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APRESENTAÇÃO
O último ano no Brasil foi marcado pelo 
verbo perder. Perdemos a estabilidade 
garantida pela democracia. Os brasileiros 
se viram paralisados diante de uma  
avalanche de perdas de direitos. As possi-
bilidades de diálogos da sociedade com o 
poder Executivo e com o Congresso foram 
perdidas e desde o dia 12 de maio de 
2016, quando se instalou um governo que 
não foi eleito pelo voto, se inaugurou um 
período de perda de certezas e garantias.

O clima de instabilidade política, 
econômica e social, com profundos  
retrocessos na condução de políticas 
públicas e nos direitos constitucionais 
assegurados, levou a sociedade a uma 
posição de alerta. Assim surgiu a plata-
forma Alerta Social – Qual direito você 
perdeu hoje? que tem realizado um tra-

balho sistemático de registro das perdas 
e ameaças de direitos. Infelizmente, o 
acervo acumulado é bastante volumoso 
e consistente, o que denota o profundo 
grau de mudanças.

Esta publicação traz a síntese desse 
triste ano. Uma cronologia dos últimos 
12 meses com 365 fatos e medidas que 
implicaram na perda de direitos dos 
brasileiros é o caminho que optamos por 
percorrer. A cada mês foi destacado uma 
política pública e como ela está sendo 
desmontada. Esse caminho dá a noção 
de como um projeto sem voto, de desen-
volvimento excludente, com visão de Es-
tado mínimo, com práticas autoritárias, 
de salvaguarda aos interesses do capi-
tal nacional e internacional se instala e 
ganha vigor no Brasil.

UM GOLPE POR DIA, 365 DIREITOS PERDIDOS
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DEMOCRACIA
Rasgaram seu título de eleitor,  
fizeram malabarismos com a Constitu-
ição, romperam com a democracia. Mais 
de 142 milhões de eleitores e 54 milhões 
de votos violados, o poder de escolha 
profundamente abalado e o exercício 
da cidadania desconsiderado. É nesse 
devastador cenário de golpe que os 
direitos começam a escapar das mãos 
dos brasileiros. No poder, um projeto 
de país que jamais seria aprovado nas 
urnas. Não à toa, um ano depois de ter 
chegado à presidência, Michel Temer é 
aprovado por apenas 4% dos brasileiros.

Após 26 anos, o Brasil vive mais uma 
ruptura democrática, acompanhada por 
uma grave crise política, econômica e 
social. Maio de 2016 foi marcado pela vi-
olação da democracia, um direito básico 
para a garantia de tantos outros.

Não nos enganemos: golpes e rompi-
mentos democráticos acontecem pe-
riodicamente na história do Brasil. A 
exceção por aqui é a democracia. Em 
126 anos de República, o país teve 36 
governantes e apenas um terço deles (12) 
foi eleito diretamente e terminou o man-
dato.

Não houve fardas, mas paletós, gravatas 
e ternos. Não houve tanques. Porém, lá 
estavam os ricos homens brancos para 
tirar do poder Dilma, presidenta demo-
craticamente eleita.

Democracia é ser governado por um pro-
grama de governo pactuado e eleito pelo 
povo brasileiro, pela garantia dos direitos 
constitucionais, pelo não retrocesso dos 
direitos adquiridos e por um governo que 
olhe para todos.

Em MAIO, seu título de eleitor foi rasgado
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001 12 de maio de 2016

Suspensa a efetividade do  
voto popular
Sem crime, o impeachment é só uma jogada  
política de quem tem mais poder. E quando um 
grupo de poderosos derruba uma presidenta eleita 
sem motivo legal, esse grupo mostra que é mais 
forte que o voto do povo. Que o voto do povo não 
vale nada.

12 de maio de 2016

Primeiro governo sem mulheres 
desde a ditadura
O ministério composto apenas de homens brancos 
não representa a diversidade da nossa população e 
recebe críticas de jornais do mundo todo.

003 12 de maio de 2016

Governo INTERINO altera toda a 
estrutura do Estado
Às pressas, por medida provisória, Temer modificou 
a estrutura da Presidência e dos ministérios, extin-
guindo diversos órgãos e alterando atribuições. É um 
governo provisório, mas que não só muda os nomes 
de quem vai comandar as pastas, interrompendo os 
trabalhos em andamento sem transição, como faz 
mudanças estruturais profundas no Estado. Tudo isso 
sem ter submetido esse projeto às urnas.

004 12 de maio de 2016

Extinta a Controladoria Geral 
da União
Ao transformar a CGU em um ministério, o governo 
provisório acaba com uma estrutura permanente de 
fiscalização e controle de todos os órgãos públicos 
e empresas estatais e tira sua autonomia na  
fiscalização do próprio governo federal.

005 12 de maio de 2016

Extinto o Ministério do  
Desenvolvimento Agrário
As políticas voltadas para a agricultura familiar e 
para a reforma agrária foram espalhadas pela estru-
tura do Estado de forma errática e incorporadas de 
modo periférico a outras estruturas. 

006 12 de maio de 2016

Dois ministérios com as mesmas 
funções
Uma “confusão” na medida provisória que altera 
toda a estrutura do Estado publicada às pressas por 
um governo interino que quer retroceder o máximo 
possível no menor tempo fez com que o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário.
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http://alertasocial.com.br/?p=98
http://alertasocial.com.br/?p=98
http://alertasocial.com.br/?p=110
http://alertasocial.com.br/?p=110
http://alertasocial.com.br/?p=124
http://alertasocial.com.br/?p=124
http://alertasocial.com.br/?p=143
http://alertasocial.com.br/?p=143
http://alertasocial.com.br/?p=140
http://alertasocial.com.br/?p=140
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007 12 de maio de 2016

Enfraquecimento do INSS
Ao separar o sistema previdenciário, colocando a 
Previdência Social sob o Ministério da Fazenda e 
seu braço executor, o INSS, sob a Assistência Social, 
o governo golpista dá um sinal claro da intenção de 
enfraquecer os mecanismos de seguridade social do 
trabalhador.

008 12 de maio de 2016

Ministros investigados
Além da falta de diversidade, sem mulheres nem 
negros, a equipe de ministros de Temer também 
chama a atenção por outro motivo: dos 23 nomea-
dos, seis respondem a inquéritos no STF, sete foram 
citados na Lava Jato e 12 receberam doações de 
empresas da Lava Jato.

009 12 de maio de 2016

Extinto o Ministério de Ciência e 
Tecnologia
A junção do Ministério de Ciência e Tecnologia com 
o das Comunicações mostra, em primeiro lugar, 
um desconhecimento sobre as funções, totalmente 
distintas, das duas pastas.

010 12 de maio de 2016

Previdência Social deixa de ser 
ministério
Sob a argumentação de que a previdência precisa 
ser “sustentável”, Temer acabou com o Ministério 
da Previdência Social e o transformou em uma  
secretaria do Ministério da Fazenda.

011 13 de maio de 2016

Brazil à venda
A orientação do governo golpista é privatizar “tudo 
o que for possível”. O programa para destravar  
concessões foi criado por medida provisória  
aprovada em caráter de urgência. 

012 16 de maio de 2016

Temer nomeia advogado de  
eduardo cunha para Jurídico da 
Casa Civil
Cunha já está afastado da Presidência da Câmara, 
mas continua tendo influência sobre o presidente 
interino, Michel Temer. Tanto que seu advogado, 
Gustavo do Vale Rocha, foi nomeado membro do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

013 16 de maio de 2016

Bandeira da logo de Temer foi 
usada na ditadura
Com cinco estrelas a menos, a versão da bandei-
ra brasileira resgatada pelo governo interino foi 
usada entre 1960 e 1968, ano em que foi baixado, 
pelo governo do general Costa e Silva, na ditadu-
ra militar, o AI-5, que permitiu uma série de ações 
arbitrárias e violentas durante o regime.

014 17 de maio de 2016

Racha com os parceiros do  
Mercosul e da África
Desde que assumiu interinamente o Ministério das 
Relações Exteriores, José Serra vem agindo com 
truculência e desrespeito a todo o trabalho realiza-
do pelo ministério na última década.

015 20 de maio de 2016

Arbitrariedades na  
Comunicação Pública
Temer demitiu de forma arbitrária o presidente da 
EBC, que tinha mandato de quatro anos, para co-
locar um aliado político do presidente afastado da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.

016 20 de maio de 2016

Cortes no Minha Casa Minha Vida
O ministro interino das Cidades, Bruno Araújo, 
informou que Temer vai abandonar a meta traçada 
por Dilma Rousseff de contratar 2 milhões de mora-
dias do Minha Casa Minha Vida até o fim de 2018.

http://alertasocial.com.br/?p=118
http://alertasocial.com.br/?p=169
http://alertasocial.com.br/?p=153
http://alertasocial.com.br/?p=153
http://alertasocial.com.br/?p=135
http://alertasocial.com.br/?p=135
http://alertasocial.com.br/?p=130
http://alertasocial.com.br/?p=921
http://alertasocial.com.br/?p=921
http://alertasocial.com.br/?p=921
http://alertasocial.com.br/?p=925
http://alertasocial.com.br/?p=925
http://alertasocial.com.br/?p=247
http://alertasocial.com.br/?p=247
http://alertasocial.com.br/?p=256
http://alertasocial.com.br/?p=256
http://alertasocial.com.br/?p=254
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017 22 de maio de 2016

Suspensão do Fies, do Prouni e do 
Pronatec
Uma das primeiras medidas tomadas pelo ministro 
interino da Educação, Mendonça Filho, foi o conti-
genciamento dos recursos destinados ao Pronatec, 
ao Fies e ao Prouni, dando um claro indicativo de 
que esses não são programas e que serão descon-
tinuados.

018 23 de maio de 2016

Aos 11 dias de governo,  
ministro de Temer cai por  
tentar barrar a Lava Jato
O ministro do Planejamento, Romero Jucá pediu 
licença do cargo após ser publicada gravação de 
uma conversa sobre a formação de um “pacto” para 
deter o avanço da Operação Lava Jato.

019 25 de maio de 2016

Ministro da Educação recebe 
propostas de Alexandre Frota 
para o ensino
Não bastasse cortar recursos de programas essenci-
ais e reduzir a importância da educação, o  
governo interino ainda ri da cara do povo brasileiro. 
O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu 
no ministério o ator Alexandre Frota.

020 30 de maio de 2016

Ministro da Transparência é o 
segundo a cair, por criticar a 
Lava Jato
O ministro da Transparência, Fiscalização e Con-
trole (justo esse!) deixou o cargo após ter sido 
divulgação de conversa em que critica a Operação 
Lava Jato e dá orientações a Renan Calheiros e a 
Sérgio Machado, ambos investigados no esquema 
de corrupção que atuava na Petrobras.
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AGRICULTURA 
FAMILIAR
Em junho o governo ilegítimo tirou  
R$ 160 milhões dos recursos do Pro-
grama de Aquisição de Alimentos. O 
valor era repassado à Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento), que com-
prava produtos vindos da agricultura fa-
miliar. Com o corte, mais de 40 mil agri-
cultores e duas mil cooperativas ficaram 
ameaçadas de sair do programa.

No mesmo mês, foi revogada uma 
chamada pública que buscava qualificar 
a gestão e apoiar o fortalecimento de or-

ganizações de agricultura familiar. Cerca 
de 188 mil famílias de 930 cooperativas 
deixaram de ser assessoradas na gestão 
de seus negócios.

Desde o golpe, Temer não escondeu 
para quais setores governa, destruindo 
sem aviso prévio as estruturas e políticas 
públicas que nos últimos anos enfren-
taram a pobreza rural, alavancaram a 
produção dos agricultores familiares e 
dos assentados da reforma agrária e  
fizeram surgir a classe média rural.

Em JUNHO, Temer mostrou que governa para  
os ruralistas
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022 7 de junho de 2016

Sem concursos até 2018
Quando os serviços públicos não têm importância, 
não tem motivo para valorizá-los. Essa é a lógica do 
governo interino de Michel Temer, que já anunciou 
que não vamos ter concursos públicos até 2018.

023 8 de junho de 2016

Após 13 anos, Paul Singer é  
substituído por policial  
aposentado na Secretaria de 
Economia Solidária
Na Secretaria Nacional de Economia Solidária des-
de 2003, o economista Paul Singer deixou o cargo 
com a “troca” forçada de governo. Seu  
substituto é Natalino Oldakoski, servidor  
aposentado da Polícia Civil do Paraná.

024 8 de junho de 2016

Menos investimentos em saúde e 
educação
Até o ano passado, a fatia do Orçamento desvincu-
lada, que o Executivo tem liberdade para remane-
jar, era de 20%. Mas acabou de ser aprovada a 
prorrogação da DRU (Desvinculação de Receitas da 
União) aumentando esse percentual para 30%.

025 10 de junho de 2016

Temer paralisa Direitos Humanos 
por 90 dias
O ministro interino da Justiça, Alexandre de Mo-
raes, emitiu uma portaria que determina a  
paralisação do funcionamento de todas as áreas 
relacionadas a Direitos Humanos por 90 dias.

026 10 de junho de 2016

Agricultores familiares sem  
apoio e qualificação
Com o cancelamento, cerca de 188 mil famílias de 
agricultores familiares pertencentes a 930  
cooperativas ou organizações produtivas deixarão 
de ser apoiadas ou assessoradas na gestão de seus 
negócios.

