleiton Moreira de Faria, David Gomes de Oliveira Santos, Edgar Mendes Oliveira, Edy Carlos 
Dalóco, Elve Lucas Barbosa Cubas, Elvídio Cândido de Sousa Filho, Ernane Lima Alencar, Fabiola Latino Antezana, Flávio Henrique Gadbem 
Figueirôa, Francisco de Assis Moura dos Santos, Germiniano Lustosa Neto, Givaldo Romão da Silva, Hadiel Costa Miranda, Íkaro Chaves Barreto 
de Sousa, Josafá Oliveira Guimarães, José Daldegan Júnior, José Edmilson da Silva, Maria Luisa Nunes da Cunha, Maria Teresa Cortes Bona, 
Marizete das Dores Sousa, Roberto Lucena, Sidney Lucena Araújo, Victor Frota da Silva, Wandyr de Oliveira Ferreira. 
conselho fiscal: Antônio Maria Claret Pires, Cleriston Machado Meira, Fernando Luiz Pereira Kamiguchi, Jaime Soares da Luz, Pascoal Pereira 
Andrade e Rivaldo Gomes de Alcantara.

Operação

A usina nuclear de Angra 2 
retomará a operação, de acordo 
com previsão do Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS). 
A usina foi desligada devido a 
uma falha na parte não nuclear 
do empreendimento. Segundo 
a Eletronuclear, dona da usina, 
houve perda de água na tubu-
lação do sistema de refrigeração 
do gerador elétrico principal. 
(Valor, 21/02/2017)

Com o obje-
tivo de proteger 
a si mesmo e 
aliados, Temer 
indicou Alexan-
dre de Moraes 
para o STF. 

Filiado ao PSDB até a véspera 
da indicação, Moraes validará o 
relatório sobre o inquérito da 
Lava Jato que tramita no STF. 
Ele será o revisor das denúncias 
contra Aécio, Serra e Alckmin, 
assim como de Temer, Jucá, 
Renan, Eliseu Padilha, Eunício 
e Rodrigo Maia. Todos citados 
como recebedores de propina.

CURTAS

Caminhávamos 
no sentido de 
apurar e comba-
ter a corrupção. 
Agora está claro 
que o objetivo 
sempre foi “es-
tancar a sangria””

O presidente da FNU, Taba-
jara Rosário, enviou ofício ao 
diretor Jurídico e de Gestão da 
Eletrobras, Alexandre Aniz, soli-
citando que não impeça dirigen-
tes sindicais de assumirem os 
conselhos de Administração das 
empresas caso sejam eleitos.

Atuação Injustiça

Além de proibir sindicalistas 
de assumir vagas nos conselhos 
de Administração, o Estatuto 
das Estatais sancionado por 
Temer impede também traba-
lhadores que nunca atuaram em 
áreas de gestão, áreas fim e com 
experiência inferior a 10 anos.

Nos dias 27 e 28 de março, 
os trabalhadores e trabalhado-
ras da Eletronorte vão eleger 
o seu futuro representante no 
Conselho de Administração da 
empresa.

               Eleição

“

Brasil não é mais o mesmo

Ernane Alencar

Atendendo a 
reivindicação do 
STIU-DF, o Conse-
lho Deliberativo 
da Faceb aprovou 
algumas alterações 
para empréstimo 
do Plano CEBPREV. 
Saiba mais no site.

FACEB
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entrevista

energia: Domínio de empresas estrangeiras em áreas estratégicas coloca o Brasil em risco.

Privatizações ameaçam empregos, economia e soberania nacional
Com as Centrais Elétricas de 
Goiás (Celg) privatizada, 
outras seis empresas estão 
seriamente ameaçadas. A 
exemplo do que aconteceu com 
a empresa de distribuição de 
energia goiana, vendida a um 
grupo italiano, outras empre-
sas públicas brasileiras em 
áreas estratégicas estão sendo 
vendidas a grupos empresa-
riais estrangeiros, colocando 
em risco a soberania nacio-
nal, assim como a economia 
brasileira.

Ao contrário do que vem 
acontecendo em vários países, 
que estão protegendo setores 
estratégicos e suas economias, o 
Brasil está seguindo na contra-
mão a passos bem largos, ven-
dendo “tudo que for possível”, 
como disse Michel Temer logo 
que assumiu interinamente a 
Presidência da República.

Tanto a Petrobras quanto a 
Eletrobras estão na mira das pri-
vatizações. E o que chama mais 
atenção é que desta vez as em-
presas públicas estão sendo ven-
didas para grupos estrangeiros, 
colocando em risco a soberania 
nacional.

Na Petrobras, o governo Te-
mer convidou apenas empresas 
estrangeiras para participar do 
leilão de construção da unidade 
de processamento de gás natural 
no Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj), que 
custará R$ 2 bilhões aos cofres 
públicos. Na Eletrobras, a Celg 
foi vendida para o grupo italiano 
Enel Brasil por R$ 2,187 bilhões. 

Para o economista do Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Gustavo Teixeira, o 
grande desafio é manter o pro-
tagonismo estatal para desen-
volver a economia e não o con-
trário.

“Num momento de profunda 
recessão, o mínimo que se espe-
ra do poder central são estímulos 
e garantias do nível de empre-
go da economia”, destaca Gus-
tavo, que também é mestre em 
Economia do Desenvolvimento 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

Gustavo – Recentemente, alguns 
países desenvolvidos, dentre eles 
a Alemanha, barraram investi-
mentos da China na ordem de US$ 
38,9 bilhões no setor de energia 
e em outros setores, alegando 
questões de segurança nacional. 
A Austrália bloqueou ofertas da 
estatal chinesa State Grid para 
comprar uma participação contro-
ladora na maior concessionária de 
energia elétrica do país, a estatal 
Ausgrid. Além do aspecto da 
segurança nacional, a prestação 
dos serviços de eletricidade por 
meio de empresas públicas pode 
contribuir para alcançar objetivos 
públicos como o desenvolvimento 
de energias renováveis e o con-
trole de energias não renováveis, 
o fortalecimento de economias 
locais, preços mais acessíveis aos 
consumidores, controle democrá-
tico e acesso a toda a população.

