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Telebras planeja emitir 29,5 milhões de novas ações
Aumento do capital social, de pouco mais de R$ 1,2 bilhão, vai ressarcir União por investimentos no PNBL e 
SGDC. Minoritários terão preferência. Se não exercerem, serão diluídos. Plano será votado em 01 de junho.

A Telebras prepara um aumento do capital social. A ideia é acres-
centar o valor de ativos adquiridos graças a transferências feitas pela 
União nos últimos anos dentro do Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL) e do lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Co-
municações (SGDC). Para isso, vai emitir 29,5 milhões de novas ações. 
A empresa passará de 9,7 milhões de ações ordinárias e 2,1 milhões 
de ações preferenciais para 34 milhões de ações ON e 7,3 milhões 
PN.

A proposta foi aprovada pelo conselho de administração e pelo con-
selho fiscal da companhia. Será votada na assembleia geral extraordi-
nária de acionistas convocada para 01 de junho. Se confirmada ali, a 
emissão acontece já na semana seguinte, com abertura do período de 
subscrição, momento em que União e atuais minoritários terão prefe-
rência de compra. A União já confirmou que vai comprar toda a parte 
que lhe cabe. O período irá até 4 de julho.

O preço do papel ON será de R$ 45,05, e do PN, de R$ 38,75. O 
capital social vai passar dos atuais R$ 263,14 milhões para R$ 1,56 
bilhão. A emissão de ações pretende manter inalteradas as proporções 
do majoritário (o governo) e dos minoritários, com 57% e 43%, res-

pectivamente. Mas, se os atuais minoritários não exercerem o direito de 
subscrição, os papeis serão vendidos na bolsa de valores.

Na mesma assembleia extraordinária, a Telebras quer ratificar os 
nomes do conselho de administração, eleito este ano, e a incorporação 
da Telebras Copa, empresa criada para fornecer infraestrutura durante 
o evento futebolístico de 2014.

12/05/2017 - Rede Brasil Atual

Alerta Social: o que você perdeu nos últimos 365 dias
Coletivo de pesquisadores, especialistas em direitos humanos, em política agrária, saúde, educação e 
trabalho reúne em documento as consequências deste um ano de golpe que levou Temer ao governo

 Há um ano, a presidenta eleita Dilma 
Rousseff foi afastada do governo. Foi o dia 
em que o Senado admitiu a abertura do 
processo de impeachment aprovada se-
manas antes na Câmara, em 17 de abril. 
Imediatamente, o vice Michel Temer tomou 
posse para não mais deixar a cadeira. E 
com ele um dos ministérios mais ficha-suja 
da história recente do país. O ministério 
que Dilma classificou de CCC (canalhas, 
calhordas e corruptos), com revelará em 
breve em livro ainda a ser lançada, com a ajuda do jornalista Olímpio 
Cruz, secretário de comunicação da ex-presidenta até então.

O documento Alerta Social. Qual direito você perdeu hoje?, iniciativa 
de ativistas, pesquisadores, especialistas, gestores, cidadãos e cidadãs, 
traz um balanço minucioso das consequências para o Brasil e os bra-
sileiros, da ruptura no ciclo democrático e do retrocesso nas políticas 
sociais desencadeados desde então.

"O desmonte do Estado e o descaso com as políticas sociais resultam 
na retirada de conquistas reconhecidas no mundo todo", diz o site do 
Alerta Social. "Não é possível assistir à perda de direitos e ao golpe 

à democracia e ao povo brasileiro sem 
reação. A sociedade precisa estar alerta e 
denunciar cada ato desse desgoverno ile-
gítimo. Este canal foi criado para contribuir 
nesse processo."

Logo em seguida das paralisações de 
março e da greve geral de 28 de abril, 
com paralisações e greve geral, a mani-
festação popular em Curitiba, neste 10 
de maio, durante o depoimento de Luiz 
Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, 

são sinais de que a reação popular se amplia. “Independentemente de 
quantas pessoas foram, é uma mobilização inédita no Brasil, não tem 
precedente”, diz o jornalista Ricardo Amaral à RBA.  

