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Comissão da Previdência pode votar texto final nesta quarta
A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara dos 

Deputados deve concluir a votação da matéria no colegiado nesta 
quarta-feira (3) e, segundo o presidente do colegiado, Carlos Marun 
(PMDB-MS), a votação no plenário da Casa deve acontecer na segun-
da quinzena de maio.

Apesar da afirmação de Marun, a comissão analisa o texto sem a 
presença do relator e sem a apresentação de um texto consolidado, 
já que foram feitos novas alterações, que obrigaram a suspender a 
sessão.

Os líderes dos partidos fecharam acordo de procedimento que defi-
niu que os destaques simples apresentados à proposta terão votação 
simbólica e em bloco. Já os destaques de bancada terão votação 
nominal, assim como o encaminhamento para a votação do parecer.

Antes do início da reunião, foram apresentados pelo menos 15 
destaques. A oposição não apresentou nenhum requerimento de 
obstrução, seguindo outro acordo firmado entre os líderes na semana 
passada para que a votação do parecer ocorresse depois da greve 
geral da última sexta (28).

A previsão é de que a votação se estenda até o fim da tarde. Cada 
bancada terá 20 minutos para expor seu encaminhamento em relação 
à proposta, tempo que poderá ser distribuído entre até quatro deputa-
dos.

Marun abriu a sessão sem a presença do relator, que até os últimos 
instantes antes da reunião fazia ajustes em seu parecer. A deputado 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresentou questão de ordem para que 
os trabalhos só fossem iniciados depois da chegada do relator e da 

apresentação das mudanças em seu relatório.
Em entrevista concedida à Rádio CBN, Maia adiantou que o texto se 

manteve basicamente o mesmo, mas a pedido de alguns deputados 
fez ajustes pontuais. A flexibilidade de Maia em alterar o texto, apesar 
do governo dizer que não mexeria mais, é porque o governo tenta 
garantir os 308 votos necessários para aprovar a reforma em plenário.

A greve geral da última sexta (28) aumentou a dificuldade do go-
verno para garantir a aprovação do texto. Maia disse que mudou as 
regras de transição para mulheres e policiais e, além disso, incluiu os 
policiais legislativos na regra de aposentadoria aos 55 anos, assim 
como policiais federais.

O relator havia rejeitado o pedido de inclusão dos agentes peniten-
ciários na mesma categoria. Nesta terça (2), agentes protestaram em 
Brasília e ocuparam o Ministério da Justiça. Foi o suficiente para Maia 
rever a posição e incluir os agentes penitenciários, os agentes socio-
educativos e os policiais legislativos da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal entre os servidores que terão direito a aposentadoria 
com idade mínima reduzida.

Os policiais legislativos foram incluídos na regra que permite a 
adoção desde já da idade mínima de 55 anos para a aposentadoria, 
assim como será no caso de policiais federais e rodoviários federais. Já 
os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos terão de aguar-
dar a edição de uma lei complementar para que tenham o limite de 
idade reduzido. Essa diminuição poderá ser de até 10 anos em relação 
às idades mínimas gerais, não podendo ser inferior a 55 anos para 
ambos os sexos, diz o texto. 

2 de maio de 2017 - Vermelho

Sem espetáculo e vazamentos, Aécio é 
interrogado na PF sobre Furnas 

Sem espetáculo 
midiático, sem 
sistema especial 
de seguran-
ça ou mesmo 
vazamento na 
imprensa, o 
senador Aécio 
Neves (PSDB-
-MG) foi interro-
gado na manhã 
desta terça-feira 

(2), na Polícia Federal, em Brasília, na condição de investigado em um 
inquérito que apura irregularidades em Furnas, estatal do setor elétrico. 
O interrogatório durou cerca de uma hora.