021 3 de junho de 2016

40 mil agricultores fora  
do PAA
O governo ilegítimo tirou R$ 160 milhões dos recur-
sos do PAA que eram repassados para a Conab faz-
er a compra de produtos da agricultura familiar. Os 
alimentos geravam renda para as famílias e abaste-
ciam restaurantes populares, bancos de alimentos, 
escolas, creches.

027 15 de junho de 2016

Uma geração inteira  
comprometida com menos  
investimentos
Quando Temer diz que quer estabelecer um teto 
para os gastos públicos por 20 anos, ele propõe, na 
verdade, comprometer mais de uma geração intei-
ra com recursos limitados em áreas como saúde e 
educação.

028 16 de junho de 2016

Temer retoma agenda do pMDB 
contra o povo brasileiro
A Agenda Brasil foi apresentada pelo PMDB em 
agosto de 2015, mas ficou lá guardada até agora, 
quando o presidente interino, Michel Temer, acer-
tou com o presidente do Senado, Renan Calheiros, 
para retomá-la. 

http://alertasocial.com.br/?p=288
http://alertasocial.com.br/?p=943
http://alertasocial.com.br/?p=943
http://alertasocial.com.br/?p=943
http://alertasocial.com.br/?p=943
http://alertasocial.com.br/?p=332
http://alertasocial.com.br/?p=332
http://alertasocial.com.br/?p=572
http://alertasocial.com.br/?p=572
http://alertasocial.com.br/?p=294
http://alertasocial.com.br/?p=294
http://alertasocial.com.br/?p=437
http://alertasocial.com.br/?p=437
http://alertasocial.com.br/?p=437
http://alertasocial.com.br/?p=464
http://alertasocial.com.br/?p=464


13

031 22 de junho de 2016

As “irregularidades” do Bolsa 
Família: análise do Ministério Pú-
blico não se sustenta
Na última semana, a Secretaria Nacional de Renda 
de Cidadania (Senarc) se posicionou acerca dos 
resultados do batimento realizado pelo Ministério 
Público Federal para identificação de possíveis 
fraudes no Programa. 

032 24 de junho de 2016

Políticas sobre Drogas será  
conduzida por Coronel
A nomeação segue a visão de que os órgãos de se-
gurança pública devem dar as diretrizes da política 
de drogas.

033 24 de junho de 2016

Temer autoriza Globo a fazer  
mudanças que violam a  
Constituição
A Constituição Federal não permite que empresas 
de comunicação tenham sócios estrangeiros. Mas, 
como não há regulamentação e agora há a 
autorização do presidente interino para isso, a Glo-
bo fica liberada para fazer as mudanças societárias.

034 27 de junho de 2016

Previdência Rural em risco
As mudanças pretendidas se contrapõem à Consti-
tuição e não levam em conta a heterogeneidade da 
estrutura da sociedade brasileira.030 20 de junho de 2016

Nepotismo no Serviço 
Florestal Brasileiro
Um servidor público da diretoria colegiada do 
Serviço Florestal Brasileiro foi exonerado nesta  
segunda (20) para dar lugar a Samir Murad,  
cunhado de Roseana Sarney, irmã do ministro do 
Meio Ambiente, Sarney Filho.

029 17 de junho de 2016

Temer suspende negociação para 
receber refugiados sírios
O governo brasileiro estava em negociações com a 
União Europeia para receber famílias desalojados 
pela guerra civil na Síria, e o Brasil buscava obter 
recursos internacionais para alojar cerca de 100 mil 
pessoas nos próximos cinco anos.

Temer desmonta o Conselho  
Nacional de Educação
Foi publicada no Diário Oficial uma medida que 
tornou sem efeito o decreto de 10 de maio de 2016 
que nomeava os membros do Conselho Nacional de 
Educação. Agora o CNE está sem conselheiros. 

036 28 de junho de 2016

035 27 de junho de 2016

Governo interino  
interrompe bolsas do Ciência 
sem Fronteiras no exterior
Cada doutorando tem um contrato de quatro anos 
com o governo e deve mandar relatórios anuais de 
desempenho para que a concessão da bolsa seja 
renovada. Com a renovação, que deveria acontecer 
em maio, eles ingressariam, em agosto, no 3º ano 
de doutorado.

http://alertasocial.com.br/?p=562
http://alertasocial.com.br/?p=562
http://alertasocial.com.br/?p=562
http://alertasocial.com.br/?p=610
http://alertasocial.com.br/?p=610
http://alertasocial.com.br/?p=557
http://alertasocial.com.br/?p=504
http://alertasocial.com.br/?p=504
http://alertasocial.com.br/?p=569
http://alertasocial.com.br/?p=569
http://alertasocial.com.br/?p=636
http://alertasocial.com.br/?p=636
http://alertasocial.com.br/?p=618
http://alertasocial.com.br/?p=618
http://alertasocial.com.br/?p=618


14

General que apoia  
ditadura aceita presidência  
da Funai
Na ditadura, a construção de estradas e hidrelétri-
cas e o desmatamento para a pecuária resultaram 
na expulsão de comunidades indígenas de suas 
terras e em milhares de mortes.

038 29 de junho de 2016037 

Temer sanciona  
pulverização de agrotóxicos  
por aviões em áreas urbanas
A pulverização aérea é extremamente perigosa, 
porque atinge outros alvos além do mosquito, 
como residências, escolas, creches, hospitais, lagos 
e centrais de fornecimento de água para consumo 
humano.
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CULTURA

Em julho, em um intervalo de apenas 
três dias, Temer exonerou 81 pessoas 
do Ministério da Cultura, boa parte há 
bem mais de 10 anos na pasta. Pondo 
em prática um projeto de governo não 
legitimado pelo povo, foi destruindo o 
ministério por dentro, como cupins, já 
que extingui-lo, seu verdadeiro desejo, 
não foi possível.

Logo que assumiu, Temer anunciou a 
extinção do MinC, voltando atrás, após 
forte resistência do setor. O Ministro 

Marcelo Calero pediu demissão após ser 
pressionado para liberar obra em favor 
do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Além 
disso, houve grande desvalorização e 
uma redução drástica de programas da 
área e do orçamento.

Não há Nação que possa abrir mão do 
desenvolvimento cultural, do contrário 
está fadada a cair na barbárie. Com 
políticas reacionárias, Temer parece não 
entender isso. Mas a classe artística mos-
trou força para resistir a duros golpes.

Em JULHO, o governo golpista começa a destruir 
o Ministério da Cultura
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040 5 de julho de 2016

Temer tira urgência de pacote 
anticorrupção
Para o presidente interino, combater a corrupção 
não parece tão urgente nem tão importante. O 
pacote anticorrupção tramitava em regime de 
urgência, que foi retirado por Temer, e agora tende 
a mofar no Congresso.

041 7 de julho de 2016

Comissão da Câmara aprova  
entrega do pré-sal
Documentos revelados pelo Wikileaks compro-
varam em 2011 que Serra havia prometido para a 
multinacional Chevron mudar as regras do pré-sal 
caso fosse eleito presidente.

042 11 de julho de 2016

Governo deixa de exigir pesquisa 
de antecedentes criminais para 
nomeação em cargos políticos
Os cargos são negociados com partidos aliados em 
troca de apoio em votações na Câmara e no Senado.

043 12 de julho de 2016

Câmara aprova urgência no  
projeto que entrega o pré-sal
O projeto que retira a obrigatoriedade de a Petro-
bras de ser a única operadora de petróleo na cama-
da pré-sal passa a tramitar em regime de priori-
dade. A pressa não é à toa, o pré-sal está no centro 
do golpe.

044 12 de julho de 2016

MDA fora da Câmara de Comércio 
Exterior
Mais de 4 milhões de agricultores familiares ficarão 
sem voz e voto nas negociações internacionais, 
colocando em situação de fragilidade um conjun-
to de políticas de desenvolvimento da agricultura 
familiar.

039 1º de julho de 2016

Michel Temer devolve  
poderes a comandantes militares
Os poderes envolvem competências administrati-
vas que haviam sido retiradas durante o governo da 
presidenta Dilma Rousseff.

045 14 de julho de 2016

Aprovado em comissão  
orçamento que congela  
investimentos para 2017
Se a regra aprovada para 2017 valesse em 2015, os 
gastos em saúde teriam sido 32% menores e, em 
educação, a redução chegaria a 70%.

046 18 de julho de 2016

Suspensão do MCMV atinge os mais 
pobres e paralisa a economia
Que a paralisação de novas contratações e de obras 
do Minha Casa Minha Vida atingem os mais pobres 
a gente já sabe. O que pouca gente percebe é que a 
suspensão também impacta na economia.
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048 24 de julho de 2016

Presos pela Polícia Federal  
perdem direito a ver advogados
Advogados dos suspeitos de terrorismo foram im-
pedidos de ver seus clientes. Os presos não foram 
autorizados sequer a assinar as procurações para 
que os advogados os representassem.

049 28 de julho de 2016

Governo interino faz demissões 
em massa na Cultura e na Saúde
Em nome de uma economia insignificante dentro 
do Orçamento brasileiro, provoca-se um desmonte 
da estrutura que pode paralisar ou atrasar o an-
damento de projetos por tempo indeterminado, 
trazendo prejuízos concretos à população.

050 29 de julho de 2016

Exonerações em massa na área 
social
Chama atenção que os cargos estejam sendo  
liberados em um período em que as negociações 
com os senadores que vão votar o impeachment 
estão a todo vapor.

047 23 de julho de 2016

Estudantes de graduação estão 
FORA do Ciência Sem Fronteiras
A decisão não foi baseada em estudos, estatísticas 
ou qualquer outro dado, mas em relatos que o  
ministro teria ouvido sobre estudantes da gradu-
ação que se dedicavam pouco aos estudos.
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educação
É desesperador o que o golpe tem feito 
à educação. Não bastassem o congela-
mento de gastos que viria em dezembro, 
com a PEC 55, o avanço do projeto Escola 
Sem Partido, a destruição do Ciências 
Sem Fronteiras e a reforma do Ensino 
Médio, agosto foi um mês simbólico para 
as perdas na educação.

Naquele mês, o ainda interino governo 
Temer decidiu cortar quase metade dos 
recursos das universidades públicas. Com 
cerca de R$ 350 milhões a menos em in-
vestimentos para as 63 federais (corte de 
45%), estudantes e a pesquisa  
científica se viram abalados. Outro baque 
para a pesquisa foi o corte de 20% das 
bolsas realizada pelo CNPq, que teve seu 
orçamento reduzido.

Por fim, agosto ainda viu o ministro da 
educação, Mendonça Filho, declarar que 
o Programa Mais Educação era inefici-
ente, encerrando-se as inscrições para 
o programa em 2016. Assim, o  principal 
programa de indução da educação inte-
gral do país fica dois anos sem repassar 
verbas para escolas.

Após mais de uma década de ampliação 
de investimentos, acesso e implantação 
de políticas progressistas para a edu-
cação, que abriram oportunidades ao 
ensino técnico, superior e ao intercâmbio 
no exterior, o Brasil retroage nos aspec-
tos de financiamento e se volta para 
pautas do passado que já se mostraram 
ineficientes na educação pública.

Em AGOSTO, os cortes atingiram em cheio a  
educação
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051 2 de agosto de 2016

Agora é o governo que decide se 
candidato que se diz negro em 
concurso é mesmo negro
Uma comissão é que vai definir, pela aparência do 
candidato, se ele se encaixa na política de cotas. 
Um retrocesso gigantesco nas políticas de pro-
moção de igualdade racial.

052 2 de agosto de 2016

Orçamento de 2017 com  
limitação de gastos em saúde 
e educação é aprovado em 
comissão
Se for aprovado no plenário, a base de cálculo para 
os investimentos em saúde e educação deixa de 
ser a receita do país e passa a ser a inflação, o que 
significa que os investimentos não vão mais crescer, 
ao contrário do que acontece hoje.

053 3 de agosto de 2016

Governo age e comissão aprova 
aumento para ministros do STF
Aliados do presidente interino, Michel Temer, dizem 
que o projeto avançou como uma sinalização do 
governo ao Supremo.

054 4 de agosto de 2016

Serra nomeia policial envolvido 
no massacre do Carandiru para o 
Itamaraty
Nomeado no dia 4 de agosto em um dos cargos 
mais altos (DAS 5), Hideo Augusto Dendini é um 
ex-policial envolvido no massacre de Carandiru, no 
dia 2 de outubro de 1992.

055 5 de agosto de 2016

Governo cria grupo de trabalho 
para implementar plano de saúde 
popular
O objetivo do ministro interino da Saúde, Ricardo 
Barros, é tirar recursos do SUS e ajudar a engordar 
os cofres das empresas de planos de saúde.

056 6 de agosto de 2016

CNPq corta 20% das bolsas de 
iniciação científica
Devido a corte no orçamento, o número de bolsas 
caiu de 33.741 para 26.169 nos próximos dois anos.

057 9 de agosto de 2016

CCJ da Câmara aprova PEC de  
Temer que limita gastos públicos 
por 20 anos
A PEC 241 congela os gastos públicos por 20 anos 
e abre as portas para o sucateamento da Saúde, da 
Educação e da Previdência Social.

058 11 de agosto de 2016

Temer corta QUASE METADE dos 
recursos das universidades 
públicas
O corte afeta os estudantes universitários, mas 
não só. A pesquisa científica é fundamental para 
o desenvolvimento de um país, sem falar na edu-
cação como um instrumento de inclusão social.