O Alerta Social reúne neste documento de 80 páginas, em 365 itens, 
ou seja, um por dia de governo Temer, tudo o que aconteceu com a 
democracia, a agricultura familiar, a cultura, a educação, as empresas 
públicas, a saúde e assistência social, habitação, os direitos dos índios, 
das mulheres, dos negros, os trabalhistas e a Previdência. 

Leia o estudo do Alerta Social:  http://migre.me/wBs35
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Grupo telefónica tem lucro de € 779 milhões, 
puxado por resultado brasileiro

Negócios no Brasil e na América Latina foram únicos a crescer em receita no primeiro trimestre dentre as 
operadoras da holding. Valorização do Real e das moedas locais contribuiu para o resultado, bem como a 

migração de clientes para serviços baseados em dados.

O grupo espanhol Telefónica, controlador da operadora brasileira 
de mesmo nome, divulgou hoje, 11, seus resultados financeiros para 
o primeiro trimestre. A companhia registrou um lucro líquido de € 779 
milhões no período, o que significa um aumento de 42,4%.

A receita cresceu 5%, para R$ € 13,13 bilhões. O principal responsá-
vel pelo desempenho foi o resultado do negócio brasileiro. A Telefônica 
Brasil (Vivo) cresceu 30,2% em receita, quando convertida em Euros. 
Também a operação latino americana cresceu 7,6%. Apenas Brasil e 
América Latina ampliaram as receitas no trimestre. As operações na 
Inglaterra e na Alemanha encolheram.

O lucro operacional antes de impostos e amortizações (OIBDA) do 
grupo aumentou 4,8%, para € 4 bilhões. Ao mesmo tempo, o conglo-
merado reduziu em 2,7% sua dívida líquida, que encerrou março em € 
48,76 bilhões, com prazos de pagamento acima de oito anos.

Os resultados foram festejados pelos executivos da holding, uma vez 
que significam volta a patamares de crescimento. A receita da Telefó-
nica caiu trimestre a trimestre no último ano, e o registro de expansão 
nos primeiros meses de 2017 é visto por eles como uma reversão dessa 
tendência. O mesmo vale para o OIBDA, que encolheu em 2016, mas 
cresceu entre janeiro e março deste ano.

Além de melhor desempenho operacional, com aumento das vendas 

aos clientes, a empresa também se beneficiou da valorização do Real, 
o que aumentou a importância dos ganhos da Telefônica Brasil sobre o 
conjunto dos resultados do grupo espanhol. Com isso, Brasil responde 
hoje por 24,1% das receitas mundiais da Telefónica. A América Latina 
representa 25%, e a Espanha, 23.3%. Os negócios na Inglaterra, Ale-
manha e da Telxius, somados, significam 29% das receitas.

Os espanhóis destacaram a importância da estratégia de dados nas 
operadoras do grupo. A decisão estratégica, que levou a investimentos 
consideráveis em capacidade de rede, fibra óptica, 3G e 4G, se tradu-
ziu no primeiro trimestre em um aumento de 20% da receita média por 
usuário.

Mesmo no pré-pago a decisão se mostrou acertada, uma vez que o 
segmento já tem 45% da base usando smartphones – o número leva 
em conta não só Brasil, como a Movistar, marca da operadora para a 
América Latina.

O tráfego em LTE, a banda larga móvel, cresceu 2,7x em um ano, 
enquanto o tráfego de dados fixo aumentou 31% por influência dos 
investimentos em ultra banda larga (FTTH). O grupo tinha, em março, 
346,87 milhões de clientes no mundo, número praticamente estável 
(-0,1%) em relação a março de 2016.
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Brasil deve perder na OMC e terá que mudar radicalmente 
política industrial da lei de informática, sugere Itamaraty

A OMC deverá condenar toda a política industrial brasileira de informática, apesar de ela ter 25 anos. Segundo Daniela 
Benjamin a política de "localização", ou seja, de estímulo a produção local em detrimento aos produtos importados, por 
meio de incentivo fiscal, fere as regras do acordo assinado pelo Brasil. A previsão é de que a decisão seja divulgada até 

o final do ano e que Japão e Europa pressionem para que a política termine no primeiro trimestre de 2018.