A imprensa tratou do caso como se deve, mas muito distante do 
tratamento que dispensa a outras lideranças políticas. O Judiciário, e ai 
inclui-se o Ministério Público e a Polícia Federal, atuaram de maneira a 
respeitar o rito processual, sem qualquer alarde, entrevista coletiva ou 

esquema desproporcional de segurança.
Segundo o advogado Alberto Zacharias Toron, que defende Aécio no 

caso, seu cliente respondeu a todas as perguntas feitas pelo delegado 
da PF e "fez questão absoluta de esclarecer tudo".

"A ênfase que se deu é que toda a suspeita que se lançou sobre ele 
veio por informações 'por ouvir dizer'. Ele refutou tudo que foi dito", 
afirmou Toron em entrevista ao Estadão. A ênfase de Aécio de que as 
suspeitas lançadas contra ele são resultado de depoimentos baseados 
no "ouvi dizer" é a base da maior parte dos depoimentos de delatores 
da Operação Lava Jato, que deram origem ao processo contra Aécio.

Aécio responde a sete inquéritos abertos contra ele pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Neste em que foi depor, Aécio é suspeito de re-
ceber propina do ex-diretor de Furnas Dimas Toledo, em um esquema 
de desvio de recursos na estatal do setor elétrico.

O interrogatório estava marcado originalmente para a semana pas-
sada, mas foi adiado depois de o ministro Gilmar Mendes, relator des-
te inquérito no STF, atendeu a um pedido da defesa e garantiu acesso 
aos termos de depoimentos prestados por testemunhas de acusação, o 
que havia sido negado pela Polícia Federal. 
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Senado já debate projeto de 
reforma trabalhista, agora PLC 38

Para Vanessa Grazziotin, posição de Renan e número de senadores contrários ao texto indicam dificuldades 
do governo. Mobilizações constrangem" apoio à reforma, diz Paulo Rocha. Centrais vão ao Senado

O projeto da reforma trabalhista chegou a Senado e foi cadastra-
do nesta terça-feira (2) no sistema da casa, como Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 38/2017. A primeira sessão do plenário do mês de 
maio debateu a tramitação da proposta que desconstrói a Consoli-
dação da Leis do Trabalho (CLT). Senadores da oposição ao governo 
Michel Temer usaram o microfone para defender que o PLC 38 passe 
obrigatoriamente pelas comissões de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o que 
os governistas tentarão evitar. 

Antes, após reunião de líderes, o vice-presidente do Senado, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), que comandou a sessão na ausência do presi-
dente Eunício Oliveira (PMDB-CE) – afastado por problemas de saúde 
–, disse que o projeto passará pelas comissões de Assuntos Sociais e de 
Assuntos Econômicos e será votado em plenário em 30 dias.

“No Senado, a percepção que a gente tem é de que o governo terá 
muitas dificuldades com o texto que veio da Câmara”, diz a senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB). A parlamentar desmente a previsão do 
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos 
Pereira, que afirmou que a expectativa do governo é de que “a mo-
dernização” da legislação trabalhista passe com facilidade no Senado. 

“Eu tenho muita esperança que no Senado será até um pouco mais 
fácil a aprovação da reforma trabalhista, porque são menos cabeças, 
a oposição é menor”, disse.

“Não é verdade. Basta você ver que parte do próprio PMDB, a lide-
rança do PMDB e um número significativo de parlamentares não está 
a favor desse texto. Um exemplo concreto é que, na bancada do meu 
estado (Amazonas), os três são contra”, afirmou Vanessa à RBA.

Omar Aziz (PSD-AM) discursou no Plenário na tarde de hoje e foi 
categórico. “Em muitos pontos não irei votar de jeito nenhum. Quero 
deixar claro (que) não irei contra a história do trabalhador”, declarou. 
O outro amazonense na casa é Eduardo Braga (PMDB).

Paulo Rocha (PT-PA) acredita que a mobilização do movimento sin-
dical nos dias 28 de abril e 1° de maio e a perspectiva de outra greve 
geral possam catalisar o movimento contrário à reforma no Senado. 
“Essa reação do movimento sindical pode constranger (o apoio ao tex-
to) e proporcionar que a gente conte com uma parte do PMDB, puxada 
pelo Renan, e articular uma razoável reação para impedir que se faça 
essa quebra de direitos.”