059 17 de agosto de 2016

(Re)militarizada, Abin busca se 
fortalecer disseminando o medo 
do terrorismo nas Olimpíadas
Uma das primeiras medidas do presidente interino, 
acusado por muitos de ser golpista, foi justamente 
(re)militarizar o serviço secreto. Voltamos ao pa-
drão 1964.
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060 18 de agosto de 2016

Temer transfere ao PMDB gestão 
de recursos contra a seca no 
Nordeste
Sem crime, o impeachment é só uma jogada política 
de quem tem mais poder. E quando um grupo de 
poderosos derruba uma presidenta eleita sem mo-
tivo legal, esse grupo mostra que é mais forte que o 
voto do povo. Que o voto do povo não vale nada.

061 19 de agosto de 2016

Ministério do Esporte suspende 
verba pós-Olimpíada e revolta 
confederações
Leonardo Picciani, o interino do Esporte, suspendeu 
um edital negociado por Dilma que destinava  
R$ 150 milhões de investimentos governamentais 
em modalidades olímpicas para que estas continu-
assem depois dos Jogos Olímpicos.

063 23 de agosto de 2016

Temer dá início ao plano de  
“privatizar tudo o que for  
possível”
Aprovação de MP é o primeiro ato do interino 
Temer para mostrar ao capital privado que o Brasil 
está no mercado e vai ser vendido baratinho. Vale 
enfatizar que o primeiro parágrafo da MP que cria o 
PPI fala na criação de “medidas de desestatização”.

062 23 de agosto de 2016

Ministro interino da Justiça diz 
que Brasil precisa de menos 
pesquisa em segurança pública e 
mais armas
Em entrevista ao Alerta, Marcos Rolim, consultor 
em segurança pública e especialista em Direitos 
Humanos, disse que não dá para pedir mais de um 
modelo falido.

064 24 de agosto de 2016

Na calada da noite, Temer  
manobra e Congresso aprova 
cortes na saúde e educação
Na madrugada, Congresso aprovou texto base da 
LDO. Governo Temer manobrou e incluiu artigo que 
congela gastos públicos com saúde e educação
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066 26 de agosto de 2016

Com censura a Aquarius, 64 é aqui
O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu a clas-
sificação indicativa de 18 anos. Sem justificativa 
plausível, a ação só pode ser vista como uma tenta-
tiva do governo golpista de boicotar Aquarius pelo 
posicionamento político de seu elenco e equipe 
técnica

068 30 de agosto de 2016

Câmara aprova reforma  
administrativa de Temer que  
extingue ministérios
No desmonte, foram extintas pastas extremamente 
importantes para a população, como a CGU e as 
Secretarias de Igualdade Racial, Direitos Humanos 
e Mulheres.

069 30 de agosto de 2016

Governo interino acaba com  
ganho real da Loas
A proposta do governo interino é desvincular os 
investimentos em saúde e educação e estabelecer 
um teto para os gastos públicos, limitado à inflação 
do ano anterior, ou seja, sem aumento real.

070 31 de agosto de 2016

O povo brasileiro perdeu o  
direito de viver em um país com 
democracia
Dois anos após a eleição presidencial, a democracia 
brasileira (mais uma vez!) sofre uma grave derro-
ta. Hoje, sob o céu de Brasília, Dilma Rousseff, a 
primeira presidenta do Brasil, eleita democratica-
mente, perderá o seu mandato sem ter cometido 
crime que justifique tal ato.

067 26 de agosto de 2016

Governo interino não abrirá  
novas inscrições para o programa 
Mais Educação em 2016
O Programa Mais Educação não abrirá novas 
inscrições em 2016. Dessa forma, o principal pro-
grama de indução da educação integral ficará dois 
anos sem repassar verbas para as escolas. A denún-
cia é do Centro de Referência em Educação  
Integral.

065 24 de agosto de 2016

“Mexer com a Previdência Social 
trará danos sociais dramáticos 
ao País”
Laura Tavares afirma que uma eventual desvincu-
lação dos benefícios da Previdência, sobretudo as 
aposentadorias, do salário mínimo, é “criminosa”. 
E lembra que a aposentadoria inserida na política 
de valorização do mínimo sustenta a maioria das 
famílias em mais de 60% dos pequenos municípios.
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privatização
Com a frase “vamos privatizar tudo o que 
for possível” Michel Temer deu o pontapé 
inicial de seu governo ilegítimo. Batizado 
de Plano Crescer, o grande “saldão” de 
Temer, lançado em setembro, estimava 
privatizar 25 projetos para 2017 e 2018, 
incluindo ativos em rodovias, ferrovias, 
terminais portuários, mineração, geração 
e distribuição de energia e saneamento.

Assim, enfraquece-se o Estado em seto-
res estratégicos para o país e dá-se es-
paço para a exploração desenfreada de 
quem só busca o lucro a qualquer custo. 
Paralelamente, avançava no Congresso 
o projeto que abre caminhos para a pri-

vatização do pré-sal, com o fim da exclu-
sividade da Petrobras na sua exploração. 
Banco do Brasil e Caixa foram outras das 
instituições que sofreram com planos de 
demissões,  fechamento de agências e 
sucateamento.

Enquanto caminhava a passos largos o 
projeto ultraliberal regido cegamente 
pelo mercado, setembro ainda registrou 
as consequências da extinção do con-
selho curador da EBC, com a TV Brasil 
deixando de ser pública, e o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, querendo 
abrir brechas para vender terras para 
estrangeiros.

Em SETEMBRO, Temer botou em prática o que 
havia dito: “privatizar tudo que for possível”
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071 1º de setembro de 2016

O primeiro-damismo voltou e  
junto com ele o  
assistencialismo
Desde a Constituição de 1988, que estabeleceu o 
Sistema de Seguridade Social, incluindo-se nesse 
conceito a assistência social como uma política 
PÚBLICA, como DEVER do Estado e um DIREITO 
do cidadão, para que tenha suas necessidades 
mínimas providas, os setores que constroem a 
Assistência Social lutam para desconstruir o “pri-
meiro-damismo” e o “assistencialismo” que desde a 
Era Vargas foi tão marcado no Brasil.

072 2 de setembro de 2016

Temer vai dificultar entrada e 
permanência no Bolsa Família
A proposta do governo interino é desvincular os 
investimentos em saúde e educação e estabelecer 
um teto para os gastos públicos, limitado à inflação 
do ano anterior, ou seja, sem aumento real.

073 4 de setembro de 2016

Alexandre de Moraes troca  
composição da Comissão de  
Anistia e nomeia simpatizantes 
da Ditadura Militar
Dentre os membros nomeados por Moraes, estão 
pessoas vinculadas doutrinariamente ao polêmico 
professor de Direito Constitucional da USP  
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, conhecido teórico e 
apoiador da ditadura civil-militar instaurada no Brasil 
em 1964, por ele denominada “Revolução de 1964”.

075 6 de setembro de 2016

Com Temer, adeus  
seguro-desemprego
Temer quer acabar com seguro-desemprego para 
demissões sem justa causa

076 8 de setembro de 2016

Desgoverno Temer discute  
revogação de portaria sobre 
trabalho escravo
O “governo” Temer vem discutindo a flexibilização de 
leis trabalhistas, isso é perigoso porque abre portas 
para uma série de perdas de direito e ainda coisas 
mais graves como a revisão das normas que tratam 
sobre trabalho em condições análogas à escravidão.

077 9 de setembro de 2016

“Governo” Temer quer que você 
trabalhe 12 horas por dia
Atendendo a interesses da CNI, “governo” Temer 
propõe reforma trabalhista com jornada de 12 
horas diárias

074 6 de setembro de 2016

Governo Temer revoga sistema 
de avaliação da educação básica 
do MEC
CNDE repudia decisão e denuncia desmontes do 
governo golpista.

078 10 de setembro de 2016

Ministro do Turismo revoga  
portaria do programa Viaja Mais 
Melhor Idade
O “desgoverno” Temer acaba de extinguir o pro-
grama de incentivo a viagens para aposentados e 
pensionistas.
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080 11 de setembro de 2016

Orçamento da Funai é o menor  
em 10 anos
Colocar a Funai em estado vegetativo e matá-la por 
estrangulamento orçamentário é parte da estraté-
gia governo-ruralista no ataque aos direitos indíge-
nas em curso no país

082 12 de setembro de 2016

Serra propõe “lipoaspiração” na 
Constituição Federal
A gente não é vidente, mas já dá pra prever que 
vem corte de direitos por aí. “É evidente que boa 
parte do problema fiscal brasileiro surgiu da Consti-
tuição de 1988”, afirmou ao Estadão.

081 12 de setembro de 2016

47 pessoas autodeclaradas  
negras são excluídas de  
concurso do Itamaraty
A comissão incumbida de verificar a autodeclaração 
dos candidatos que se inscreveram como negros no 
concurso de admissão à carreira diplomática repro-
vou 47 das 100 pessoas que compareceram à en-
trevista. Havia 60 vagas reservadas para esse grupo 
na próxima fase.

083 12 de setembro de 2016

Grandes retrocessos conduzidos 
por Cunha na Câmara Federal
No dia em que a Câmara dos Deputados finalmente 
deve cassar o mandato de Eduardo Cunha, fize-
mos um resgate dos projetos mais tenebrosos que 
passaram pela Casa enquanto ele era presidente.

084 13 de setembro de 2016

Temer anuncia pacote de  
privatizações para 2017 e 2018
O projeto foi batizado de Crescer e inclui ativos em 
rodovias, ferrovias, terminais portuários,  
mineração, geração e distribuição de energia e 
saneamento.

079 10 de setembro de 2016

TV Digital com interatividade 
ameaçada
A indústria já fez o seu lobby e pediu ao desgoverno 
Temer o fim de software brasileiro em TV digital. 
Se o governo ceder, o Brasil vai perder uma grande 
oportunidade de conectar os televisores para que, 
via Ginga, possa transformá-los em um portal para 
serviços públicos para a população, especialmente 
para os mais pobres.
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087 16 de setembro de 2016

Golpe custou 1,5 milhão de  
empregos ao País
Os dados foram divulgados nesta sexta (16) pelo 
Ministério do Trabalho mostram o pior resultado 
desde 1985

088 19 de setembro de 2016

Ministério da Saúde corta banda 
larga de mais de 6 mil UBS
Neste mês, milhares de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) em todo o país amanheceram sem o serviço 
de banda larga oferecido pelo Ministério da Saúde. 
A denúncia é feita por Heider Pinto, médico  
sanitarista. A justificativa do ministério é “corte de 
custos”.

19 de setembro de 2016

Em curso, o desmonte da  
educação pública
Em menos de quatro meses, Mendonça Filho sus-
pendeu programas de alfabetização e de ensino 
integral, sugeriu cortes de 45% nos repasses às uni-
versidades federais e revogou a realização do novo 
sistema de avaliação da educação básica aprovado 
após esforços e contribuições de entidades do setor.

091 20 de setembro de 2016

TV Brasil deixa de ser pública e 
vai retransmitir TV Cultura
Não se pode mais chamar a TV Brasil de TV Pública. 
É triste mas é a verdade.

086 15 de setembro de 2016

Pedágio mais caro! Governo aca-
ba com regra de menor 
tarifa para leilões
Moreira Franco disse, em coletiva de imprensa, que 
“os preços não são fixados em gabinetes”. Os leilões 
devem privilegiar, agora, a outorga, que é um valor 
pago ao governo pela empresa vencedora como prê-
mio pelo direito de explorar um empreendimento.

085 13 de setembro de 2016

Itamaraty extingue  
departamento de combate à fome
Na sanha de acabar com qualquer vestígio do gov-
erno democraticamente eleito, os golpistas extin-
guiram a área dedicada ao combate à fome dentro 
do Itamaraty, que é internacionalmente reconhe-
cida pelo seu trabalho humanitário junto às popu-
lações vulneráveis e já serviu de modelo para outros 
países em desenvolvimento.

090 20 de setembro de 2016

Banco Central poderá comprar 
moeda brasileira de fornecedor 
estrangeiro
Para o presidente do Sindicato Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria Moedeira, Roni da Silva 
Oliveira, abrir a possibilidade da contratação de  
instituição estrangeira para emissão de papel moe-
da nacional é caminhar no sentido da privatização 
da empresa pública
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095 22 de setembro de 2016

Saldão BraZil! Temer quer  
vender terras brasileiras aos 
estrangeiros
Proposta abre brechas para perda de direitos 
trabalhistas, violações ambientais e uma série de 
outros problemas, já que é impossível prever  
interesses das empresas estrangeiras

096 23 de setembro de 2016

Temer suspende concursos  
públicos até 2017
Além do concurso para 102 vagas no Ministério da 
Saúde, última portaria publicada pelo Ministério 
do Planejamento, não há mais nenhum concurso 
federal previsto para este ano. A suspensão dos 
concursos para 2016 foi anunciada em setembro de 
2015. 

097 26 de setembro de 2016

Governo Temer acaba com o uso 
do FGTS para financiar MCMV
O ministro das Cidades golpista desautorizou a 
Caixa a utilizar os recursos do FGTS em  
contratações do programa Minha Casa Minha Vida. 
A decisão foi publicada no DOU nesta segunda-fei-
ra (26).

098 26 de setembro de 2016

Serra manda tirar a bandeira do 
Mercosul do Itamaraty
O golpismo desenfreado continua andando de 
mãos dadas com o vira latismo brasileiro e um dos 
seus maiores expoentes é o xexeler, José Serra. Em 
mais um arroubo sincericídio, ele mandou tirar a 
bandeira do Mercosul da frente do Itamaraty.