A mais importante disputa da política industrial brasileira na Organi-
zação Mundial do Comércio – OMC – aponta para uma derrota nesse 
fórum, e o Brasil corre o risco de contar com apenas 90 dias para 
mudar radicalmente a política de informática, em vigor há 25 anos, 
que estimula  a produção local em troca da redução do IPI e con-
trapartida em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Embora 
o governo brasileiro ainda não tenha sido comunicado oficialmente 
sobre o resultado do painel aberto pela denúncia do Japão e da União 
Europeia contra sete setores  (lei de informática, conversores de TV 
digital, programa  de semicondutores, bens de capitais, automotivo, 
entre outros), o Ministério das Relações Exteriores está sugerindo  aos 
ministérios vinculados a cada área que comecem a pensar em novas 
políticas industrias, pois se o Brasil não muda-las, poderá sofrer retalia-
ções comerciais.

Em audiência pública realizada hoje, 11, na Câmara dos Deputados 
em Brasília para debater o contencioso aberto pelo Japão e EU contra 
o Brasil, Daniela Benjamin, chefe da Divisão de Contenciosos Comer-
ciais do Ministério das Relações Exteriores foi clara. ” Acreditamos que 

o processo, mesmo com a apelação, deva estar concluído no final 
do ano. E será decisão obrigatória, não havendo mais espaço para 
apelação. O Brasil tem que repensar a forma da isenção fiscal, que é 
proibida pela OMC. A organização permite outras formas de política 
industrial como a subvenção direta, fundos, linhas de financiamento”, 
alertou Daniela.

Segundo ela, o resultado do painel, que terminou em dezembro, 
teve três árbitros independentes e a decisão teria que ser conhecida em 
fevereiro, mas devido ao grande número de processos na organização 
ele só deverá ser divulgado em agosto, quando então deverá ser feita 
a apelação, com a decisão final sendo divulgada no final do ano. Ela 
disse ainda que os dois blocos econômicos querem uma solução por 
parte do Brasil em 90 dias, ou seja no primeiro trimestre de 2018.  O 
país deverá negociar para ampliar esse prazo, para no máximo seis 
meses. “Tanto o Japão como a Europa estão alegando que nós temos 
o mecanismo da Medida Provisória, que pode ser aprovada em 90 
dias, e por isso estão insistindo nesse prazo”, afirmou ela.

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

11/05/2017 - Rede Brasil Atual

Em um ano, Banco do Brasil corta 
10 mil vagas e fecha 551 agências

Balanço mostra que instituição superou "meta" de fechamento de locais de atendimento. E a Petrobras 
eliminou 13 mil postos de trabalho no mesmo período

Relatório divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Banco do Brasil (BB) 
mostra que a instituição eliminou 9.900 postos de trabalho em um 
ano, até o primeiro trimestre, e fechou 551 agências, mais do que a 
meta anunciada há alguns meses (aproximadamente 400). O corte no 
número de "colaboradores" supera 13 mil se incluídos os estagiários. O 
lucro líquido nos três primeiros meses do ano atingiu R$ 2,443 bilhões, 
crescimento de 3,6% em relação a igual período de 2016.

De acordo com o balanço, o BB fechou o trimestre com 99.964 
funcionários, ante 109.864 no ano passado, e reduziu de 4.612 para 
1.420 o número de estagiários. No total, os colaboradores passaram 
de 114.476 para 101.384, redução de 13.092.

O total de agências agora é de 4.877. Eram 5.428 no início de 
2016. O fechamento se concentrou neste começo de 2017, já que 
até o final do ano passado havia 5.440, número até maior que nos 
primeiros meses.