A Lei 13.360/16 em pou-
co tempo pode acabar 
com a participação es-

tatal no setor elétrico. 
A Celg, por exemplo, foi arre-
matada por R$ 2,187 bi para 
o grupo italiano Enel Brasil. 
Outras seis distribuidoras tam-
bém serão privatizadas. O que 
estamos vendo é a retomada 

   Quais as perspectivas 
do setor elétrico em 
2017?

Gustavo – O setor tem passado 
por mudanças importantes des-
de o processo de renovação das 
concessões. O que se observa 
mais recentemente é um processo 
de concentração do capital com 
aquisições de ativos por parte de 
importantes grupos, inclusive 
de grupos estrangeiros como as 
estatais chinesas. O processo de 
privatização em curso deverá 
aumentar ainda mais a concen-
tração no setor.

         E quais as consequências 
do aumento da concen-
tração no setor?

Gustavo – O aumento da concen-
tração leva a um maior poder de 
barganha por parte dos grupos na 
definição do planejamento seto-
rial. Como, por exemplo, os tipos 
e os locais de novos investimen-
tos, bem como sobre as próprias 
regras do modelo regulatório.

 Por que o Estado brasi-
leiro deveria manter o 
controle das empresas 

públicas no setor elétrico? 
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Alemanha barrou 
investimentos da 
China na ordem 
de US$ 38,9 bi-
lhões no setor de 
energia e em ou-
tros setores, ale-
gando questões 
de segurança  
nacional. 

“do processo de privatização dos 
anos 90?

Gustavo – Difícil comparar esse 
processo com o processo de 1990. 
Tivemos uma brusca mudança na 
condução da política econômica, 
que só foi possível por meio do 
impeachment da presidente eleita 
em 2014.

 5  Nos últimos anos, o 
Estado brasileiro promo-
veu grandes obras por 

meio do programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) nos 
governos Lula e Dilma. Agora, 
com a implementação do pro-
grama de Parceria Público-Pri-
vado (PPI) de Temer significa 
que cada vez mais o Estado es-
tará de fora de investimentos 
estruturais que garantam a so-
berania nacional?

Gustavo – Sim. As políticas 
apresentadas até agora, em di-

versos segmentos, com a reforma 
da Previdência, o Novo regime 
Fiscal, e o próprio processo de 
privatização sinalizam para re-
dução significativa do Estado. No 
caso especifico dos investimentos 
em infraestrutura, a redução da 
participação do Estado brasileiro 
ocorre ao mesmo tempo em que 
ocorre o aumento da participação 
estrangeira, inclusive em setores 
estratégicos como o setor elétrico 
nacional. 

Com a redução das ta-
rifas em 2013, a Ele-

trobras chegou a perder 
cerca de 70% das suas receitas. 
Agora, em janeiro de 2017, a 
Aneel determinou que a Eletro-
bras devolva à Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE) R$ 
604 milhões. Essas medidas po-
líticas e administrativas podem 
inviabilizar a maior empresa de 
energia da América Latina?

Gustavo –  Recentemente, a Ele-
trobras aprovou um novo Plano de 
Negócios que prevê a redução de 
cerca de metade dos trabalhadores 
até 2018. Dentre elas, diversas 
medidas se destacam como a 
privatização das empresas de 
distribuição, o “desinvestimento” 

”

4

Gustavo Teixeira, economista do Dieese e mestre em Economia do Desenvolvimento pela UFRGS.

em Sociedades de Propósito Es-
pecífico (SPEs), a reestruturação 
organizacional, o Programa de 
Aposentadoria Incentivada (PAI) 
e o Centro de Compartilhamen-
to de Serviços. Em síntese, o 
PDNG tem enfoque numa forte 
reestruturação empresarial sob a 
ótica de mercado, com ênfase na 
redução de custos de pessoal, tal 
como ocorre em diversas empresas 
privadas do setor elétrico e que 
poderá reduzir significativamente 
a participação da Eletrobras na 
matriz elétrica nacional.

Quando foi editada por 
Temer, a Medida Pro-
visória 735/16 previa 
a demissão de 50% dos 

trabalhadores e trabalhadoras 
das empresas públicas do setor 
elétrico. Mas durante a trami-
tação da MP, os deputados e 
senadores aceitaram emendas 
sugeridas pela FNU para que 
os empregos fossem mantidos. 
O relator aceitou manter 70% 
do quadro. No entanto, ao san-
cionar a MP, convertida na Lei 
13.360/16, Temer vetou. Como 
você vê essa questão?

Gustavo – Parece claro que não 
há preocupação do governo fede-
ral com os milhares de trabalha-
dores das empresas que poderão 
ser privatizadas. Num momento 
de profunda recessão da atividade 
econômica pelo qual passa o País, 
o mínimo que se espera do poder 
central são estímulos e garantias 
do nível de emprego da econo-
mia. Chama a atenção a falta de 
respeito e consideração com os 
trabalhadores eletricitários que 
exercem papel fundamental para 
economia.

6
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Quando se aposentar é um luxo
A PEC 287 provoca o achata-
mento da previdência pública 
e estimula o crescimento dos 
planos previdenciários do mer-
cado financeiro. Para repre-
sentante da Anfip, o discurso 
do déficit no sistema previden-
ciário é contestável.

Ao estipular, por meio da re-
forma da previdência, o piso de 
65 anos para aposentadoria, des-
considerando região, sexo, pro-
fissão e tempo de contribuição, o 
Governo de Michel Temer coloca 
em prática um plano perverso 
contra a população brasileira. 