093 21 de setembro de 2016

Aliados de Temer aprovam, no  
Senado, retirada de recursos 
para creches
Nesta semana, o senadores aprovaram a Me-
dida Provisória 729/2016, retirando recursos do 
programa de educação infantil que beneficia as 
crianças de um a 48 meses dos municípios mais 
pobres do Brasil.

094 22 de setembro de 2016

Governo vai reformar o ensino 
por meio de canetada
Por que fazer uma reforma desta magnitude por 
meio de canetada e sem diálogo com a sociedade 
civil?

092 20 de setembro de 2016

Na calada da noite, Câmara  
tenta aprovar projeto para  
anistiar alvos da Lava Jato
Mais uma da calada da noite. Enquanto você 
dormia, a Câmara dos Deputados colocava em pau-
ta um projeto para salvar alvos da Lava Jato
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103 29 de setembro de 2016

Temer acaba com autonomia dos 
ministérios e assume controle 
das redes sociais
Com medo das críticas e das declarações altamente 
equivocadas dadas por seus ministros, agora é o 
Planalto quem controla o Facebook e o Twitter das 
pastas.

102 29 de setembro de 2016

Temer se compromete com  
refugiados na ONU, mas aqui 
muda regra e não garante  
direitos
Temer após ter afirmado na ONU que tem estudado 
formas de facilitar a inclusão de refugiados no País, 
o Ministério da Justiça baixou uma portaria que de-
termina a necessidade de estrangeiros portadores 
de protocolo de solicitação de refúgio requererem 
visto para retornar ao Brasil.

105 29 de setembro de 2016

Para os militares, privilégios na 
Previdência. Para o povão,  
aposentadoria só depois dos  
65 anos
O ministro do governo ilegítimo Eliseu Padilha 
(Casa Civil) garantiu que militares terão tratamento 
diferenciado na reforma da Previdência.

106 30 de setembro de 2016

FMI recomenda “revisão do 
salário mínimo” e reforma  
trabalhista para o Brasil
Após visita oficial ao Brasil, o FMI recomendou que 
o Brasil faça uma revisão da fórmula de ajuste anual 
do mínimo (adeus valorização) e uma reforma tra-
balhista para “recuperar a sustentabilidade fiscal” e 
“retomar o crescimento”.

099 26 de setembro de 2016

O uso político da Lava Jato  
mostra que vivemos em um  
Estado de exceção
O ministro golpista da Justiça antecipou a prisão 
de Palocci pela Lava Jato usando a operação de 
trampolim eleitoral para o PSDB. Vai ficar por isso 
mesmo?

100 27 de setembro de 2016

Bancos querem o fim do 
monopólio da CAIXA sobre o FGTS
Grandes bancos privados já começaram a se  
movimentar para tirar da Caixa o monopólio sobre 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

101 27 de setembro de 2016

Desoneração é o novo alvo do 
“governo” Temer
No desgoverno Temer, paga mais quem mais pre-
cisa de ajuda. Segundo informações da Folha de 
S.Paulo, a Receita Federal prepara um estudo que 
servirá de base para o primeiro pacote tributário do 
governo ilegítimo.

104 29 de setembro de 2016

Nas mãos de Temer, Brasil tem a 
pior arrecadação em 7 anos
Nesta quinta (29) a Receita divulgou os dados de 
arrecadação de impostos. Para quem achava que o 
impedimento da presidenta Dilma Rousseff resol-
veria todos os problemas do País, uma má notícia: 
tivemos o pior agosto em 7 anos, com queda real de 
10,1% em relação ao mesmo período do ano passa-
do.
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habitação

O maior programa habitacional do Brasil 
tampouco passou impune pelas mãos 
golpistas. Em outubro, o governo Temer 
cancelou a tramitação de um Projeto de 
Lei que buscava aprimorar o Minha Casa 
Minha Vida, que já permitiu a 10,2  
milhões de pessoas terem casas próprias. 
O PL, encaminhado por Dilma propunha 
o aprimoramento de aspectos urbanísti-
cos, de gestão e, principalmente, de 
regularização fundiária.

Com a ruptura democrática, o programa 
foi fortemente atacado, suas regras al-
teradas e as metas reduzidas. Uma ação 

que nasceu priorizando os mais pobres 
foi uma das primeiras a ser desmontada. 
Em maio, o ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, declarou que abandonaria a meta 
de contratar 2 milhões de moradias até 
o fim de 2018. Em setembro, Temer aca-
bou com o uso do FGTS para financiar o 
Minha Casa Minha Vida.

A suspensão do programa não só impac-
tou 6,1 milhões de famílias que precisam 
de moradia digna, como também faz 
com que o país deixe de gerar 1,3 milhão 
de empregos e R$ 70 bilhões de PIB em 
três anos.

Em OUTUBRO, o golpe atacou o maior programa 
habitacional da história do país
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107 2 de outubro de 2016

Temer corta verba destinada à 
reforma agrária
A proposta de Orçamento do governo ilegítimo 
para 2017 traz uma tesourada em aspectos funda-
mentais relativos à reforma agrária, atingindo  
vários ministérios, órgãos responsáveis pela 
questão, pequenos agricultores, indígenas e comu-
nidades tradicionais.

108 3 de outubro de 2016

Governo não vai financiar bolsas 
de residência médica até 2017
O MEC decidiu que, no ano que vem, não criará no-
vas bolsas para médicos residentes. A justificativa, 
como sempre, é “corte orçamentário”.

109 4 de outubro de 2016

Temer acaba com pensão  
integral por morte
O governo vai propor corte nas pensões por morte 
para 50% a 60% do vencimento integral do cônjuge. 
Também, como já dissemos aqui, haverá a restrição 
do acúmulo de aposentadoria e pensão por morte.

110 5 de outubro de 2016

Temer acaba com a Diretoria de 
Políticas para Mulheres Rurais
Em mais um ato arbitrário desse governo composto 
por homens brancos e ricos, Temer acaba com a 
Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais, ex-
cluindo, mais uma vez, as mulheres do campo das 
prioridades do Estado.

111 6 de outubro de 2016

STF aprova legalidade de prisão 
sem condenação definitiva
Enquanto nos preocupávamos com a entrega do 
pré-sal (e com razão!), o STF acabava com o direito 
à presunção de inocência. Isso mesmo! Ontem, os 
ministros decidiram a favor da prisão de réus con-
denados em 2ª instância, por 6 votos a 5.

112 6 de outubro de 2016

Câmara aprova entrega do  
pré-sal para as multinacionais
Deputados aprovaram o PL 4567/16, de José Serra, 
que desobriga a Petrobras de participar dos consór-
cios de exploração do pré-sal, entregando nossa 
mina de ouro de mão beijada para as exploradoras 
estrangeiras. É a primeira medida para a  
privatização da estatal.

113 7 de outubro de 2016

Governo suspende renovação de 
contratos do programa ‘Aqui tem 
farmácia popular’
O programa Farmácia Popular foi criado em 2004 
para possibilitar o acesso da população a medica-
mentos essenciais com baixo custo. São ofertados 
remédios para hipertensão, diabetes, asma, rinite, 
mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, contra-
ceptivos, e até fraldas geriátricas.

114 10 de outubro de 2016

PEC 241, que limita gastos  
públicos por 20 anos, é aprovada 
em 1º turno na Câmara
O Plenário da Câmara aprovou na noite de segun-
da-feira (10) a proposta de emenda constitucional 
que congela gastos federais pelas próximas duas 
décadas.
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115 11 de outubro de 2016

Temer cancela Projeto de Lei que 
trata do Minha Casa Minha Vida e 
Assentamentos
O “governo” Temer pediu ao Congresso que retire 
de tramitação um PL que faz alterações na lei que 
trata do Minha Casa Minha Vida e da regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas.

116 12 de outubro de 2016

Temer veta recursos para  
crianças com deficiência do BPC
Para a jornalista Tereza Cruvinel, “Com o congela-
mento dos gastos, o encolhimento do programa será 
inevitável. Mais crianças com deficiências vão nascer, 
mais velhos pobres não terão previdência, porque 
não contribuíram. Se hoje temos crianças de rua, em 
breve teremos os velhos e velhas de rua”.

117 13 de outubro de 2016

Bancos suspendem crédito a  
aposentados por invalidez
Alguns bancos de médio porte começaram a sus-
pender o crédito consignado a clientes com menos 
de 60 anos que estão aposentados por invalidez.

118 13 de outubro de 2016

Banco do Brasil executa plano de 
Temer de demissões voluntárias 
e planeja demitir 18 mil  
funcionários
O Banco do Brasil deve anunciar um plano de de-
missões voluntárias (pra quem estava com saudade 
dos anos FHC). A meta é reduzir em até 18 mil o 
atual quadro de 115 mil colaboradores.

120 15 de outubro de 2016

“Pente fino” de Temer cancela 
80% dos auxílios-doença já  
avaliados
A operação revisa os benefícios de 530 mil pessoas 
que recebem auxílio-doença e 1,1 milhão de apo-
sentados por invalidez.

119 14 de outubro de 2016

Temer reduz vagas nas  
Instituições de Ensino Superior
Nesta sexta (14), o Diário Oficial da União publi-
cou a portaria nº 20 do MEC, que dispõe sobre a 
redução de vagas de cursos de graduação, oferta-
dos por Instituições de Ensino Superior – IES inte-
grantes do Sistema Federal de Ensino.

121 17 de outubro de 2016

A serviço de quem? Bancos  
públicos já têm juros mais altos 
do que bancos privados
Se num passado recente, Caixa e Banco do Brasil 
operavam com juros mais baixos, graças à política 
adotada nos governos Lula e Dilma para incentivar 
o consumo da população mais pobre, hoje esses 
bancos já cobram algumas das maiores taxas.

http://alertasocial.com.br/?p=1721
http://alertasocial.com.br/?p=1721
http://alertasocial.com.br/?p=1721
http://alertasocial.com.br/?p=1755
http://alertasocial.com.br/?p=1755
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1766
http://alertasocial.com.br/?p=1776
http://alertasocial.com.br/?p=1776
http://alertasocial.com.br/?p=1776
http://alertasocial.com.br/?p=1780
http://alertasocial.com.br/?p=1780


35

123 18 de outubro de 2016

124 20 de outubro de 2016

Governo Temer deixa alunos sem 
livros didáticos no começo de 
2017
Estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
de todo o Brasil devem começar 2017 sem livros 
didáticos. Isso porque o governo ilegítimo de Mi-
chel Temer ainda não realizou a compra anual de 
reposição e aquisição de novos livros, que deveria 
ter ocorrido até o início deste mês.

125 21 de outubro de 2016

Ameaça à educação e ao direito à 
livre manifestação
O “ministro” deu um ultimato: as escolas devem ser 
desocupadas até o dia 31 de outubro. Se isso não 
ocorrer, os inscritos nesses locais terão as provas 
canceladas.

126 24 de outubro de 2016

Portaria de ministro de Temer 
golpeia saúde indígena e pode 
aumentar mortes
A Portaria 1907/16, mais do que tirar os recursos 
financeiros dos distritos, rompe com a perspectiva 
de que a política de atenção à saúde seja efetiva-
mente implementada a partir das necessidades, 
realidades e modo de ser de cada povo, tendo eles 
como sujeitos e protagonistas.

127 25 de outubro de 2016

Temer quer privatizar o Aquífero 
Guarani, maior manancial de água 
doce subterrânea do planeta
Recentemente, na levada que a política neoliberal 
sugeria no passado, agora oficializada por um golpe 
de Estado, alguns departamentos e técnicos da ANA, 
sob condição de anonimato, têm revelado a presença 
do aquífero em lista dos bens públicos privatizáveis.

Temer enfrenta pior seca no  
Nordeste com publicidade
Os golpistas não estão preocupados com a di-
mensão humanitária de propiciar acesso à água e 
alimentos às pessoas e aos animais que vivem na 
região. Só se importam com sua popularidade.

122 18 de outubro de 2016

Judiciário fica mais caro e leva 
1,3% do PIB; juiz custa  
R$ 46 mil/mês
O grande consumidor do dinheiro do Judiciário é 
o pagamento de salários, auxílios e encargos. Os 
gastos com recursos humanos são responsáveis 
por 89% da despesa total. Em 2015, cada um dos 
17.338 juízes custou, em média, R$ 46 mil aos cofres 
públicos por mês.

128 25 de outubro de 2016

Bolsas de produtividade do CNPq 
devem ser reduzidas de 20% a 
30% em 2017
Agora a faca atinge também os docentes que se 
dedicam à pesquisa no país. Em reunião do CNPq 
– Conselho Nacional de Desenvolvimento Científ-
ico e Tecnológico – realizada na semana passada 
estimou-se que 20% a 30% das chamadas “bolsas 
produtividade” serão reduzidas em 2017.

129 26 de outubro de 2016

Petrobras quer construir 100% da 
plataforma de Libra no exterior
O consórcio responsável pelo Campo de Libra – um 
dos principais do pré-sal na Bacia de Santos – liderado 
pela Petrobras, pediu ao órgão regulador para con-
struir 100% da plataforma no exterior. A justificativa 
ao pedido foi que o preço cobrado pela indústria na-
cional era maior, então melhor investir tudo lá fora né?
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Brasil perde quase 40 mil  
empregos em setembro
O custo do golpe é alto e são os trabalhadores que 
estão pagando a conta.

130 27 de outubro de 2016

131 27 de outubro de 2016

132 28 de outubro de 2016

Entre a vida e a greve
A maioria do tribunal entendeu que o gestor pú-
blico tem o dever de cortar o pagamento dos 
grevistas. Ou seja, se você entrar em greve, para 
protestar por melhores condições de trabalho, por 
igualdade de gênero, contra o arrocho, pela  
democracia, pela saúde, pela segurança, pela edu-
cação, ficará sem salário.