Em novembro do ano passado, a direção do BB anunciou um plano 

de reestruturação que incluía fechamento de agências e plano de 
incentivo à aposentadoria, que teve 9.409 adesões. Em abril deste 
ano, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região lançou 
cartilha em defesa dos bancos públicos, que já estariam passando por 
uma "privatização disfarçada". Uma campanha lançada em 2016 já 
denunciava efeitos negativos, para a economia, da ofensiva do gover-
no sobre o setor público.

Petrobras
A Petrobras reduziu em 17% sua força de trabalho, de 78.406 

funcionários no primeiro trimestre do ano passado para 65.220 neste 
início de 2017, um corte de mais de 13 mil vagas, de acordo com ba-
lanço divulgado no início da noite desta quinta-feira. Segundo a com-
panhia, essa diminuição se deve a um plano de demissões voluntárias. 

O lucro líquido anunciado pela empresa no primeiro trimestre foi 
de R$ 4,4 bilhões, ante prejuízo de R$ 1,2 bilhão em igual período de 
2016. 
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Não quero ser julgado por interpretações, mas por provas
Após depoimento em Curitiba, Lula desafia juiz Sérgio Moro e Ministério Público a provarem seu crime e 

reafirma desejo de ser novamente candidato
Foram cinco horas de interrogatório e o réu, não o juiz, saiu nos braços 

do povo. Assim foi na noite desta quarta-feira (10), quando o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, após ser ouvido pelo juiz federal Sérgio Moro, em 
Curitiba, discursou para milhares de pessoas na Praça Santos Andrade.

Talvez um de seus crimes seja justamente a disposição de, novamente, 
correr o país para ocupar a presidência da República, cargo para o qual é 
apontado como favorito por todas as pesquisas recentes.

Praça de Curitiba lotada para receber Lula (Foto: Ricardo Stuckert)Praça 
de Curitiba lotada para receber Lula (Foto: Ricardo Stuckert)“Estou vivo e 
me preparando para voltar a ser candidato a presidente deste país. Nunca 
tive tanta vontade como tenho agora, de fazer mais, melhor e provar mais 
uma vez que se a elite brasileira não tem competência para consertar esse 
país, um metalúrgico, com quarto ano primário, vai provar que é possível”, 
afirmou.  

Sobre o palco e ao lado de lideranças políticas, de movimentos sindical e 
sociais, Lula agradeceu a solidariedade e desafiou aqueles que o julgam a 
realizarem o básico: apresentarem provas.

“Se um dia eu tiver cometido um erro, eu não quero ser julgado apenas 
pela Justiça, quero antes ser julgado pelo povo brasileiro. Achei que meus 
acusadores iriam mostrar hoje uma escritura, um documento, um paga-
mento, algo que fiz para ter o apartamento que dizem que é meu. Nada.”, 
criticou.  

Mais uma vez, o ex-presidente se colocou à disposição da Justiça e cobrou 
provas dos crimes alegados a ele. “Virei em quantas audiências forem ne-
cessárias, prestarei quantos depoimentos forem necessários, porque se tem 
um brasileiro, um ser humano que está em busca da verdade, sou eu.”

Vem aí nova greve geral

Antes de Lula subir ao palco, lideranças de organizações como a CUT 
apontaram como os golpistas têm aproveitado o período do ilegítimo Michel 
Temer (PMDB) à frente do país para roubar direitos.

Vagner apontou que trabalhadores vão para cima dos golpistas (Foto: 
Roberto Parizotti)Vagner apontou que trabalhadores vão para cima dos gol-
pistas (Foto: Roberto Parizotti)“Estão construindo um acordo espúrio de votar 
no Senado. O mesmo texto que aprovaram na Câmara, ou seja, acabando 
com o contrato de trabalho, arrebentando a CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas) também será votado lá. Vamos dar duas respostas: Ocupa 
Brasília no dia 24 e, se não funcionar, vamos organizar em junho a segun-
do maior greve geral da história do Brasil”, apontou o Presidente Nacional 
da CUT, Vagner Freitas.  