Com o intuito de atender o 
mercado de capitais, a equipe 
econômica do governo cria uma 
ilusão de interesse geral para 
justificar as mudanças na previ-
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PrevidÊncia 

dência social, ou seja, propagan-
deia, com o apoio da mídia co-
mercial, a ideia de um “rombo” 
nos cofres públicos, apontando 
como solução a aprovação da 
PEC 287. 

O presidente do Conselho 
Executivo da ANFIP (Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal), Vilson Romero, 
contesta o discurso de déficit no 
sistema previdenciário. “A An-
fip comprova há mais de duas 
décadas, analisando a execução 
orçamentária da União, que so-
bram recursos das contribuições 
sociais destinadas à Seguridade 
Social, que abarca todos os pro-
gramas das áreas da saúde, as-
sistência e previdência social”, 
destaca Romero. 

Ele aponta que, em 2016, a 
União deixou de arrecadar qua-
se R$ 70 bilhões com incentivos 
e renúncias previdenciárias do 
micro e pequeno empresário, 
do egroexportador, das entida-
des filantrópicas de assistência 
social, saúde, educação, entre 
outras. “Como fazem esmola com 
o chapéu alheio, dando isenções 
ou permitindo formas reduzidas 
e diferenciadas de contribuições 
sobre a folha, para incentivar se-

tores da economia, se dizem que 
a previdência tem um rombo?”, 
questiona.

Além das renúncias e isen-
ções, a Desvinculação de Recei-
tas da União (DRU) atinge direta-
mente o sistema previdenciário. 
A DRU permite a retirada de 30% 
das contribuições da Seguridade 
Social para o pagamento da dívi-
da pública. Ou seja, a DRU com-
prova a existência de recursos no 
sistema. Afinal, não se desvincu-
la recursos, como faz o governo, 
de um caixa deficitário. 

A deputada federal, Erika 
kokay, disse durante o seminá-
rio “Em defesa do direito à apo-
sentadoria para todos”, realiza-
do pela Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae) e a 
Associação Nacional dos Parti-
cipantes de Fundo de Pensão 
(Anapar), em Brasília, que a re-
forma da previdência apresen-
tada pelo governo acaba com a 
previdência social, e ao estabe-

lecer uma idade mínima penaliza 
e impede a aposentadoria dos 
trabalhadores, principalmente a 
população de baixa renda, que 
não tem as condições adequadas 
para atingir uma expectativa de 
vida maior.

“A expectativa de vida de-
pende de uma série de variáveis 
que são muito desiguais nesse 
país, portanto, o projeto é de 
uma extrema crueldade. Além 
disso, acabar com a aposentado-
ria diferenciada das mulheres é 
um profundo retrocesso que esse 
País não pode admitir”, destaca 
a deputada.

Com a nova regra, homens 
e mulheres precisarão atingir a 
idade mínima de 65 anos e pelo 
menos 25 anos de contribuição 
para requererem a aposentado-
ria.  No entanto, para receber a 
aposentadoria de forma integral, 
o trabalhador deverá contribuir 
por 49 anos.

Para dirigente sindical a sus-
pensão da Súmula 277 debi-
lita a atuação dos sindicatos 
nas campanhas salariais.

Em decisão liminar, o minis-
tro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes, revogou 
os efeitos da Súmula 277 do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que garantia a renovação 
automática das cláusulas dos 
acordos ou convenções coletivas 
negociadas entre sindicatos e 

com a corda no pescoço

empregadores até que um novo 
termo fosse estabelecido entre 
as partes, evitando a perda de 

direitos importantes dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

Para o dirigente sindical, Ar-

thur Caetano, a decisão do mi-
nistro debilita a atuação dos sin-
dicatos nas campanhas salariais. 
“O parecer pôs a corda no pes-
coço do trabalhador. A súmula 
dava maior tranquilidade para os 
sindicatos negociarem sem pres-
são, agora coloca as entidades 
sindicais e a classe trabalhadora 
em situação difícil. Essa decisão 
beneficia, apenas, o setor patro-
nal”, destaca o dirigente.

Caetano ressalta que o com-
portamento do STF é indecente. 

“O que se percebe é que o STF 
acolhe a política de desmonte do 
bem-estar social. Quem compac-
tua com o golpe contra a classe 
trabalhadora é também golpis-
ta”, enfatiza.

Ele pontua que o momento 
requer atenção e unidade das ca-
tegorias. “Temos que ir além das 
pautas individuais e corporati-
vistas. A classe trabalhadora tem 
que estar unificada para reverter 
e barrar a retirada dos nossos di-
reitos”, conclui.

reforma: Mudança obriga trabalhador a contribuir por 49 anos para receber benefício integral.

suPremo: Decisão de ministro ameaça direitos da classe trabalhadora.

Érica Kokay

A expectativa de 
vida depende de 
uma série de va-
riáveis que são 
muito desiguais 
nesse país, por-
tanto, o projeto 
é de uma extre-
ma crueldade.

“
PRINCIPAIS MUDANÇAS NA PREVIDÊNCIA

- Fixa idade mínima para homens e mulheres de 65 anos para 
requerer aposentadoria;

- Eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25;            
- Inclui agricultores familiares na mesma regra de idade míni-

ma dos segurados urbanos;
- Os professores, que antes poderiam se aposentar com tem-

po reduzido ao contabilizar o tempo em sala de aula, seguirão as 
mesmas regras estabelecidas aos demais trabalhadores;

- Desvincular o salário mínimo do piso da previdência;
- Elevação da alíquota de contribuição dos funcionários 

públicos federais. ”
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que vem sendo implementado 
por este governo, que, ademais, 
também por não ter sido eleito 
nas urnas, não tem legitimidade 
social para fazê-lo. Não há, em 
hipótese alguma, como aceitar 
ou contemporizar com esse (não) 
programa em andamento, ao que 
cabe apenas oposição frontal e 
enérgica” sugere Paraná. 