Leia mais em:  http://migre.me/wyt1X

02/05/2017 - CUT/ES

1º de Maio da CUT/ES reafirma luta em 
defesa de direitos e contra o golpe

Realizado no Sambão do Povo, Dia Internacional do Trabalhador reafirmou as denúncias de ataques aos 
direitos dos trabalhadores e chamou a população a resistir a toda forma de golpe

O 1º de Maio no Espírito Santo foi 
realizado em comum pela CUT/ES, 
CTB/ES, Fetaes e Famopes (Federa-
ção das Associações de Moradores 
e Movimentos Populares do ES). Este 
ano as atividades do Dia Internacio-
nal do Trabalhador e da Trabalhado-
ra foram levadas para o Sambão do 
Povo, no bairro Mario Cypreste, na 
capital, Vitória. Isso marca uma mu-
dança no ato, já que ele se realizava 
na praia de Camburi, zona nobre da capital, distante da periferia e dos 
bairros mais populares.

O dia começou com concentração na Praça 8 de setembro, no centro 
da cidade. Dali, cerca de 2 mil pessoas caminharam até o local do 
evento, em uma passeata cujos principais gritos de ordem eram o Fora 
Temer e Não à reforma da previdência e à reforma trabalhista.

Atividades políticas, culturais e recreativas compuseram o dia. Houve 

atrações e brinquedos para as crian-
ças, além de apresentações culturais 
com o grupo Comitiva Forrozeira, 
Samba Show da Escola de Samba 
Novo Império (escola tradicional do 
carnaval capixaba e pertencente ao 
bairro onde aconteceu o evento) e 
Bloco Bleque. Durante o ato político 
lideranças políticas e populares rea-
firmaram os compromissos em lutar 
contra o golpe contra os ataques aos 

direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
A decisão de mudança de local mostrou-se acertada, pois aproximou 

mais o primeiro de maio da CUT da população trabalhadora. O presi-
dente da Associação de Moradores do bairro fez questão de recepcionar 
os sindicalistas e se disse muito feliz com a decisão de se levar o primeiro 
de maio para um bairro popular. A sensação entre os organizadores 
não era diferente, com opiniões positivas quanto à mudança realizada.
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Imprensa mundial humilha a mídia nativa
A exemplo do que ocorreu no processo do impeachment de Dilma 

Rousseff, deflagrado em abril do ano passado por uma “assembleia 
de bandidos chefiada por um bandido” [Eduardo Cunha] – segundo a 
síntese de um jornal português –, a imprensa mundial voltou a dar um 
baile na mídia brasileira na cobertura da greve geral desta sexta-feira 
(28). Enquanto o noticiário local insistia em afirmar que a paralisação 
“foi um fracasso” e exibia apenas cenas de violência, visando crimina-
lizar o movimento, os veículos estrangeiros não vacilaram em reconhe-
cer que a greve geral foi um sucesso e poderá atrapalhar os planos 
regressivos do Judas Michel Temer. Como nos tempos da ditadura 
militar, para entender o que ocorre no Brasil hoje é melhor acompa-
nhar a imprensa internacional.

 O jornal estadunidense The New York Times, por exemplo, publicou 
longa reportagem com o título “O Brasil se mobiliza contra a austeri-
dade”. O veículo, que já serviu de bíblia para a mídia nativa, afirma 
que a greve foi nacional e paralisou transportes, bancos, fábricas e 
escolas. Já o alemão Deutsche Welle afirma em sua manchete que 
“Brasileiros se mobilizam pela democracia” e lembra que a última 
greve geral no Brasil ocorreu em 1996, no governo FHC. O veículo 
explica que o protesto foi as reformas propostas “pelo governo conser-
vador do presidente Michel Temer”. Já o espanhol El País estampa no 
título: “Greve geral desafia as reformas do governo brasileiro". O fran-
cês Le Monde destaca: “Greve histórica”. A rede britânica BBC registra: 
“Primeira greve geral em duas décadas”. Até o conservador Clarín, da 
Argentina, foi mais honesto do que os jornais nativos.