133 28 de outubro de 2016

Fim da obrigatoriedade de  
filosofia e sociologia gera  
ensino mutilado
Temo que, no fundo, queira-se calar, de uma vez por 
todas, o projeto de alguns de nossos maiores filósofos, 
como Condorcet, quem dizia: “A função da educação 
pública é tornar o povo indócil e difícil de governar”.

Temer extingue cargos e  
desestrutura desenvolvimento 
agrário
O governo golpista mais uma vez não esconde suas 
intenções, destrói estruturas e políticas públicas 
que nos últimos anos enfrentaram a pobreza rural, 
alavancando a produção dos agricultores familiares 
e dos assentados da reforma agrária.

Temer trocará software livre 
por programas pagos em todo 
governo
Pode parecer uma decisão de impacto limitado, mas 
trata-se de uma grande guinada. Desde 2003 não 
havia uma compra tão grande de produtos da Micro-
soft.

134 31 de outubro de 2016

135 31 de outubro de 2016

Ministro Ricardo Barros diz que 
saúde indígena ‘é muita despesa e 
pouco resultado’
Em áudio gravado no Ministério da Saúde durante 
uma reunião com indígenas, o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, defendeu que o atendimento à saúde 
indígena seja repassada a Oss (Organizações Soci-
ais) vinculadas “às universidades”, que teriam “uma 
estrutura mais ampla de disposição de pessoas com 
conhecimento de história, de geografia, de tudo”.
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assistência social

Não foi pequeno o estrago: em no-
vembro, ao bloquear 1,13 milhão de 
benefícios do Bolsa Família, o governo 
Temer deixou 5 milhões de pessoas sem 
acesso ao programa de transferência de 
renda e, com isso, sem o  
acompanhamento em saúde e educação 
e o acesso a oportunidades como cursos 
e atividades de geração de renda.

Estamos falando de direitos previstos 
na Constituição Federal de 1988, tão 
desprezada por quem se vale de um 
golpe para impor suas cruéis medidas. 
A Política de Assistência Social, tripé da 

Seguridade Social, está na Constituição, 
mas vem sendo fortemente atacada pelo 
governo.

Com cortes profundos em seu financia-
mento e descaracterizada e com a afir-
mação do assistencialismo e o ressurgi-
mento do primeiro damismo através do 
Programa Criança Feliz, as políticas de 
assistências sociais caem por terra depois 
de anos de reconhecimento internacio-
nal. A PEC do teto de gastos, que seria 
aprovada em dezembro, ainda pode fazer 
com que a assistência social perca R$ 868 
bilhões.

Em NOVEMBRO, o bloqueio de benefícios do  
Bolsa Família deixou 5 milhões de pessoas sem o 
programa
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Fim da comunicação pública no 
Brasil: EBC adotará plano de  
demissão voluntária ainda  
este ano
A nova gestão decidiu que fará um plano de de-
missão voluntária (pra quem tem saudade da era 
FHC) para “cortar excessos e renovar parte de seus 
quadros até o fim do ano”. Leia-se, completar a 
perseguição política e o aparelhamento da estatal.
estão pagando a conta.

136 1º de novembro de 2016

137 1º de novembro de 2016

138 2 de novembro de 2016

A volta da tortura  
institucionalizada
Ao autorizar técnicas de tortura psicológica de for-
ma tão escancarada, o Estado nos coloca diante da 
última barreira a ser rompida, a tortura física ou até 
a morte de cidadãos que se opõem e se manifestam 
contra o atual governo.

139 4 de novembro de 2016

Ministro da Saúde diz que não 
cabe ao governo manter  
hospitais
Ricardo Barros, atual ministro da Saúde, é autor de 
uma coleção de frases de arrepiar qualquer cidadão 
que acessa o SUS ou se preocupa com os rumos da 
saúde pública no Brasil.

Governo não divulga gastos com 
cartões corporativos há três 
meses
O Portal da Transparência do governo federal não 
divulga há três meses os gastos com cartão corpo-
rativo do governo federal. O último detalhamento 
é do mês de junho, pouco tempo depois de Michel 
Temer assumir interinamente a Presidência.

Petrobras reduz subsídio do gás 
de cozinha, que poderá ficar mais 
caro
Com mais esta medida, o”governo” Temer faz mais 
uma vez os pobres pagarem a conta do golpe, além 
de reafirmar sua posição de ausência absoluta de 
diálogo com os setores da sociedade.

140 4 de novembro de 2016

141 4 de novembro de 2016

Temer vai rebaixar o Benefício de 
Prestação Continuada
É um ataque ao principal mecanismo de  
enfrentamento à pobreza entre idosos e pessoas 
com deficiência. Assim que tramitar a Reforma da  
Previdência (que já prevê cortes drásticos no BPC), 
o governo planeja enviar ao Congresso, novas re-
gras para o acesso e funcionamento do Benefício.

EBC vai voltar a comprar  
conteúdo da Globo
Pra quê uma empresa pública de comunicação??? 
Se não precisa nem produzir conteúdo de quali-
dade, imparcial e que fortaleça a cidadania. Assim, 
o governo golpista ataca um dos pilares da  
democracia: direito à comunicação.

142 4 de novembro de 2016

Temer corta orçamento do  
Exército que distribui água no 
Nordeste
Em mais um capítulo do descaso com o qual o  
“governo” Temer se comporta com o Nordeste, de-
sta vez, corta orçamento do Exército brasileiro que 
opera a distribuição de água feito pelo programa 
Operação Pipa.

143 7 de novembro de 2016
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145 9 de novembro de 2016

146 9 de novembro de 2016

Fim da licença maternidade  
remunerada
Nada mais contraditório do que um governo que 
lança seu programa mais estratégico da área social 
com foco no desenvolvimento da primeira infância. 
A mesma mão que assina um conjunto de ações 
“ilustrativas” é a também tira uma das poucas 
garantias consolidadas das mães, a licença materni-
dade remunerada por 120 dias.

147 16 de novembro de 2016

Com o golpe, pré-sal será aberto 
ao capital estrangeiro
É pessoal, os golpistas estão conseguindo alcançar 
mais um de seus objetivos: abrir a exploração do pré-
sal para o capital estrangeiro. Texto deve ser sancio-
nado pelo presidente ilegítimo na próxima semana.

Temer e equipe fazem a farra do 
cartão corporativo
A campeã de gastos é a Presidência da República com 
o montante de R$ 12 milhões. Depois, o Ministério da 
Justiça, onde as despesas somaram R$ 11 milhões.

Jucá, mesmo investigado, sai no 
‘Diário Oficial’ como líder do  
governo no Congresso
A corrupção e o golpe andam de braços dados.

148 17 de novembro de 2016

149 17 de novembro de 2016

Mesmo com crise, MEC vai gastar 
R$ 198 mil para ministro lanchar 
nos voos da FAB
A justificativa da aquisição diz que Mendonça Filho 
precisa de conforto e refeições à base de frutos do 
mar e salada caprese nos voos como forma de “au-
mentar a eficiência” das viagens a trabalho.

Michel Temer orienta a maior 
ofensiva ambiental desde a  
ditadura militar
Orientada pelo governo Michel Temer, está em curso a 
maior ofensiva contra a legislação ambiental brasileira 
desde o fim da ditadura militar. Entenda como os pou-
cos avanços dos últimos 20 anos podem desaparecer.

150 20 de novembro de 2016

144 7 de novembro de 2016

Temer corta 5 milhões de  
pessoas do Bolsa Família
Temer anunciou o bloqueio/cancelamento de 1,13 
milhão de benefícios do Bolsa Família. Na prática, 
5 milhões de pessoas vão perder a transferência de 
renda do programa, e com ela, o acompanhamento 
em saúde, educação e acesso a outras oportunidades 
como cursos e atividades de geração de renda. 

151 21 de novembro de 2016

Programa Menos Médicos
Em parceria com entidades classistas e o Congres-
so, o ministro Ricardo Barros desmonta mais uma 
política social
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154 27 de novembro de 2016

Funai gastou apenas R$ 25 por 
indígena em 2016
Aprovação da PEC 55, que congela gastos públicos 
pelos próximos 20 anos vai atrofiar ainda mais o já 
combalido orçamento da Funai, conforme revela 
nota técnica do Inesc.

155 28 de novembro de 2016

Ministro Sarney Filho anuncia 
terceirização de serviços na 
Chapada dos Veadeiros
A responsabilidade da política de conservação am-
biental é do Estado brasileiro e esta deve ter seus 
recursos providos pelo orçamento federal.

Temer quer cortar pela metade 
benefício aos pescadores  
artesanais
O governo ilegítimo vai proibir, por meio de um 
decreto, o pagamento de seguro-defeso que é 
concedido aos pescadores artesanais no período de 
proibição de sua atividade nos casos em haja pesca 
alternativa.

156 28 de novembro de 2016

157 29 de novembro de 2016

Banco do Brasil deixará cidades 
sem agência: entre a ‘função  
social’ e o mercado
Maior banco do país anuncia corte de funcionários e 
fechamento de agências para aumentar  
rentabilidade. 

PEC (55) do fim do mundo é  
aprovada por 61 senadores
No dia 13 de dezembro está marcada a votação em 
segundo turno da PEC no Senado Federal. Ao que 
tudo indica será aprovada e passará a valer já em 
2017. É a institucionalização do ajuste fiscal.

158 29 de novembro de 2016

159 30 de novembro de 2016

Temer devolveu à Funai 13  
processos de demarcação de  
terras indígenas
Para Sônia Guajajara, uma das principais liderança 
indígenas do país, a devolução dos processos rep-
resenta “violação e descompromisso” do governo 
com os povos indígenas.

152 21 de novembro de 2016

Banco do Brasil vai fechar 781 
agências e aposentar 18 mil
Sabe o que o Banco do Brasil tem para o ano de 
2017? Fechamento de agências e Plano extraor-
dinário de aposentadoria incentivada. O Conselho 
de Administração do BB aprovou essas medidas 
ontem, domingo (20), sob o nome reorganização 
institucional e justificativa de equiparação de sua 
estrutura à de concorrentes privados como Brades-
co, Itaú e Santander.

CAIXA estuda fechar 100  
agências e demitir 11 mil
Mas no caso da CAIXA, o receituário golpista 
avança um pouco mais, o atual presidente, Gilberto 
Occhi, pretende abrir o capital de duas empresas: a 
Lotex e a Caixa Seguridade.

153 21 de novembro de 2016
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PEC 55

O ano de perda de direitos terminaria 
com um dos mais duros golpes ao país, 
já que suas consequências serão senti-
das em todas as áreas. E por 20 anos. A 
mais nefasta medida, apelidada de PEC 
do fim do mundo, por tornar nebulosa 
qualquer perspectiva de futuro, foi a PEC 
55, aprovada em dezembro.

A Proposta de Emenda à Constituição 
que congela o gasto público por duas 
décadas afeta ainda mais duramente a 
saúde e a educação. As políticas públicas 
de saúde e educação eram, até a PEC 55, 
investimentos vinculados ao orçamento 
do país, ou seja, com um percentual fixo 
das receitas anuais do qual não poderiam 
baixar.

O governo Temer desvinculou os inves-
timentos em saúde e educação e esta-
beleceu um teto para os gastos públicos, 

limitado à inflação do ano anterior, ou 
seja, sem aumento real. Isso significa 
uma queda significativa de investimento 
e ampliação desses e de outros serviços 
como habitação, assistência social, cul-
tura e desenvolvimento agrário. Se essa 
regra já estivesse valendo em 2015, a 
saúde teria tido 32% menos recursos e a 
educação, 70% menos. Mais uma vez, a 
conta vai para os mais pobres.

Congelou-se o futuro. Mas havia alter-
nativas, com medidas que poupariam os 
menos favorecidos e mexeriam com os 
poderosos – os mesmos que apoiaram o 
golpe. Por que não se apostou em uma 
reforma tributária, que criasse alíquotas 
para ganhos financeiros, tributação para 
herança ou para grandes fortunas? Por 
que a PEC 55 não foi amplamente  
debatida e pactuada com a sociedade?

Em DEZEMBRO, a PEC do fim do mundo congelou 
nosso futuro
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A PEC 55 pode comprometer o 
tratamento do câncer no País
Neste cenário, o corte de gastos na Saúde com 
a PEC 55, aprovada em primeiro turno nesta 
terça-feira 29, deve resultar em enormes dificul-
dades para o setor público brasileiro custear trata-
mentos contra as neoplasias.

160 1º de dezembro de 2016

161 3 de dezembro de 2016

162 4 de dezembro de 2016

Corte do Bolsa Família para quem 
tem filhos contratados como 
aprendizes ou estagiários
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, 
Osmar Terra, anunciou que a partir de agora as 
famílias do Bolsa Família que tem filhos aprendizes 
ou estagiários, serão cortados do Bolsa Família. 

163 5 de dezembro de 2016

Temer quer aumentar 27% na 
contribuição dos servidores na 
Reforma da Previdência
A Reforma da Previdência que será enviada ao Con-
gresso pelo presidente Michel Temer nesta segun-
da-feira (5) propõe que a contribuição dos servidores 
da União vai subir dos atuais 11% para 14%.