Junto disso, ele indica que 
é fundamental uma postura 
ao mesmo tempo combativa e 
propositiva, capaz de apontar e 
lutar por uma agenda alternativa 
que contribua para convencer e 
mobilizar outras pessoas e outros 
setores, reforçando, assim, o lado 
daqueles que desejam um País 
mais justo e igual. 

“É preciso falar diretamente 
para as maiorias sociais, demons-
trando que a verdadeira forma de 
sair da crise é distribuindo renda 
e combatendo energicamente a 
desigualdade, ampliando, e não 
diminuindo, os direitos dos tra-
balhadores. Precisamos refazer e 
reconstruir, desde baixo, nossos 
mecanismos de contra-poder. 
Não será fácil, mas é possível. Os 
problemas e desafios são enormes, 
mas um novo cenário político 
para as lutas sociais está se de-
senhando” conclui.

6.787 a ampliação dos regimes 
de trabalho parcial e temporário, 
a possibilidade de aumento da 
jornada de trabalho para até 12 
horas diárias, a facilitação para 
demissão, e toda a perniciosa 
“repactuação” de aspectos cen-
trais da legislação como direito 
a férias, remuneração de horas 
extras, entre outros, por meio de 
acordos coletivos entre trabalha-
dores e empresários que passam a 
ter força de lei – o tão celebrado 
negociado sobre o legislado. “Não 
há, em hipótese alguma, como 
isso ser positivo para os traba-
lhadores”, e acrescenta, “cortar 
na proteção social e nos direitos 
trabalhistas é tomar veneno como 
se fosse remédio; apenas piora 
ainda mais a situação econômica, 
social e política do país”, diz.

sua vez, ao diminuir cada vez 
mais a arrecadação de impostos, 
piora a situação fiscal do Estado. 

“Eis, então, o grande parado-
xo da política econômica do andar 
de cima, aquela voltada apenas 
para alguns poucos setores de in-
teresse econômico, especialmente 
o financeiro, em detrimento do 
bem-estar coletivo: prometendo 
equilibrar as contas do Estado, 
aprofunda sua degradação, en-
tregando resultado ainda pior. 
Na esteira disso vem, claro, um 
pacote de maldades; o previsível 
aumento da pobreza e da desi-
gualdade, insegurança e revolta 
social. Essa mesma agenda – que 
inclui o corte aos direitos traba-
lhistas – implementada em vários 
lugares do mundo fracassou re-
tumbantemente, ampliando ainda 
mais os problemas que buscava 
combater. O mesmo está aconte-
cendo no Brasil”, destaca Paraná.

O sociólogo aponta entre 
as medidas mais trágicas do PL 

Na avaliação de Edemilson, “a 
flexibilização não vem, distinta-
mente do que se propagandeia, 
para melhorar a situação dos 
trabalhadores, algo que já é per-
mitido pela norma atual, mas, ao 
contrário, para atacar esse míni-
mo existente que é a legislação 
trabalhista e que, desde que foi 
implementada há décadas, é alvo 
de ataque por parte das grandes 
entidades patronais. O objetivo 
é claro: enfraquecer o poder de 
barganha dos trabalhadores como 
um todo na manutenção e amplia-
ção de seus direitos econômicos, 
mas também políticos e sociais”, 
esclarece.

Contra-poder 

“O papel dos movimentos 
sociais e entidades sindicais é de 
organização para a resistência 
coletiva, a mais unificada pos-
sível, em torno de um programa 
alternativo ao “austericídio” 
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reformas

desemPrego: São 12 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho.

“austericídio” do governo aprofunda desigualdade econômica e social
Para sociólogo, cortar na 
proteção social e nos direitos 
trabalhistas é tomar veneno 
como se fosse remédio, apenas 
piora ainda mais a situação 
econômica, social e política do 
País. Ele destaca ainda que na 
atual conjuntura o papel dos 
movimentos sociais e entida-
des sindicais é de organização 
para a resistência coletiva em 
torno de um programa alter-
nativo ao “austericídio” que 
vem sendo implementado por 
este governo, que, por não 
ter sido eleito nas urnas, não 
tem legitimidade social para 
fazê-lo.

A reforma trabalhista apre-
sentada pelo poder Executivo ao 
Congresso Nacional é uma das 
prioridades do atual governo. E 
o Projeto de Lei 6.787 traz uma 
série de controversas. De um lado, 
o presidente ilegítimo Michel 
Temer justifica a “modernização” 
da legislação como um novo ca-
minho para a geração de emprego 
e eficiência do Estado. Do outro, 
especialistas e entidades avaliam 
a proposta como um dos maiores 
retrocessos sociais para a classe 
trabalhadora.

Em cada família é possível que 
haja um trabalhador desemprega-
do. São 12 milhões de brasileiros 
fora do mercado de trabalho, se-
gundo o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).  Com a 
aprovação da reforma trabalhista, 
ao buscar atender os interesses 
particulares em detrimento do 
conjunto da sociedade, a tendên-
cia é que esse número aumente. 

Em entrevista ao jornal Ener-
gia Alerta, o Sociólogo Edemilson 
Paraná ressalta que longe de 
resolver o problema, a política 
de austeridade – os cortes na 
previdência, nos direitos traba-
lhistas e no alcance dos bens 
públicos – apenas faz aprofun-
dar a crise, mantendo o salário 
e a capacidade de consumo em 
baixa, o desemprego e as dívidas 
em alta e, com isso, a atividade 
econômica deprimida, o que, por 

“

”

Essa mesma agen-
da – que inclui o 
corte aos direitos 
trabalhistas – im-
plementada em 
vários lugares do 
mundo fracassou 
retumbantemente, 
ampliando ainda 
mais os problemas 
que buscava com-
bater.