 O jornalista brasileiro Flávio Aguiar, que atualmente reside na Ale-
manha, relata que “a repercussão mundial foi enorme... A mídia mun-
dial reconheceu: uma greve enorme sacudiu o Brasil de norte a sul, 
de leste a oeste”. Até o colunista Nelson de Sá, da Folha, confirmou 
que a cobertura da imprensa estrangeira foi diferenciada. Ele destacou 
as matérias de dois veículos dos EUA. "No New York Times, ‘Brasil é 
tomado por greve geral contra medidas de austeridade’. Segundo o 
jornal, ‘a capacidade das centrais sindicais de organizar a greve refle-
tiu a ampla insatisfação com Temer’... No Wall Street Journal, ‘Greve 
geral e manifestações rompem transporte no Brasil’. Segundo o jornal, 
‘Temer já enfrenta resistência no Congresso à impopular reforma pre-
videnciária, e a greve pode tornar a aprovação mais difícil ainda’”. Ele 
também citou outros veículos internacionais:

 “Na agência chinesa Xinhua, ‘Lula afirma que greve geral no Brasil 
foi um 'sucesso completo'... Na agência americana Associated Press, 
‘Greve para grande parte do Brasil para protestar contra leis traba-
lhista e previdenciária’... O correspondente no Rio da ZDF, TV pública 
da Alemanha, Luten Leinhos, destacou ser um movimento ‘contra o 
presidente Temer’ e que ‘foi apoiado na Igreja Católica também’... O 
correspondente em São Paulo da BBC, TV pública do Reino Unido, Da-
niel Gallas, relatou ‘ruas vazias’ na cidade e ouviu de um porta-voz da 
Igreja Anglicana que ‘oficialmente a igreja tomou a posição de enco-
rajar seus membros a tomar parte desse movimento, porque entende a 
situação política’”.

Leia mais em:   http://migre.me/wysL3

03/05/2017 - Rede Brasil Atual

Presença de sindicatos busca 
'patamar civilizatório' e democracia

Dieese destaca importância histórica para fixação de melhores condições de trabalho e avanços legais

Em tempos de "reforma" trabalhista e ameaças à organização sin-
dical, o Dieese divulgou nota técnica na qual enfatiza a importância 
das entidades de trabalhadores na busca de melhores condições de 
vida, "novos patamares civilizatórios" e na consolidação da democracia 
no Brasil. O documento destaca que, historicamente, ainda no século 
19, os sindicatos se originam de uma reação a precárias condições de 
trabalho.

Nos principais países industrializados, as entidades conseguiram 
reconhecimento institucional a partir do final daquele século. "Desde 
então, (os sindicatos) têm exercido papel fundamental na organiza-
ção da classe trabalhadora para a luta por uma sociedade justa e 
democrática, pressionando pela ampliação dos limites dos direitos 
individuais e coletivos ainda hoje estreitos em muitos países, entre os 
quais o Brasil", diz o Dieese, que também é resultado da organização 
dos trabalhadores – foi criado em 1955, a partir da desconfiança com 
os índices oficiais de inflação e pela necessidade de contar com um 
instituto confiável de assessoria técnica.

Um dos marcos do reconhecimento das organizações sindicais, 
aponta o Dieese, ocorreu com o surgimento da Organização Interna-

cional do Traba-
lho (OIT), após a 
criação da Liga 
das Nações, em 
1919. "Nos do-
cumentos e con-
venções da OIT, 
são reconhecidos 
os direitos de 
sindicalização, 
de negociação 
coletiva e de greve, instrumentos de afirmação dos interesses dos 
trabalhadores e do poder sindical." O Dieese também cita o Artigo 23 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovado em 1948 
pelas Nações Unidas: "Toda pessoa tem o direito de fundar com outras 
pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa dos seus 
interesses.