A reforma da previdência está 
batendo na sua porta
Sob o slogan “Reformar para Preservar” e usando 
como justificativa mitos e desinformação larga-
mente difundidas na grande imprensa e atualmente 
por suas redes oficiais, o governo propõe medidas 
draconianas e extremamente duras para que pos-
sam negociá-las no Congresso sem que no final saia 
uma reforma muito benevolente.

Governo sobe gasolina depois de 
prometer que o preço ia cair
Com o novo perfil da administração da estatal, a 
única variável nas decisões do Grupo Executivo 
deve ser realmente a econômica. Mais uma vez, 
quem vai pagar a conta é o povo.

164 6 de dezembro de 2016

166 7 de dezembro de 2016

Governo Temer acaba com  
Ouvidoria Agrária Nacional
O governo brasileiro, ao extinguir a Ouvidoria 
Agrária Nacional, traça o caminho do retorno aos 
conflitos violentos no campo, à exclusão da ci-
dadania de milhares de brasileiros, sinalizando seu 
profundo descaso para com aqueles que lutam pela 
democratização da terra, pelo que arcará com as 
responsabilidades decorrentes de tal insensato ato.

Congresso pode obrigar avisar 
empresa antes de fiscalizá-la 
por escravidão
Se o projeto que cria o Código Comercial 
(1572/2011) for aprovado do jeito que está, audi-
tores do Ministério do Trabalho terão que avisar, 
com dois dias de antecedência, uma empresa antes 
de fiscalizá-la para, por exemplo, verificar a existên-
cia de trabalho análogo ao de escravo.

167 8 de dezembro de 2016

165 6 de dezembro de 2016

Brasil é denunciado na OEA por 
violação aos direitos humanos 
“A democracia é uma construção perene e necessita 
do conflito para ser efetiva. Penso que não existe 
outro caminho que não a mobilização e a  
denúncia.”
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Congresso aprova Reforma do 
Ensino Médio a toque de caixa
Ontem (7), tarde da noite, foi aprovado na Câmara 
dos Deputados o texto base da Medida Provisória 
da reforma do ensino médio. Mais uma medida, 
capitaneada pelo Governo Federal, votada a toque 
de caixa.

169 8 de dezembro de 2016

170 8 de dezembro de 2016

171 9 de dezembro de 2016

Projeto que privatiza produção 
científica e tecnológica é 
aprovado no Senado
“Ao invés de darmos um passo à frente, democra-
tizando a ciência e a tecnologia no Brasil, estamos 
dando três passos atrás, vinculando a produção 
científica e tecnológica ao mercado, e entregando 
nosso patrimônio público”, afirma Epitácio Macário.

172 12 de dezembro de 2016

Governo vai alterar regra para 
demarcar terra indígena
A situação é alarmante para os direitos dos povos 
indígenas, o decreto pode inviabilizar 80% das 
terras indígenas do país, cerca de 600 território em 
processo de demarcação, afirma Cleber Buzatto, do 
Conselho Indigenista Missionário.

EBC demite jornalista Leda Nagle
A Empresa Brasileira de Comunicação demitiu on-
tem a jornalista Leda Nagle, que prestava serviços 
há 20 anos para a TV Brasil. Em mensagem na Re-
des Sociais a apresentadora conta como foi afasta-
da do Programa Sem Censura.

Código de ética ou instrumento 
de censura para os servidores 
públicos?
As normas falam da conduta de servidores em 
“âmbito privado”, e de como o que se faz na vida 
privada podem “influenciar” na sua vida funcional, 
sem esclarecer quais tipos de medidas poderão ser 
tomadas contra os servidores. 

173 12 de dezembro de 2016

174 12 de dezembro de 2016

Ministério da Saúde abre  
caminho para custear  
comunidades terapêuticas
Após Justiça suspender resolução do Ministério da 
Justiça, governo Temer cadastra entidades como 
estabelecimentos de saúde

 A PEC 55 é contra os pobres, 
dizem especialistas  
internacionais
A PEC 55 representa o avanço no desmonte do Es-
tado brasileiro, tornando praticamente impossível 
para os próximos governos, que vierem a ser eleitos 
pelo voto direto, colocarem em prática a garantia 
de direitos básicos para a população.

175 13 de dezembro de 2016

168 8 de dezembro de 2016

MEC vai congelar vagas em  
universidades federais nos  
próximos dois anos
O congelamento deixa o Brasil mais distante da 
meta do Plano Nacional de Educação que prevê 
ampliar a taxa bruta de matrícula na educação para 
50% da população de 18 a 24 anos – em 2014, a taxa 
era de apenas 34,2%.
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176 14 de dezembro de 2016

O austericídio fiscal e o  
desmonte da Seguridade Social 
no Brasil
As propostas de governo do presidente Michel 
Temer estabelecem a centralidade da política 
econômica, que preside e subordina as demais 
políticas de governo. Predomina uma visão de que 
as metas e os resultados fiscais se constituem ativi-
dades-fim da administração pública e não meio.

CCJ aprova na madrugada que 
Reforma da Previdência não fere 
a Constituição
Com menos de 10 horas de discussão, às 2h53 da 
madrugada do dia 15 de dezembro, o texto da 
PEC 287 da Reforma da Previdência foi aprovado 
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados. O relator, deputado Alceu Moreira 
(PMDB-RS), deu parecer pela constitucionalidade 
da proposta.

178 15 de dezembro de 2016

179 18 de dezembro de 2016

Com repressão, ministro da 
Justiça quer erradicar maconha 
no continente
Essa medida vai na contramão da política antidro-
gas na maior parte do mundo, que tem avançado 
em debates pela descriminalização e legalização da 
maconha frente a opção da “guerra às drogas”

177 15 de dezembro de 2016

Agora é lei: o futuro está  
congelado por 20 anos
De um jeito bem discreto e rápido, o Congresso 
Nacional acaba de nos deixar presos em 2016 por 20 
anos. Foi promulgada hoje a PEC 55 – que congela os 
recursos para as políticas públicas – numa cerimônia 
coordenada pelo presidente do Senado, Renan  
Calheiros, e com o apoio e testemunha do presiden-
te da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
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184 21 de dezembro de 2016

‘Mais Médicos’ deixam Ceará e 
pacientes ficam sem atendimento
Sob pressão de entidades do setor, o governo 
Temer começa a deixar clara a pouca disposição 
em manter e expandir esse que é um dos principais 
programas do governo federal na área da saúde.

Trabalhador vai ganhar de Natal 
jornada de 12 horas diárias
Temer assinará hoje (22) medida provisória esta-
belecendo um minirreforma da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). Só pra gente lembrar, a CLT 
foi o principal marco legal que regulamentou as 
leis trabalhistas no Brasil, sancionada por Getúlio 
Vargas em 1943.

186 22 de dezembro de 2016

187 23 de dezembro de 2016

Retrocesso na política de  
investimento em energias  
renováveis
Mais um retrocesso na agenda de desenvolvimento 
sustentável do país. O Ministério de Minas e Ener-
gia cancelou o leilão de energia solar e eólica que 
seria realizado nesta semana.

185 21 de dezembro de 2016

Temer não divulga lista suja de 
trabalho escravo há 7 meses
Criada em 2003 pelo governo federal, a ”lista suja” é 
considerada pelas Nações Unidas um dos principais 
instrumentos de combate ao trabalho escravo no 
Brasil e apresentada como um exemplo global de 
transparência.

180 19 de dezembro de 2016

Após críticas de Bolsonaro, MEC 
tira do ar vídeo sobre educação 
sexual
Na publicação, o deputado denuncia uma falsa 
cartilha do ministério. Ele diz que a pasta estimula 
crianças com idade entre 9 e 10 anos a fazer sexo.

Temer vai “doar” R$ 100 bilhões 
às empresas de  
telecomunicações
A mão generosa e condescende de Temer é a mesma 
que propõe uma Reforma da Previdência Social que 
deve deixar 70% dos trabalhadores sem se aposentar.

181 19 de dezembro de 2016

182 19 de dezembro de 2016

Temer quer anistiar dívidas de  
R$ 1 trilhão de ruralistas
Relatório da Oxfam revela dívidas astronômicas 
que, se pagas, assentariam 214 mil famílias; e o 
governo Temer quer anistiar o setor

Governo acaba com o controle 
do preço de medicamentos
Teremos um longo 2017 pela frente para testemu-
nhar as consequências do desmonte do SUS e suas 
políticas estruturantes.

183 21 de dezembro de 2016

Governo Temer atende bancada 
ruralista e pretende arrasar 
agenda socioambiental
Um Congresso Nacional conservador como não se 
via há tempos alinha-se para aprovar uma enxurra-
da de normas que, juntas, desmantelarão grande 
parte da legislação nacional que protege o meio 
ambiente e garante direito aos povos indígenas e 
comunidades tradicionais.

188 24 de dezembro de 2016
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193 28 de dezembro de 2016

Temer autoriza redução de 
salário e jornada de trabalho 
por dois anos
Essa ampliação em um ambiente de reforma das 
leis trabalhistas proposta recentemente pelo  
governo só caminha para uma direção:  
precarização e sucateamento de direitos trabalhis-
tas dos brasileiros.

Políticas para mulheres, negros 
e direitos humanos perdem 35% 
dos recursos
O levantamento é do Poder 360 e foi feito com base 
em dados do Siafi, consultados por meio da ferra-
menta Siga Brasil, do Senado Federal.

195 30 de dezembro de 2016

196 30 de dezembro de 2016

Cadê o aumento do Salário  
Mínimo que estava aqui? Temer 
engoliu
O novo salário mínimo de R$ 937 deveria ser R$ 31 
maior, se Dilma não tivesse sido afastada. O atual 
governo fez o reajuste abaixo do INPC. Com isso, 
não haverá alta real (acima da inflação) do salário 
mínimo no ano que vem.

194 29 de dezembro de 2016

Ministro da Saúde reduz número 
mínimo de médicos por UPA
“É melhor dois [médicos] do que nenhum. O Brasil 
precisa cair na real. Não temos mais capacidade 
de contratar pessoal”, disse o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros.

STF determina aumento do  
telefone
Esse aumento é fruto de uma decisão do STF que 
obriga as empresas de telefonia a recolherem o 
Imposto sobre ICMS e incide no valor da assinatura 
básica que é cobrado do consumidor mensalmente.

192 27 de dezembro de 2016

190 26 de dezembro de 2016

Governo atrasa entrega de  
repelente para 484 mil  
gestantes do Bolsa Família
“Lamentavelmente a burocracia tem nos atrasado”, 
reclamou o ministro Ricardo Barros.

191 27 de dezembro de 2016

Governo vai gastar R$ 1,75  
milhão para lanches de Temer  
no avião
Austeridade, economia, ajuste fiscal são alguns 
conceitos da gestão Temer que só se aplicam ao 
bolso dos brasileiros e com um peso bem grande no 
dos mais pobres.

Natal sem perdão: os  
retrocessos no indulto de Temer
Na contramão da ampliação do papel que o indulto 
vem assumindo ao redor do mundo, esse impor-
tante instrumento de política criminal, que a cada 
ano avançava em respeito ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, foi apequenado, em clara 
demonstração do caráter repressor e punitivista do 
atual ocupante do cargo de Ministro de Justiça.

189 25 de dezembro de 2016
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política indigenista

A já tão fragilizada política indigenis-
ta brasileira, se enfraquece de maneira 
drástica com Temer. A bancada ruralista 
faz a festa, a Funai tem o menor orça-
mento em 10 anos e, enquanto indígenas 
resistem bravamente em frente ao Con-
gresso, o Ministro da Justiça, responsável 
por demarcar terras, confraterniza com a 
Frente Parlamentar da Agropecuária.

Em janeiro, um pastor, indicação da 
bancada evangélica, foi nomeado para 
presidência da Funai, já que o militar que 

Temer queria colocar no posto foi  
rejeitado pela pressão das organizações 
de direitos humanos e por indígenas. 
Um outro general, contudo, assumiu o 
cargo de diretor de Promoção ao Desen-
volvimento Sustentável da Funai e agora 
está interinamente na presidência da 
Fundação.

As medidas de Temer, com sua aliada 
bancada ruralista, irão representar o 
maior retrocesso nos direitos indígenas 
desde a ditadura militar.

Em JANEIRO, Temer e os ruralistas  
intensificaram a retirada dos direitos indígenas
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198 5 de janeiro de 2017

Caixa vai demitir 10 mil  
funcionários
A Caixa Econômica Federal está desenhando um 
PDV para 2017 com a meta de demitir 10 mil fun-
cionários, ou quase 10% do total de empregados 
atual.

Cesta básica acima da inflação 
em 23 capitais
Pesquisa do Dieese mostra que em apenas 4 das 27 
capitais do país a cesta básica subiu menos que a 
projeção da inflação oficial em 2016.

200 6 de janeiro de 2017

201 7 de janeiro de 2017

Ministério da Justiça negou ajuda 
a Roraima antes de chacina com 
31 mortos em presídio
Documentos mostram que o ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, negou um pedido da gover-
nadora de Roraima, Suely Campos, feito em no-
vembro do ano passado, para que o governo federal 
enviasse a Força Nacional para reforçar a segurança 
no sistema prisional do Estado. 

199 6 de janeiro de 2017

Com Temer, indústria brasileira 
cai para última posição no mundo
O estrago econômico do golpe foi medido pelo 
banco alemão Deutsche Bank, que colocou a 
indústria brasileira em último lugar no mundo, em 
dezembro de 2016, utilizando o índice PMI (que 
mede as intenções de encomendas do setor). 