“

”

A verdadeira for-
ma de sair da cri-
se é distribuindo 
renda e combaten-
do energicamente 
a desigualdade, 
ampliando, e não 
diminuindo, os 
direitos dos traba-
lhadores.

Edemilson Paraná

Entrevista na íntegra:

www.urbanitariosdf.org.br

- Formalização da jornada de trabalho de até 12 horas por dia;
- O intervalo entre jornadas, ou seja, a hora de almoço de uma 

hora poderá ser reduzida para até 30 minutos;
- Ampliação do contrato de trabalho temporário. Atualmente é 

de 90 dias e pode passa a ser de 120 dias;
- Parcelamento das férias em até três vezes;
- Formalização da remuneração do trabalho remoto por produ-

tividade;
- Em relação aos acordos com os trabalhadores, o negociado 

passa a valer mais do que o legislado.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA CLT



Desde o impeachment, os 
trabalhadores e trabalhado-
ras vêm sofrendo um grande 
revés em seus diretos. CLT e 
previdência estão sob sérios 
riscos. Os ataques vêm do 
governo federal, Congresso 
Nacional e até mesmo do 
Judiciário.

Os níveis dos reservatórios que 
abastecem o DF estão bem abaixo 
do previsto. Como consequência, 
um rigoroso racionamento de 
água em todas as cidades do DF, 
exceto no centro de Brasília, onde 
a gastança não tem controle, 
punição nem taxa extra.      

Mas na Praça dos Três pode-
res, o que parece ter chegado ao 
volume morto foi a reserva moral 
do Supremo Tribunal Federal. E 
nem mesmo chuvas intensas de 
moralidade nos próximos meses 
devem trazer de volta a confiança 
jurídica que se espera da mais alta 
corte do País.

Quando ainda havia tempo 
para abastecer a sociedade com 
otimismo, rompendo com o que 
há de pior no Brasil, o STF deixou 
as comportas do conservadorismo 
abertas e uma enxurrada de lama 
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aPosentadoria

retrocesso: Diretos da classe trabalhadora estão ameaçados em todas as esferas da República.

o racionamento de direitos e a imoralidade que transborda

Proposta de Temer também é muito prejudicial para os eletricitários
A proposta 

de reforma da 
previdência de 
Michel Temer é 
tão ampla que 
atinge todos os 
trabalhadores 
e trabalhado-

ras no País. Celetistas e estatu-
tários serão afetados. Uns mais, 
outros menos. Mas no fim todos 
perdem. E muito. As mulheres 
principalmente, que deverão 
trabalhar até 65 anos (hoje é 
até 60 anos) e ainda terão que 
contribuir por 49 anos (hoje são 
30 anos de contribuição) para 
se aposentar com o benefício 
integral. 

Os urbanitários também se-
rão bastante prejudicados. Es-
pecialmente os trabalhadores 
da área operacional, afetos à 

periculosidade. Isso porque, se-
gundo a proposta de Temer, as 
regras para a aposentadoria es-
pecial serão alteradas se a PEC 
287/16 for aprovada por deputa-
dos e senadores. Caso isso acon-
teça, a periculosidade deixará de 
ser o critério para a concessão da 
aposentadoria especial.

Pelo texto enviado por Temer 
ao Congresso, o benefício só será 
concedido quando a saúde for 
afetada, causando algum dano 
efetivo ou doença com perdas 
comprovadas. Não será mais o 
risco à exposição a trabalho pe-
rigoso.

Além disso, os eletricistas 
não vão mais poder se aposentar 
de forma especial com 25 anos 
de contribuição. Pela proposta 
de Temer, será com 30 anos. Isso 
se o trabalhador comprovar al-

gum dano efetivo a saúde, como 
já disse.

Fora da realidade

No Brasil, a média de vida dos 
trabalhadores é de 75 anos. Mas 
muitos que atuam em áreas ope-
racionais não chegam a 70. Na 
CEB, por exemplo, perdi vários 
colegas de profissão antes mes-
mo que completassem 65 anos.

Essa proposta é perversa com 
a grande maioria dos trabalhado-
res, porque milhões vão morrer 
antes mesmo de usufruir da apo-
sentadoria. Vão contribuir por 
mais de seis décadas e se chega-
rem a receber o benefício serão 
beneficiados por um curtíssimo 
tempo de vida. Portanto, se essa 
proposta for aprovada será uma 
injustiça irreparável.

Em estudo recente, elabo-
rado pela Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (Anfip), pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) e mais de 50 
especialistas em proteção social 
e em mercado de trabalho, cons-
tataram que apenas 40 dos 5.561 
municípios em todo o Brasil são 
classificados com Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) 
considerado “muito alto”, pata-
mar esse próximo ao de nações 
da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), cuja referência do texto 
da PEC 287 é a média de expecta-
tiva de vida de 64,6 anos dos ha-
bitantes desses países membros. 

O que acontece na prática 
nesses países da OCDE é que a 

idade de 64,6 anos para receber 
o benefício é só uma referência, 
podendo chegar a quase oito 
anos de antecipação.

Essa proposta de Temer não 
tem base na realidade brasileira, 
pois compara um trabalhador 
rural no semi-árido nordestino 
com um trabalhador europeu.

Em quase metade dos mu-
nicípios brasileiros, cerca de 
2.230 cidades, o IDH é “médio”, 
ou seja, o índice é semelhante 
ao de países como Indonésia, 
Bolívia e Iraque.

Igualar trabalhadores de pa-
íses onde as realidades sócio-e-
conômicas são completamente 
distintas não é apenas um equí-
voco, mas uma crueldade sem 
tamanho.

está destruindo todo o sistema 
político e social brasileiro.

Acovardado, o STF ficou sem 
moral nenhuma ao recusar des-
tituir Renan Calheiros da Pre-
sidência do Senado. Renan fez 
ameaças e permaneceu no cargo 
com anuência da maioria dos mi-
nistros. Uma indecência suprema.