Leia mais em: http://migre.me/wysW
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Técnicos da Anatel liberam a operação 
AT&T/Time Warner sem restrições à Sky

Não é só a FCC - Federal Communication Comission - sob o novo governo Trump que mudou a visão sobre a 
mega-operação de compra dos estúdios Time Warner pela gigante de telecomunicações AT&T, que controla a 
Sky. Aqui no Brasil, um dos princípios que alicerçavam a Lei do SeAC - que previa que a empresa que distribui 
o conteúdo não pode ser a mesma que o produz - também está caindo por terra. Pelo menos para os técnicos 
da Anatel, que já emitiram o seu parecer, esse princípio só vale se as programadoras tiverem sede no Brasil. 

Se elas tiverem sede lá fora, como é o caso dos estúdios da Warner, não haveria qualquer problema de 
concentração vertical, e os artigos 5º e 6º da lei do SeAC não devem ser aplicados.

A interpretação da superintendência de 
competição da Anatel sobre o processo de 
compra dos estúdios Time Warner, por US$ 
85 billhões, anunciado no ano passado, tam-
bém libera essa operação. Provocados a se 
manifestar pelo Cade sobre a operação com 
base nos artigos 5° e 6° da Lei do SeAC, os 
técnicos liberaram a operação. O Cade tam-
bém pediu a opinião da Ancine, que ainda 
não se manifestou.

Esses artigos são aqueles que justamente 
tentam evitar a concentração vertical dos 
detentores da infraestrutura e dos programa-
dores de conteúdo audiovisual. Eles proíbem 
que empresas de radiodifusão tenham parti-
cipação de mais de 50% em operadoras de 
telecom e que empresas de telecom tenham 
participação em mais de 30% em emissoras, 
programadoras e empacotadoras de conteú-
do audiovisual.

Conforme o entendimento da gerência de 
competição da Anatel, a limitação a essa 
propriedade cruzada só pode ser aplicada, no 
entanto, a empresas com sede no Brasil. Tese 
contestada pela Abert, que recorreu ao Cade 
(Conselho de Defesa da Concorrência), que, 
por sua vez, já avisou que não iria julgar esse 
quesito, tendo em vista que ele está vinculado 

a questões regulatórias, cabendo às agências 
setoriais deliberarem sobre o tema.

Para a área técnica da Anatel, “a operação 
que resultará na relação vertical  entre as 
atividades de produção e programação de 
conteúdo do Grupo Time Warner e os serviços 
de TV por assinatura via satélite prestados 
pelo Grupo Sky, por meio de empresa sob 
controle comum, a AT&T, não ensejaria óbices 
ao atendimento do art. 5º da Lei do SeAC, 
sob o ponto de vista do mercado brasileiro de 
prestação de serviços de telecomunicações, 
uma vez que as 6 (seis) empresas do Gru-
po Time Warner, que atuam no Brasil, são 
empresas subsidiárias da Time Warner e não 
possuem sede no Brasil.  Neste contexto, não 
havendo óbices ao atendimento do art. 5º da 
Lei do SeAC, visto que a produtora e progra-
madora de conteúdo deve ter sede no Brasil, 
o que não se verifica no caso ora em estudo, 
sob o ponto de vista legal e regulamentar não 
caberia qualquer atuação por parte do órgão 
regulador das telecomunicações no Brasil.”

Os técnicos também entenderam que não 
havia sentido a AT&T pedir a anuência prévia  
para a operação, tendo em vista que não 
havia troca de controle de sua controlada de 
telecomunicações no Brasil, a Sky/Direct TV, e 

não enxergaram tampouco riscos à competi-
ção no próprio mercado de TV paga com essa 
operação.