4 milhões de pensionistas  
receberão menos que o salário 
mínimo
Ainda não está definida como será a correção das 
pensões, mas a tendência é que considere somente 
a inflação, deixe de ser anual e dependa da margem 
fiscal do governo federal. É uma das mudanças 
mais radicais contidas na reforma. 

197 2 de janeiro de 2017

204 9 de janeiro de 2017

Com Temer, gasolina sobe e  
atinge o maior valor em 1 ano
Nos primeiros dias de 2017, o preço da gasolina atin-
giu R$ 3,762 o litro, o maior valor em um ano. Além 
disso, o aumento foi registrado em 18 estados.

202 8 de janeiro de 2017

Cientistas apontam retrocessos 
no cenário das pesquisas
A união dos ministérios de Ciência, Tecnologia e In-
ovação (MCTI) com o das Comunicações, em maio 
de 2016, irritou a comunidade acadêmica. Entre 
os 100 consultados, 84 se posicionaram de forma 
contrária à fusão.

203 9 de janeiro de 2017

Sucateada, Faculdade de  
Arquitetura da UFRJ fecha  
turmas de 2017
Após análise da conjuntura atual e com as poucas pre-
visões de melhoria de nosso cenário, a Congregação 
entendeu, em PROPOSTA PRELIMINAR, que não há 
condições de nos mantermos neste quadro e que, di-
ante disso, restará à FAU a única opção de NÃO abrir 
turmas no próximo período e cancelar 2017.
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206 10 de janeiro de 2017

Vem aí o Arrastão Previdenciário
Com uma mão o governo oferece benesses às 
empresas de telecomunicações na casa dos 100 
bilhões de reais, com outra intensifica os critérios 
sobre os benefícios dos mais pobres e dissemina 
um discurso discriminatório e que reafirma mitos e 
preconceitos.

Era uma vez internet ilimitada 
no Brasil
Ironicamente o ministro justifica a medida em 
nome de “beneficiar o usuário cada vez mais com 
melhores serviços” e que “o governo vai ficar sem-
pre ao lado do usuário”.

208 13 de janeiro de 2017

207 11 de janeiro de 2017

Ministério da Ciência e  
Tecnologia quer fechar o Centro 
Nacional de Referência em  
Tecnologia Assistiva
O CNRTA está na iminência de sofrer uma inter-
rupção em suas atividades a partir de janeiro de 
2017.

UERJ será a primeira universi-
dade a ser fechada pelo PMDB
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), não 
é vinculada diretamente ao Governo Federal, mas não 
está isolada numa ilha. A mesma política aplicada pelo 
PMDB de Temer está em voga há algum tempo no 
Estado do Rio de Janeiro. E os efeitos? Sucateamen-
to, fechamento e, quando oportuno, privatização de 
equipamentos e empresas públicas.

205 10 de janeiro de 2017
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214 18 de janeiro de 2017

Temer vai gastar R$ 104 mil com 
brioches e pães variados
Depois da tentativa de compra dos sorvetes ameri-
canos da marca Häagen-Dazs, Temer continua  
praticando “sua austeridade” dentro de casa. Escár-
nio é pouco nesse caso.

Temer quer aumentar a 
prestação do  
Minha Casa, Minha Vida
Um pacote de propostas está em estudo e deve 
ser acordado com as construtoras envolvendo o 
aumento do teto do valor dos imóveis que podem 
ser enquadrados no programa Minha Casa, Minha 
Vida, além de novas regras para multas no caso de 
desistência pelo comprador.

216 20 de janeiro de 2017

215 18 de janeiro de 2017

Alexandre Moraes vira o censor 
da Funai
O governo de Michel Temer acaba de enfraquecer 
oficialmente a Fundação Nacional do Índio.

PDV chega aos Correios e pode 
atingir até 17,7 mil empregados
Nesta semana foi a vez dos Correios abrirem um 
PDV para quase 17.7 mil empregados e a expectati-
va é que 8,2 mil trabalhadores façam a adesão.

213 17 de janeiro de 2017209 14 de janeiro de 2017

Com Temer, Funai tem presidente 
pastor e diretor general
“A entrega do comando da FUNAI a indicados do 
PSC pelo Governo Temer causa enorme preocu-
pação pelo posicionamento francamente anti-in-
dígena e contrário às demarcações de terra que o 
partido apresenta no Congresso Nacional.”

212 16 de janeiro de 2017

Toma posse secretário nacional 
da Juventude, acusado de  
enriquecimento ilícito
O Ministério Público do Maranhão apura que ele 
tenha ocupado 6 cargos em 4 meses na prefeitura 
de Pio XII, interior do Maranhão, recebendo sem 
comparecer ao trabalho.

210 15 de janeiro de 2017

O poder podre de Temer
Somente nesta semana, podemos listar mais qua-
tro situações de indicações e nomeações para car-
gos estratégicos de pessoas investigadas, ou ainda, 
no caso da Funai, não adequadas às funções.

211 16 de janeiro de 2017

Governo em crise financeira  
prioriza a compra de blindados 
ao custo de R$ 6,3 bi
O governo Temer fechou dois contratos para com-
pra de veículos blindados Guarani destinados ao 
Exército: um com a montadora Iveco e outro com a 
empresa israelense Elbit. O custo total chega a  
R$ 6,3 BILHÕES e a aquisição foi feita sem licitação.
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222 26 de janeiro de 2017

Ligações telefônicas aumentam 
enquanto Temer dá 100 bilhões 
às teles
As ligações feitas de telefone fixo para celular vão 
ficar mais caras a partir da próxima semana. O 
aumento foi autorizado pela Anatel e as operadora 
podem reajustar a tarifa em 1,33% em média.

223 26 de janeiro de 2017

 Decisão do Ministério da Saúde 
provocará aumento de doenças, 
mortes, tempos de espera e filas 
em todo o Brasil
O Ministério da Saúde propôs e a Comissão Tripar-
tite aceitou que os Blocos de Financiamento do 
SUS, regulamentados pela Portaria 204 de 2007, de 
Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Média e Alta 
Complexidade, Medicamentos e Gestão tornem-se 
um só: o Bloco de Custeio.

Comissão da Câmara envia  
informações à ONU que  
desmentem governo Temer sobre 
direitos sociais
Trata-se de um relatório alternativo ao apresentado 
pelo governo de Michel Temer às Nações Unidas 
sobre a situação social e de direitos no Brasil.

221 26 de janeiro de 2017

220 25 de janeiro de 2017

Demissão em massa no Conselho 
Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária do Ministério da 
Justiça
Na carta, “de caráter definitivo e irretratável”, os 
sete membros que compunham o Conselho apon-
taram treze razões para renunciarem a seus cargos 
e solicitarem o encerramento das atividades, todos 
eles relativos à crise generalizada no sistema peni-
tenciário.

219 23 de janeiro de 2017

Agora é pra valer: Brasil vai  
entregar Base de Alcântara aos 
americanos
O Planalto já prepara minuta de proposta para que 
EUA usem Centro de Lançamento de Alcântara.

218 21 de janeiro de 2017

Governo Temer quer acabar com 
parcelamento sem juros no cartão
O presidente do Banco Central declarou durante 
entrevista em Davos (Suíça), que é preciso  
“repensar” o sistema de cartões de crédito  
brasileiro. Ao ser perguntado se o governo poderia 
mudar as regras para impedir o parcelamento de 
compras no cartão de crédito sem a incidência de 
juros, ele não afastou a ideia.

217 20 de janeiro de 2017

Decreto de Temer escancara o 
Brasil aos estrangeiros
Chama a atenção o fato de o decreto ter sido  
publicado sem qualquer divulgação pública por 
órgãos de governo, nem que fosse para ressaltar 
supostos impactos positivos da medida – até o 
momento, não há qualquer comunicado sobre o 
decreto nas páginas oficiais do Planalto. 
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230 31 de janeiro de 2017

Falta de investimento no INPE 
pode fazer previsão  
meteorológica parar
O supercomputador, chamado Tupã, que é re-
sponsável pelos cálculos numéricos usados na pre-
visão do tempo de todo o país está quase parando 
por falta de recursos. Com isso, todo o serviço de 
previsão do tempo pode será afetado.

231 31 de janeiro de 2017

Ministério da Educação suspende 
a nomeação de reitora eleita da 
Unifesp
Manifestação contra a medida ocorre nesta 
terça-feira (31) em frente ao prédio da reitoria.

Em 2016, 50 mil despejados no 
estado de São Paulo
O número representa o dobro da média dos últimos 
sete anos.

229 31 de janeiro de 2017

228 30 de janeiro de 2017

Privatização e PDV irão reduzir 
Eletrobras à metade
A empresa vai por em prática um Plano de De-
missão Voluntária e o incentivo à aposentadoria de 
seus funcionários reduzindo a força de trabalho em 
5 mil funcionários. Junto com a previsão de desliga-
mento de 6 mil funcionários relativos às distribuido-
ras que deverão ser vendidas este ano, a Eletrobras 
reduzirá o total de seu contingente de 23 mil para 
12 mil pessoas.

226 27 de janeiro de 2017

Temer dificulta acesso de  
pescadores ao seguro-defeso
Na obsessão de tirar mais e mais direitos dos 
trabalhadores e dos mais pobres, o governo de 
Michel Temer decretou essa semana que o se-
guro-defeso não será mais pago quando houver 
alternativas de pesca nos municípios alcançados 
pelos períodos de defeso.

227 28 de janeiro de 2017

Efeito Lava Jato: EUA assumem 
controle da Embraer sem pagar 
nada
A Embraer foi privatizada há muitos anos e está 
sendo acusada, nos EUA, de corrupção. 

225 27 de janeiro de 2017

Ministério da Cultura suspende 
convênio com a maior escola de 
cinema da América Latina
A cada ano, seis brasileiros eram selecionados para 
esta que é uma das Escolas de cinema mais impor-
tantes do mundo.

Entre o improviso e a maldade:  
a política (anti) indigenista do  
Governo Temer
O recuo do Governo não surpreende. As denúncias 
e reações negativas às decisões tomadas expuse-
ram suas intenções espúrias e anticonstitucionais. 

224 26 de janeiro de 2017
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direitos humanos

Começou lá em maio: a ausência de ne-
gros, indígenas e mulheres no  
governo mostrava que não seria fácil a 
luta de grupos sociais já fragilizados. Os 
problemas foram maiores. As reformas 
e propostas de Temer representaram 
um retrocesso incalculável na luta por 
condições dignas de vida. Só se espe-
ra pelo pior: a revogação da Lei Áurea, 
talvez?
 
Até o fim do ano, o Brasil terá 2,5 mil-
hões de novos pobres, estima o Banco 
Mundial.

Nomeado ministro do STF, Alexandre 
de Moraes teve atuação muito criticada 
durante os massacres e rebeliões nas 

penitenciárias em Manaus e Roraima, 
que escancararam o perverso sistema 
carcerário brasileiro. Quando ainda era 
Ministro da Justiça, ele negligenciou o 
pedido de ajuda da governadora de  
Roraima. Pediu-se, então, que ele  
deixasse o cargo. Mas, pelo contrário, foi 
premiado com o STF.

Insatisfeito com isso e a fim de protestar? 
Pois até aí cortam seus direitos. O direito 
de livre manifestação está ameaçado pe-
las ações repressivas referendadas pelo 
governo federal. Em fevereiro, o ministro 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que as 
forças armadas deveriam ir às ruas con-
ter a “baderna”. No mesmo mês, Temer 
propôs “regulamentar” o direito à greve.

Em FEVEREIRO, cercearam até o direito de protestar 
contra a perda de direitos
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233 1º de fevereiro de 2017

Ministério da Saúde ignora  
índices de tuberculose, e  
tratamento da doença está 
ameaçado
Os indicadores da tuberculose, que atinge 70 mil 
pessoas por ano no país, foram retirados da lista-
gem de atendimentos monitorados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) sem justificativas.

Fabricante de gás lacrimogêneo 
ganha assento no Conselhão
O aparato produzido pela empresa, dito não letal, 
tem sido usado para reprimir os protestos contra o 
golpe no Brasil.

235 2 de fevereiro de 2017

236 2 de fevereiro de 2017

Governo Temer segue sem  
publicar lista suja do trabalho 
escravo
O juiz do Trabalho Rubens Curado Silveira, da 11ª 
Vara do Trabalho de Brasília, manteve a liminar que 
obriga o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
e a União a publicar em até 30 dias o Cadastro de 
Empregadores flagrados com mão de obra análoga 
à de escravo, conhecido como Lista Suja.

234 1º de fevereiro de 2017

No apagar das luzes, Renan envia 
para sanção Lei Geral das  
Telecomunicações
STF ainda analisa ação da oposição que propõe 
barrar a lei

PEC da Morte promove seu  
primeiro corte: R$ 4,69 BILHÕES
Segundo o ministro interino Dyogo Oliveira, o corte 
nada tem a ver com o contingenciamento do orça-
mento que acontece bimestralmente.

232 1º de fevereiro de 2017

239 6 de fevereiro de 2017

Sob Temer, agronegócio vai 
controlar registro de novos 
agrotóxicos
Recorde: em 2016 foram registrados 277 novos 
agrotóxicos, uma alta de 374% em relação ao ano 
anterior.

237 3 de fevereiro de 2017

Temer recria ministério que dá 
foro privilegiado para Moreira 
Franco
DOU nomeia Moreira Franco para a Secretaria  
Geral, o que concede ao amigo de Temer o status 
de ministro, passando, portanto, a ter foro  
privilegiado. Franco fora citado algumas vezes nas 
delações da Lava Jato por envolvimento por cor-
rupção com a empreiteira Odebrecht.