Já em plena decadência moral, 
o mesmo STF negou liminar e 
manteve Moreira Franco com foro 
privilegiado. Homem forte de Te-
mer, Moreira também está citado 
mais de 30 vezes como recebedor 

*Jeová é conselheiro da Anapar 

de propinas que chegariam a R$ 
3 milhões.

O que mais nos preocupa é o 
que se pretende com tanta imora-
lidade. Pois essa completa falta de 
moral tem finalidade e propósito.

No Brasil, ao que parece, a mo-
ral é feito maré e varia conforme 
as conveniências. 

Sabendo disso, Temer resolveu 
indicar Alexandre de Moraes para 
o STF na vaga do ministro Teori 
Zavascki, vítima de morte pra lá 
de suspeita. Moraes, que até o dia 
anterior a sua indicação estava na 

lista de filiados ao PSDB, advogou 
em 123 processos em favor da 
Transcooper, segundo o jornal 
Estado de S. Paulo. 

A cooperativa atendida por 
Alexandre de Moraes, que era 
secretário de Segurança de SP e 
tinha a missão de combater o Pri-
meiro Comando da Capital (PCC), é 
citada em investigação que apura 
lavagem de dinheiro do PCC. 

Para piorar, Moraes foi des-
coberto como plagiador. Um 
escárnio total!  

Confirmado como ministro do 
STF pelo Senado, Moraes será o 
revisor das acusações que pesam 
sobre os seus colegas de partido: 
José Serra, Geraldo Alckmin, Aé-
cio Neves, Aluísio Nunes, entre 
outros. Bem como seus colegas de 
governo: Temer, Moreira Franco, 
Eliseu Padilha. Assim como alia-
dos no Congresso: Eunício Olivei-
ra, Renan Calheiros, Edson Lobão, 
Rodrigo Maia e Romero Jucá, que 
há meses apontou a necessidade 
de “estancar a sangria”. Aí está.  

Além disso, estamos acom-
panhando os posicionamentos 
retrógrados do STF em temas 
que dizem respeito ao Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), como 

a terceirização indiscriminada 
no setor público e a suspensão 
da Súmula 277, que mantinha a 
validade dos Acordos Coletivos de 
Trabalho (ACT) enquanto outro 
não fosse assinado. Também a 
suspensão do direto de greve e 
a validade do negociado sobre o 
legislado, aspecto esse que pode 
trazer prejuízos irreparáveis à 
classe trabalhadora. Sem falar 
na desaposentação, considerada 
ilegal pela maioria dos ministros. 

A despeito desses retrocessos 
que estão colocados, os trabalha-
dores e trabalhadoras não preci-
sam economizar na luta contra 
esse gravíssimo racionamento de 
diretos, nem mesmo poupar críti-
cas a imoralidade que transborda 
e avança em todas as esferas 
públicas e privadas da República 
no Brasil. 

Está faltando água, mas o ra-
cionamento também é de direitos.

Por Jeová de Oliveira*

No Brasil, ao que 
parece, a moral é 
feito maré e va-
ria conforme as 
conveniências.

“
”



A Macha Mundial das Mulheres 
em construção com outros co-
letivos feministas prepara para 
o Dia Internacional da Mulher 
greve histórica contra a onda 
de retrocessos dos direitos so-
ciais, trabalhistas e previdenci-
ários. Para dirigente sindical, é 
a partir da mobilização que se 
pode tentar garantir que direi-
tos e conquistas sejam respei-
tadas e mantidas em meio aos 
ataques à classe trabalhadora.

Em resistência a agenda radi-
cal de Michel Temer, as mulheres 
vão protagonizar no próximo 8 
de março uma grande greve na-
cional. O movimento tem como 
objetivo denunciar o desmonte 
dos direitos e das políticas sociais 
que atingem de forma particular 
as mulheres. 

No mês de fevereiro, diversos 
movimentos populares e sindi-
cais lançaram manifesto contra 
a privatização, a precarização da 
saúde e da educação e, em espe-
cial, rechaçando a Reforma da 
Previdência, que propõe igualar a 
idade de homens e mulheres, tra-

previdência.
Nesse contexto de retroces-

sos, Wilma dos Reis, ressalta que 
o Estado ao igualar a idade de 
aposentadoria entre mulheres e 
homens, nega as várias jornadas 
de trabalho que as mulheres têm. 
“O Estado ignora onde estas mu-
lheres, principalmente as negras, 
estão no mercado de trabalho, 
nos postos mais precarizados e 
com os menores salários, ignora a 
situação das mulheres rurais que 
tem uma jornada penosa no cam-
po, por fim, nos ignora enquanto 
seres sociais”, disse.

A dirigente sindical do STIU-
DF, Fabiola Antezana, salienta 
que para engrossar as fileiras de 
luta contra a retirada de direitos 
e a ampliação da desigualdade so-
cial e econômica, a mobilização é 
o caminho. No entanto, não é ga-
rantia da manutenção do status 
quo, porém, é a partir da mobili-
zação que se pode tentar garantir 
que direitos e conquistas históri-
cas sejam respeitadas e mantidas 
em meio aos ataques à classe tra-
balhadora. 

“Vamos às ruas mostrar o que 

indo ainda mais, para o limbo so-
cial. Serão penalizadas e muito, 
pelo simples fato de ser mulher. 
Querem nos empurrar goela abai-
xo o papel imposto pelo sistema 
capitalista patriarcal: bela, reca-
tada e do lar”, destaca.