O parecer técnico ainda está sob análise da 
procuradoria da Anatel, antes de ser encami-
nhado ao conselho diretor

Abert
Mas a Abert – que representa as emissoras 

de TV comerciais – resolveu recorrer ao Cade 
e pedir para o órgão julgar a Lei do SeAC e 
os artigos 5 e 6 sob o ângulo concorrencial, 
e não regulatório. Para  esses empresários, 
mesmo que a sede da Time Warner seja em 
Nova Iorque, a empresa programa e distribui 
sua programação em solo brasileiro, inclusive 
cumprindo as cotas estabelecidas pela Lei e 
pela Ancine. Além disso, argumenta a enti-
dade, se essa operação for permitida, uma 
operadora de telecomunicações – a Sky – 
ficará coligada a uma gigante empacotadora 
e distribuidora de conteúdo e poderá ainda 
contratar talentos nacionais ou comprar even-
tos de interesse nacional, o que também está  
proibido pela lei.

Se for nessa toada, assinala um executivo 
do setor, “é mais fácil, então, que todas as 
programadoras brasileiras migrem suas sedes 
para fora do país”, desabafa.

02/05/2017 - Telesíntese

Bondholders vão rever plano apresentado à Oi
Novos termos terão como base contribuições enviadas ao grupo por outros credores. 

Os credores da Oi associados ao bilionário egípcio Naguib Sawiris 
decidiram rever o plano de recuperação alternativo apresentado à 
operadora em dezembro. O plano, que teve sua validade estendida 
até 01 de junho, deve passar por modificações “com base nas contri-
buições recebidas dos outros credores e demais partes interessadas”, 
diz o Comitê Diretivo do Grupo Ad Hoc de titulares de bonds.

“Uma série de desenvolvimentos recentes levaram à necessidade de 
rever o plano apresentado pelo nosso grupo. Continuamos a trabalhar 
com outros credores e demais partes interessadas e esperamos apre-

sentar um novo plano nas próximas semanas”, diz Otavio Guazzeli, da 
Moelis & Company, assessor financeiro do Grupo Ad Hoc.

Na última semana o governo anunciou que decidiu editar uma 
Medida Provisória para tratar da dívida da Oi, e um projeto de lei para 
permitir a intervenção na tele. O Comitê Diretivo não diz se tais fatos 
levaram a um esvaziamento do Grupo Ad Hoc. Afirma apenas que 
“o Comitê Diretivo espera continuar trabalhando em conjunto com o 
grupo ad hoc de agências de crédito à exportação, agências e bancos 
representados pela FTI Consulting nas revisões do Plano Alternativo”.
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Empresa de infraestrutura da 
Telecom Italia cresce no primeiro tri

InWit aumenta volume de negócios fechados com outras operadoras europeias
A InWit, empresa de infraestrutura do grupo Telecom Italia, registrou 

receitas de € 86,4 milhões no primeiro trimestre do ano. Isso equivale 
a uma epansão de 5,8% em relação ao mesmo período de 2016. Do 
total, € 21 mihões foram de aluguel de torres para outras operado-
ras, enquanto o restante veio da prestação de serviços para a própria 
TIM italiana. Significa que os ganhos com outras empresas cresceram 
15,4% em um ano.

O lucro antes depreciação e amortização (EBITDA) cresceu 13,9%, 
para € 44,3 milhões. O lucro líquido foi de € 28,9 milhões, ou 23% 

superior ao do primeiro trimestre de 2016. O CEO da companhia, 
Osca Cicchetti, ressaltou em carta aos investidores da empresa que 
ainda há muito espaço para crescer. Atualmente, as torres têm uma 
média de ocupação de apenas 1,75 cliente por unidade.

A InWit foi criada em 2015, a partir da separação da infraestrutura 
da Telecom Italia em uma empresa própria. A estratégia foi abrir o 
capital da empresa como medida para reduzir o endividamento do 
grupo italiano, que é dono da TIM Brasil.
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Lula e Dilma apontam Globo como 
direção política do golpe no Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta eleita em 
2014, Dilma Rousseff, apontaram, na tarde de sábado (29), em Rio 
Grande (RS), a Rede Globo como a direcionadora política do golpe 
que depôs Dilma em 2016 e que vem implementando medidas de 
desmonte de direitos e de políticas de desenvolvimento como a de 
fortalecimento da indústria naval brasileira. 