No mesmo palco de Vagner, a presidenta eleita com 54,5 milhões de 
votos, Dilma Rousseff, enumerou todas as fases de um golpe que ainda 
não acabou. Além do impeachment, ela lembrou da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) do teto do investimento com educação e saúde já 
aprovada, da própria Reforma Trabalhista, à qual o presidente da CUT se 
referiu, e da Reforma da Previdência.

“Eles (a oposição encabeçada pelo PSDB) perderam por quatro vezes 
as eleições. E aí perceberam que para fazer o estrago que estão fazendo, 
tinham de dar um golpe. Mas nós temos uma responsabilidade com a 
democracia e a democracia exige que não deixemos avançar esses golpes. 
Principalmente, quando querem inviabilizar as condições de cidadania para 
que nosso querido presidente Lula possa ser aceito ou não, votado ou não 
pelo povo brasileiro. Perder eleição não é vergonha, só é vergonha para 
golpista”, criticou.

10 imagens explicam o dia do depoimento de Lula
Não faltou criatividade para ilustrar o encontro entre o ex-presidente e o juiz Sérgio

Antes, durante e após as cinco horas de depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro, as redes sociais repercutiram 
o encontro entre o principal candidato à Presidência para 2018 e o magistrado de maneira bastante criativa. 

Caso você tenha perdido algum momento, as artes abaixo dão uma ideia do que foi essa quarta-feira (11). Confira:
1) Os golpistas se preparam para 
um grande dia, um verdadeiro 
linchamento em praça pública.

2) Esperavam, enfim, o sonho de tirar da 
reta uma adversário para lá de incômodo 

sem enfrentá-lo nas urnas.

3) Teve quem sugerisse uma 
estratégia original de atuação.

http://migre.me/wBqTiLeia mais em:
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Vanessa Grazziotin: Temer, 365 dias de retrocessos
Nesta sexta-feira (12), o Brasil registra a triste data de um ano sem democracia, um ano de um governo 

ilegítimo que longe de enfrentar os graves problemas nacionais, trabalha incessantemente para aprofundá-los. 

"O governo Temer é o Robin Hood ao contrário. Retira direitos dos 
mais pobres e agrada e apoia os mais ricos"."O governo Temer é o 
Robin Hood ao contrário. Retira direitos dos mais pobres e agrada e 
apoia os mais ricos". A grande mídia tem publicado que o governo 
prepara peças pagas com dinheiro público para comemorar este 1º 
ano de afastamento da democracia. Imagino a dificuldade dos mar-
queteiros pagos com nosso dinheiro em tentar tornar o governo mais 
impopular da história recente do país em algo palatável. Como irão 
justificar a nomeações de um ministério sem mulheres, o primeiro des-
de o governo João Figueiredo que não contou com nenhuma ministra. 

Aliás, a opinião de Temer sobre a competência do “mundo femini-
no”, seu papel nas compras do lar, e a inacreditável afirmação de que 
o país precisa de um marido nos tornaram motivo de chacota pelas 
demais nações, e pior do que isso, estimulam e apoiam indiretamente 
o machismo e a misoginia e seus efeitos como a crescente violência 
contra as mulheres.

Temer e sua base tem apresentado como única pauta o desmonte de 
décadas de conquistas e avanços sociais e econômicos.

Na educação, tema prioritário para qualquer país, Temer editou uma 
MP, a 746/206 que retirou conteúdos do Ensino Médio, com a justifi-
cativa de que nossos estudantes deveriam se concentrar em algumas 
disciplinas apenas. Não há na história da humanidade alguém que 
defenda que melhorar a educação é ensinar menos.

Na saúde, Temer e seu ministro Ricardo Barros, iniciaram o desmon-
te das farmácias populares, fechando 6300 pontos de atendimento em 
todo o Brasil e planejando fechar as 400 unidades próprias do Progra-
ma. Um programa que chegou a atender 10 milhões de brasileiros por 
mês, fornecendo medicamentos para portadores de diabetes, asma e 
hipertensão além de dar descontos de até 90% para outros medica-
mentos.