 Ela afirma que as reformas vi-
sam, apenas, o aumento das desi-
gualdades sociais, a precarização 
do trabalho, o enriquecimento 
dos empresários e o aumento da 
vulnerabilidade da classe traba-
lhadora. Além do desmonte do 
sistema previdenciário para gera-
ção e aumento do lucro dos ban-
cos e das empresas da previdên-
cia privada, elitizando o direito a 

balhadores rurais e urbanos para 
65 anos, reforçando as desigual-
dades de gênero, classe, raça e de 
geração. Além disso, convocam 
todas as mulheres e organizações 
feministas a irem às ruas no Dia 
Internacional da Mulher. 

Para Wilma dos Reis, da Mar-
cha Mundial das Mulheres, os 
desmontes da previdência e da 
CLT vão em contramão a luta da 
classe trabalhadora, em especial, 
das mulheres. “Se hoje muitos 
dos nossos direitos são negados, 
imagina se as propostas apresen-
tadas passar no Congresso Nacio-
nal? As mulheres serão expulsas 
do mercado de trabalho formal, 
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ParalisaÇão

ousar, lutar e resistir

A PEC 55, aprovada no final 
de 2016, inaugura um perío-
do sem futuro para a parcela 
mais pobre da população. No 
entanto, provoca um estímulo 
ao mercado privado ampliando 
a desigualdade econômica e 
social no País.

O congelamento dos inves-
timentos públicos, aprovado 
pelo Congresso Nacional, vai na 
contra-mão do papel  Estado. O 
governo deve promover bem-es-
tar social e qualidade de vida a 
todos e isso requer uma política 
econômica orientada para o 
crescimento produtivo, geração 
de emprego e distribuição de 
riqueza. 

No entanto, com base nos 
projetos reformistas apresenta-
dos pela equipe econômica do 
governo de Michel Temer, o plano 
é seguir por outro caminho. Con-
siste na construção de um “pacto 

federativo” que restringe e nega 
o acesso aos direitos básicos 
para a população, como saúde, 
educação e assistência social, em 
benefício do mercado financeiro.

A nota técnica “O Novo Regi-
me Fiscal e suas Implicações para 
a Política de Assistência Social no 
Brasil”, divulgada pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) aponta que o congelamen-
to nos gastos públicos tende a 
desmantelar programas como o 

Bolsa Família, o Programa de Se-
gurança Alimentar e Benefício de 
Prestação Continuada e o Prote-
ção Social Básica, que reduziram 
consideravelmente os níveis de 
pobreza extrema nos estados. 

De acordo com o estudo, em 
2015 esses programas consumi-
ram 1,26% do PIB e, em 20 anos 
o gasto encolheria para 0,7% do 
PIB. Assim, em duas décadas a 
assistência social contaria com 
“menos da metade dos recursos 

retrocesso a perder de vista
necessários para manter a oferta 
de serviços nos padrões atuais”, 
permitindo que a desigualdade 
econômica e social seja ampliada. 

 Por fim, a nota destaca ain-
da que o congelamento real das 
despesas por 20 anos “representa 
uma desresponsabilização do 
Estado com a situação social do 
País, com impactos em uma pro-
gressiva – e deletéria – desvin-
culação entre a atuação pública 
no campo social e a dinâmica de 
desenvolvimento do País”.

Mercado 

Com a fragilização dos ser-
viços públicos, o estímulo aos 
negócios privados nas áreas de 
saúde, educação e previdência 
tende a crescer. Porém, quase 
metade da população brasileira 
sobrevive com até um salário mí-
nino (R$ 937,00), segundo dados 
do IBGE (Instituto brasileiro de 

geografia e estatística). 
 A título de exemplo, de acor-

do com o painel de precificação 
da ANS (Agência Nacional de 
Saúde), o valor comercial médio 
de um plano de saúde no Brasil é 
de R$ 610,24. No Distrito Federal, 
esse valor sobe para R$ 692,52, 
ou seja, inviável para cerca de 
50% dos trabalhadores.

Desmantelar os serviços pú-
blicos e estimular a mercantili-
zação dos direitos básicos com 
a criação de novos planos de 
saúde, incentivos ao ensino e a 
previdência privada, intenciona 
cada vez mais a distância entre 
ricos e pobres e mantém na 
vulnerabilidade a população de 
baixa renda.  

Outros “pacotes de egoísmo” 
estão em andamento no Con-
gresso para a retirada de mais 
direitos sociais e trabalhistas, se 
forem aprovados, isso significa 
um recuo no tempo.

a sociedade, e nós mulheres do 
campo e da cidade, realmente 
queremos. Não podemos aceitar 
de forma passiva que prejudi-
quem mais da metade da popu-
lação para manter as mordomias 
de menos de 0,5% da população”, 
enfatiza a dirigente. 

Mudança

Pelo Regime Geral da Previ-
dência Social, atualmente, as 
trabalhadoras urbanas podem se 
aposentar com idade mínima de 
60 anos e 30 anos de contribui-
ção. As servidoras públicas e tra-
balhadoras rurais se aposentam 
com idade mínima de 55 anos e 
30 anos de contribuição, as pro-
fessoras da educação básica se 
aposentam com idade mínima de 
50 anos e 25 anos de contribui-
ção. 

Com a reforma, as mulheres, 
em empregos urbanos, trabalha-
rão cinco anos a mais, as servi-
doras públicas e as trabalhadoras 
rurais, trabalharão mais dez anos 
e as professoras da educação bá-
sica, mais quinze anos.

dia da mulHer: 8 de março marca o início da luta para combater retrocessos e garantir direitos.

Brasil: Desmonte consolidado por duas décadas.
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Muitas pessoas têm juntado 
objetos que não servem mais 
para trocar por outros que 
são mais úteis.

O dinheiro compra quase 
tudo. Porém, uma parcela da 
população tem redescoberto 
um velho método de negociar 
objetos e serviços, onde não há 
o uso de moeda, mas sim a troca 
e a doação, uma releitura do es-
cambo praticado na Idade Média. 