“Este país sofreu um golpe. Eu fui afastada sem crime de respon-
sabilidade por um bando de corruptos. É um golpe que tem na Rede 
Globo o seu principal partido político e que possui um objetivo muito 
claro: enquadrar o Brasil social, política e economicamente no neolibe-
ralismo”, disse Dilma. Lula falou sobre o tema ao relatar quais são os 
seus dois principais desejos hoje.

 “Estou pedindo a Deus para fazer o meu depoimento dia 10 em 
Curitiba. Será a primeira chance que eu terei de dizer tudo o que pen-
so sobre o que está acontecendo no país. Em segundo lugar, desejo 
que a Globo escolha logo o seu candidato para 2018. Terei o maior 
prazer em derrotar o escolhido da Rede Globo. A Globo não se presta 
mais a transmitir informações, mas em tentar destruir o PT, Dilma e 
Lula. Eles devem ficar com uma azia desgraçada, porque, depois de 
meses tentando me destruir, cada pesquisa eleitoral nos mostra a frente 
de todos os outros candidatos”, ironizou o ex-presidente.

 A reação do público foi imediata e sacudiu a praça central de Rio 
Grande. Milhares de pessoas passaram a gritar “O povo não é bobo, 
abaixo a Rede Globo”. Ao lado da carroceria de um caminhão impro-
visada como espaço para a imprensa acompanhar o ato, uma mulher 
aparentando ter mais de 80 anos de idade, pediu que a carregassem 
para um ponto mais alto, junto com a sua cadeira de rodas. “Eu quero 
ver o Lula e a Dilma”, explicou. Em cima do caminhão, fotógrafos e 
cinegrafistas disputavam cada centímetro de terreno para tentar captar 

imagens do clima apoteótico que foi se criando ao longo da fala de 
Lula.

 Moro, Dallagnol e Fidel
Em seu pronunciamento, o ex-presidente denunciou o processo de 

destruição da infra-estrutura e de direitos em curso no país e identi-
ficou os adversários e os desafios políticos a serem enfrentados nos 
próximos meses. “Se eu tiver mais um minuto ou mais vinte anos de 
vida, esse tempo será dedicado a recuperar a democracia e o direito 
do povo mais pobre ter três refeições por dia”. “Eu continuo sendo o 
Lulinha Paz e Amor. Não estou radicalizando. Só estou me virando 
para não apanhar tanto. A Polícia Federal foi na minha casa e, depois 
que eu já tinha saído, viraram o meu colchão. Acharam que eu tinha 
dinheiro escondido embaixo do colchão. O Moro e o Dallagnol não 
estão tentando me julgar por corrupção, mas sim pelo modo como 
eu governei o país. Estou tranquilo. Como disse o Fidel, a história me 
absolverá”.

Didático, o ex-presidente se preocupou em contextualizar historica-
mente o que está acontecendo no Brasil hoje, lembrando a importân-
cia que o Rio Grande do Sul tem na história do país pelas lideranças e 
movimentos nacionais que surgiram no Estado. “Eu visitei o Rio Grande 
do Sul pela primeira vez em 1975, convidado pelo então presidente 
do Sindicato dos Bancários, Olívio Dutra. Ali conheci também o Tarso 
Genro, que era o advogado do sindicato. Depois de passar dois dias 
aqui, fiquei fascinado com o grau de discussão política que encontrei. 
Fiquei pensando. O Rio Grande do Sul já teve lideranças como Brizola, 
Jango, Getúlio e Júlio de Castilhos. Já lá em São Paulo, nós tivemos 
Jânio, Ademar e Maluf. Mas hoje, sinto que aqui houve um certo 
retrocesso, como aconteceu também em nível nacional. A direita tem 
avançado para destruir tudo aquilo que construímos”.

Leia mais em:  http://migre.me/wysET