Também tentam até hoje patrocinar o desmonte do SUS com a cons-
trução de um “plano de saúde popular”, que segundo as palavras do 
Conselho Federal de Medicina “apenas beneficiará os empresários da 
saúde suplementar e não solucionará os problemas do Sistema Único 
de Saúde (SUS)”.

O resultado destas ações, além de dificultar a vida de milhões de 
brasileiros, pode colapsar todo o sistema de saúde público e comple-
mentar.  A retirada da distribuição de medicamentos irá sobrecarregar 
toda a atenção primária e o dito plano pode também inflar as emer-
gências e Pronto Socorros conveniados, hoje já lotados.

Na segurança assistimos uma explosão de mortes nos presídios, 
a começar pelo meu estado do Amazonas, e qual a reação desse 
governo? Notas fracas e tentativas de repressão sem planejamento e 
sem equipamentos. Sobre a revisão das situações expostas na crise, 
nenhuma palavra, nenhuma ação. Somente a promessa da utilização 

das Forças Armadas dentro dos presídios. Um completo desrespeito às 
nossas Forças que somente são lembradas nestes momentos de crise. 
No reequipamento, nos investimentos, na valorização salarial, nenhu-
ma palavra às nossas tropas.

O encerramento do Programa Ciências sem Fronteiras trouxe um 
prejuízo incomensurável ao nosso desenvolvimento científico e tecnoló-
gico.

Mas além do desmonte de políticas públicas, há uma indisfarçável 
pressa no desmonte de nossa economia também.

Conquista como a imensa riqueza do Pré-sal foram entregues às 
petrolíferas multinacionais. A cadeia produtiva do gás e óleo foi destro-
çada e cidades inteiras como Rio Grande (RS) estão com sua economia 
destruída. 

Na economia, o país caminha a passos largos para a insolvência. 
Vivemos uma profunda recessão, a produção industrial experimentou 
duríssimas quedas em 2016 e um resultado negativo crescente neste 
ano, em março deste ano a queda chegou a 1,8% segundo dados do 
IBGE. E o desemprego cresce a cada dia e hoje o país registra o maior 
índice de desemprego, mostrando que todas as medidas adotadas por 
este governo têm parado nossa economia.

O governo Temer apresenta uma versão ainda mais sórdida do re-
ceituário neoliberal que aprofunda a recessão e penaliza todos os que 
querem produzir. As recentes quedas da taxa Selic, vendidas pelo go-
verno como medidas para aliviar a recessão, vieram de forma tardia a 
ponto de sequer influenciar as taxas de juros anuais médios do crédito 
a pessoas física, que permanecem altíssimas, em cerca de 41%, e sem 
grandes oscilações ao longo deste ano.

A suposta responsabilidade fiscal do governo, vendida como con-
quista do atual inquilino do Palácio do Planalto, que inclusive serviu 
de argumento para a aprovação do congelamento de investimentos 
públicos por 20 anos, não resiste ao exame do déficit fiscal do governo 
central que subiu para 159 bilhões e o endividamento público, que 
segundo dados do Banco Central atinge 79,9% do PIB.

Não há dúvidas de que a meta principal de todas as medidas 
propostas por Temer tem como alvo os direitos dos mais pobres. Os 
setores progressistas já denunciavam que a chamada PEC dos Gastos 
era a ante-sala de uma série de maldades que estavam por vir.

A cada dia o discurso de que o país precisa de ajustes foi substituído 
pela necessidade de mostrar ao mercado que o governo é forte. Não 
há escrúpulos em afirmar que o desmonte de direitos é o compromisso 
deste governo com o setor financeiro.

Para Temer, pouco importa o retrocesso social patrocinado pelas 
reformas, também pouco importa o esgarçamento do setor produtivo e 
de nossa economia.

Leia mais em:   http://migre.me/wBr5N