Negociam-se eletrodomésti-
cos por tatuagens, bolos por par 
de tênis, serviço de marcenaria 
por um som. Tudo é permitido, 
desde que não envolva  dinheiro.

No facebook, em um grupo 
chamado “boomerang” – boomer 
é como se chama o integrante do 
grupo — posta uma foto de um 
sofá de dois lugares e no anúncio 
sugere a troca por vinte sacos 
de feijão, uma cesta básica ou 

ver
BEM VINDO A MARLy- 

GOMONT

Drama bem humorado, o 
filme se baseia em fatos reais. 
Ele narra a história do médico 
recém formado, Seyolo Zan-
toko, que vê a oportunidade 
de ir morar com sua família 
em um vilarejo no interior da 
França. Buscando melhores 
condições de vida, os recém 
chegados são tratados com 
racismo e desprezo. O doutor 
e sua família passam por 
momentos difíceis, mas re-
solvem resistir. Ao realizar o 
parto prematuro para uma das 
moradoras que os maltratava, 
as coisas começam a mudar 
para ele e seus familiares 
naquele pequeno vilarejo.

n MÉXICO
O ministro das Relações Exteriores do México, Luiz Videgaray, 
afirmou que não aceitará as medidas imigratórias do presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump.  O maior temor dos mexica-
nos é o surgimento de campos de deportados e refugiados. E a 
deportação para o México todos os latino-americanos ilegais nos 
EUA. Antes, os deportados eram enviados aos seus países de ori-
gem e com a nova norma seriam enviados ao México, enquanto 
aguardam pelo  julgamento.

n VENEZUELA
Rússia e China declararam que apoiarão militarmente a Vene-
zuala, caso a OTAN permaneça no país vizinho, a Colômbia. O 
ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, agra-
deceu aos países aliados e afirmou não ser necessário o apoio. 
Segundo López, o país está preparado para garantir a soberania 
nacional. Há cerca de 1 milhão de civis chavistas inscritos para 
atuarem, de forma voluntaria, junto ao exército venezuelano.

n JAPÃO
Fukushima registrou níveis altíssimos de radiação no reator 
numero 2. Segundo a Tokio Eletric Power Company (TEPCO),  
a radiação alcança o nível de 530 sieverts por hora, um ser 
humano exposto a essa radiação morreria na mesma hora. Para 
se ter uma ideia da potência da radiação, apenas 10 sieverts 
seriam capazes de matar um humano em semanas. Os técnicos 
da empresa constataram a presença de um buraco de aproxi-
madamente 1 metro no sarcófago do reator, que pode ter sido 
causado por algum vazamento de combustível.

o Que vai Pelo mundo

pacotes de fraldas. 
Outro participante oferece 

um skate em troca de uma 
tatuagem. Essa tem sido uma 
alternativa de algumas pessoas 
durante a crise ou para pessoas 
que tentam quebrar um pouco 
da ideologia capitalista.

No Plano Piloto, algumas fei-
ras de troca já foram realizadas. 
No Eixão Norte houve uma de 
roupas, discos, livros e filmes 
com mais de 40 estandes. No 
planetário de Brasília foi pro-
movida uma de Livros e DVDs, 
onde a restrição era que livros 

comPortamento

n BRASÍLIA
O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, assinou 
decreto que regulamenta o bilhete único, o reconhecimento 
facial nos ônibus e a venda de passagens diretamente pelas 
empresas no DF. O secretário de mobilidade, Fábio damasceno, 
disse que os cartões serão integrados e poderão ser usados no 
metrô, nos ônibus e nas bicicletas compartilhadas. O usuário 
poderá pegar até três conduções dentro do  prazo de 2 horas. 
A medida ainda não tem prazo para ser implementada. 

n STF

Senadores aprovam o nome de Alexandre Moraes para o cargo 
de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porém, 42% dos que 
aprovaram o nome dele para o STF são investigados pela Corte. 
29 dos 81 senadores têm os nomes em delações e planilhas da 
Odebrecht. Na prática, o que ocorreu, foi a escolha de quem 
irá julgar o caso deles no STF. Alexandre deverá dar o ar mais 
conservador ao Supremo, pois se manifestou contra o aborto 
e defendeu que menores tenham penas mais severas no caso 
de crimes graves.

n DIREITOS HUMANOS

Anistia internacional divulgou um novo relatório chamado 
“Os direitos Humanos no Mundo”, onde alerta para as taxas 
de homicídio no Brasil. Entre os principais motivos estão a 
violência policial, salientando os casos ocorridos nos anos de 
2015 e 2016. O relatório ressalta, também, a perda de direitos 
das minorias desde a posse do governo Temer. Para a diretora 
executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, 
há um desmantelamento das instituições e programas que 
garantem a proteção e os direitos previamente conquistados.

o Que vai Pelo Brasil

fossem trocados por livros, e 
DVDs — que deveriam ser ori-
ginais — fossem trocados por 
DVDs. Esse evento contou com 
oficinas de contar histórias para 
crianças e food truks.

No entorno do DF também 
há. É o caso da feira do troca de 
Olhos D’água, em Alexânia-GO. A 
feira está na 87ª edição e existe 
desde 1974. Por lá, passam cen-
tenas de pessoas. Elas levam os 
mais variados objetos que estão 
sem uso em suas casas e trocam 

por outros que serão de melhor 
aproveitamento. Embora os fre-
quentadores tenham reclamado 
do fato de haver mais vendas 
que trocas nas últimas edições, 
ainda é possível trocar muitos 
objetos. “È muito bacana a feira 
pela diversidade de produtos que 
a gente encontra por lá. Roupas, 
livros geladeiras e televisão”, 
recomenda Rafaela Rodrigues, 
moradora do Lago Sul, que tro-
cou seus livros por um relógio e 
um gravador.

o escambo está em alta

Cresce cada vez mais o número de pessoas que participam de feiras de troca.