238 3 de fevereiro de 2017

Temer põe fim ao ciclo de  
planejamento em infraestrutura 
no Brasil
Em pouco tempo, a sociedade brasileira perdeu o 
direito de saber qual o planejamento do governo, 
o seu custo, cronograma, as suas prioridades de 
investimento.
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241 8 de fevereiro de 2017

Silenciosamente, Temer  
desmonta os bancos públicos
Sem a necessidade de se fazer um grande leilão de 
privatização, o modelo sorrateiro de desvalorizar, 
precarizar e ir vendendo partes do bancos aos pou-
quinhos, é o modelo de privatização da Era Temer.

244 9 de fevereiro de 2017

Ensino médio atravessa a ponte 
para o retrocesso
A reforma conduzida pela dupla Mendoncinha/Te-
mer é bastante controversa, sendo agravada pelo 
fato de reestrutura parte do sistema educacional à 
toque de caixa.

242 8 de fevereiro de 2017

Temer quer reduzir 65% das  
florestas demarcadas
Em suma, serão encolhidas para 1,772 milhão de 
hectares, áreas protegidas que hoje somam 2,697 
milhões de hectares. É uma redução de 65% nas 
florestas e todas localizadas em uma das áreas mais 
sensíveis da Amazônia, na região sul do Estado do 
Amazonas, fronteira com Mato Grosso e Rondônia.

Temer corta 40% das vagas do 
FIES
Atenção: as inscrições para o financiamento estão 
abertas até sexta (10), mas aproveitem porque essa 
oportunidade vai acabar. O “Novo Fies” deve vir 
com juros de mercado e condições draconianas, e aí 
sim vai ser impossível para os alunos pobres hon-
rarem com suas dívidas.

240 7 de fevereiro de 2017

245 9 de fevereiro de 2017

Na era Temer, Brasil não  
confecciona nem sua própria moeda
Questões muito sérias pesam sobre a aprovação da 
não exclusividade de emissão de reais pela Casa da 
Moeda e aprovação de importação de papel moeda. A 
medida fere a soberania nacional, instala condições de 
concorrência desleal e enfraquece a estatal brasileira.
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Alexandre de Moraes demite  
diretor da Funai que criticou 
mudanças em demarcações
A demissão do diretor que respondia pela área de 
demarcações de terras na Funai foi publicada nesta 
quarta-feira (8) no Diário Oficial da União. A decisão 
ocorre 20 dias após Coutinho Júnior ter critica as mu-
danças que o Ministério da Justiça fez no processo de 
demarcação de terras indígenas em todo o País.

243 9 de fevereiro de 2017
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249 13 de fevereiro de 2017

“Regulamenta” o direito de 
greve, coloca as Forças Armadas 
na rua. Como é o nome disso?
Num momento em que os estados estão em 
condição falimentar e na esfera federal se conge-
lam os gastos públicos por 20 anos exatamente 
os que afetam a saúde, a educação e a segurança, 
Temer investe na repressão e em coibir o direito 
constitucional à greve.

Temer quer votar “terceirização 
irrestrita” do trabalho
A proposta de “terceirização irrestrita” do tra-
balho irá permitir a subcontratação não apenas de 
serviços auxiliares, como segurança e limpeza, mas 
também sua própria atividade fim.

251 14 de fevereiro de 2017

252 15 de fevereiro de 2017

A semana começa com aumento 
de energia e de combustível
Essas pequenas altas que se acumulam mês a mês, 
significam a perda do poder de compra do  
trabalhador e o aumento da inflação real.

250 13 de fevereiro de 2017

Banco Mundial: Brasil terá ao 
menos 2,5 milhões de ‘novos  
pobres’ até o fim do ano
Estudo inédito do Banco Mundial aponta que o 
número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil 
aumentará entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim 
deste ano.

Com Temer, meio milhão volta ao 
Bolsa Família
Após exatos nove meses de “governo” sob coman-
do de Temer, o contingente de desempregados 
bate recorde de 11,8 milhões de pessoas no país 
refletindo diretamente no aumento da pobreza. 

248 12 de fevereiro de 2017

253 15 de fevereiro de 2017

Reforma da Previdência ignora 
R$ 426 bilhões devidos por  
empresas ao INSS
Como é possível infligir tamanho sacrifício à  
população sem antes tentar sanar a inadimplência 
das grandes empresas?

247 10 de fevereiro de 2017

Temer proíbe a circulação de 
jornalistas em áreas do  
Planalto
Temer proíbe a livre circulação de jornalistas no 
quarto andar do Palácio do Planalto, onde ficam os 
gabinetes ministeriais da Casa Civil e da Secretaria 
de Governo. Seguranças ficam apostos nos eleva-
dores para fazer o controle e barrar os profissionais 
de comunicação.

246 10 de fevereiro de 2017

Direito à livre manifestação sob 
ataque
As ações repressivas, referendadas pelo governo  
federal, atestam que o direito constitucional de livre 
manifestação está claramente ameaçado. O ministro 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou na última quin-
ta-feira (09/02) que as forças armadas devem ir às ruas 
para combater o que ele classificou de “baderna”.
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257 17 de fevereiro de 2017

Raduan Nassar: Vivemos Tempos 
Sombrios
O escritor Raduan Nassar recebeu hoje (17), no Mu-
seu Lasar Segall, em São Paulo, o Prêmio Camões 
de 2016, honraria concedida pelos governos do 
Brasil e de Portugal e um dos principais reconheci-
mentos da literatura em língua portuguesa.

Temer prepara MP para a venda 
de terras a estrangeiros
Temer e seu governo vão além, trabalham a todo va-
por em uma Medida Provisória que legaliza a VENDA 
de terras aos estrangeiros. O objetivo é abrir o merca-
do rural a investidores de outros países.

259 17 de fevereiro de 2017

260 20 de fevereiro de 2017

Com reforma, Previdência do 
Brasil fica mais rígida que a de 
países ricos
“Exigir um mínimo de 25 anos de contribuição é muito 
rígido. Se você contribuir por 20 anos e não ganhar 
nada, isso quer dizer que todas as suas contribuições 
foram puramente impostos”, diz Hervé Boulhol,  
responsável pela área de aposentadoria da OCDE.

258 17 de fevereiro de 2017

Temer paga youtubers para  
elogiar reforma do Ensino Médio, 
aprovada de forma autoritária
O governo Temer pagou R$ 65 mil para o canal Você 
Sabia falar bem da reforma. Comandado por dois 
jovens, o canal no YouTube conta com 7,1 milhões 
de assinantes. Nada no vídeo diz que se trata de 
conteúdo pago.

A Reforma da Previdência  
aumentará a miséria
A proposta desvincula o Benefício de Prestação 
Continuada do salário mínimo. Entram nessa faixa 
trabalhadores do mercado informal, muitos deles, 
rurais que se aposentam por idade. A reforma esta-
belecerá um novo valor para esse grupo, que poderá 
sofrer defasagens gravíssimas por não acompanhar 
mais o piso do mínimo de remuneração no país.

256 16 de fevereiro de 2017

261 20 de fevereiro de 2017

PMDB coloca CEDAE à venda
A privatização da companhia não resolve nem o 
problema da folha salarial dos servidores.

255 16 de fevereiro de 2017

Relatório analisa processo  
recente de criminalização de 
protestos no Brasil
O Alerta Social vem desde a ruptura democrática 
em 12 de maio de 2016 denunciando que o direito 
constitucional de livre manifestação está 
severamente ameaçado. Neste sentido, o relatório 
da ONG Artigo 19 é leitura necessária para quem 
defende o exercício amplo da democracia.

254 16 de fevereiro de 2017

Mais uma fraude no governo  
Temer: ministra inventa título  
da ONU
A ministra dos Direitos Humanos, a desembargadora 
aposentada Luislinda Valois, ostenta em sua biografia 
o “título de embaixadora da paz da ONU em 2012”; 
no entanto, segundo a própria ONU, o posto sequer 
existe; homenagem à ministra foi dada por uma ONG 
fundada pelo reverendo Moon (1920-2012).
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265 24 de fevereiro de 2017

Atualização – 9 ministros: as 
baixas no governo golpista
Em menos de 48 horas, dois ministros saem do 
governo.

Homem forte da reforma da  
Previdência de Temer é  
denunciado por conflito  
de interesses
Marcelo Caetano, secretário da Previdência do 
Ministério da Fazenda, é também conselheiro da 
Brasilprev, empresa que comercializa planos de 
previdência privada.

267 24 de fevereiro de 2017

268 25 de fevereiro de 2017

Temer e Maia preparam  
‘revogação da Lei Áurea’ após  
o carnaval
Tão logo acabe a folia popular, o projeto de lei que 
libera a terceirização irrestrita de trabalhadores 
pelas empresas vai ser levado a votação na Câmara

266 24 de fevereiro de 2017

Petrobras tira seu bloco da rua 
neste carnaval
No governo da perda de direitos, nem o carnaval, 
uma das maiores instituições culturais brasileiras, 
escapa da tesoura de Michel Temer.

Trem de alegria: a Secom no ano 
do golpe
Os grupos de comunicação que apoiaram o im-
peachment foram maravilhosamente contempla-
dos. 

264 23 de fevereiro de 2017

269 27 de fevereiro de 2017

Trabalhador brasileiro já ganha 
menos do que o da China, aponta 
estudo
O aumento do ganho por parte dos trabalhadores 
nas indústrias chinesas confronta o decréscimo em 
outras nações como Brasil e Argentina.

270 28 de fevereiro de 2017

Governo Temer ataca os bancos 
públicos e se afasta das  
políticas sociais
Bancos públicos surgiram e se fortaleceram quando 
havia governos que assumiam responsabilidades no 
plano social, mas atualmente somente os interesses 
mercantis são referência para quem está no poder.

263 22 de fevereiro de 2017

Checklist do Moraes
Confira os principais pontos do currículo de Alexan-
dre de Moraes, o novo ministro do STF.

262 21 de fevereiro de 2017

Petrobras, a privatização  
branca
O grande risco é que antes a Petrobras era ataca-
da de fora, agora o inimigo está dentro e a grande 
empresa corre o risco real de desaparecer levando 
junto 64 anos de História econômica do País da qual 
nesse longo período foi parte fundamental.
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Além da Constituição e do título de 
eleitor, tem outro documento que per-
deu valor depois do golpe: a CLT. Em 
22 de março, foi aprovada na Câmara a 
terceirização irrestrita, fragilizando as 
relações de trabalho, aumentando a pre-
carização, ampliando a rotatividade nos 
empregos e achatando os salários. Volta-
mos ao século passado.

A aniquilação das proteções ao  
trabalhador ainda se veria mais ameaça-
da, com a reforma trabalhista, aprovada 

na Câmara em abril, para delírio do em-
presariado, já que aquilo que for negocia-
do entre patrões e empregados passa a 
valer mais que a lei.

Os direitos trabalhistas nunca estiveram 
tão ameaçados e foram tão atacados. O 
horizonte é de precarização, apesar de 
toda a rejeição à medida por parte do 
povo. Um coisa é certa: com um tiro no 
peito da CLT quem se beneficia são as 
grandes empresas, a indústria e o merca-
do.

Em MARÇO, veio o tiro no peito da CLT

DIREITOS
TRABALHISTAS
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272 1º de março de 2017

Pacote de bondades às Teles  
aumenta e pode chegar a  
R$ 120 bilhões
O governo pode ter que “indenizar” as conces-
sionárias de telefonia fixa – conhecidas como 
Teles – com R$ 20 bilhões, caso os contratos sejam 
transformados em autorizações.

Aloysio Nunes, trevas no  
horizonte do Itamaraty
O que chama a atenção é sua falta de habilidade 
no trato com as pessoas e extrema grosseria com 
quem diverge de sua linha ideológica.

274 3 de março de 2017

275 4 de março de 2017

Temer vai aprovar projeto que 
permite terceirização no setor 
público
Na semana que vem o Congresso volta ao trabalho 
após o recesso de carnaval e sabem qual pauta o 
Planalto e a base governista de Temer vão propor? 
O Projeto de Lei nº 4.302/1998 que regulamenta 
a contratação de mão de obra terceirizada sem 
restrições, incluindo na administração pública.

273 2 de março de 2017

Bolsa Família reduz quase 500 
mil famílias, mesmo com alta do 
desemprego
Mesmo em um cenário agudo de crise econômica e 
de alta do desemprego, o número de famílias inclu-
sas no programa Bolsa Família só cai.

Após gastar 20,2 mil em  
reforma no Alvorada, Temer 
volta para o Jaburu
Temer e sua família se mudaram para o Palácio do 
Alvorada no dia 17 de fevereiro, após uma reforma 
que demorou 5 meses e custou R$ 20,9 mil reais 
que incluiu tela de proteção para Michelzinho – des-
respeitando as normas do IPHAN, uma vez que se 
trata de um palácio.

271 1º de março de 2017

276 5 de março de 2017

EBC demite coordenador de  
jornalismo e adota como norma 
a censura
Na Empresa Brasil de Comunicação hoje predomina 
a censura, a direção da EBC demitiu coordenador 
de jornalismo após cobertura de ato do MTST em 
São Paulo.

277 6 de março de 2017

Itamaraty sob o comando de 
Aloysio Nunes pode fechar  
embaixadas abertas por 
Lula e Dilma
A visão expansionista da diplomacia brasileira, tôni-
ca do governo petista, está ameaçada.

Deu no The New York Times:  
austeridade de Temer é só  
“para os mais vulneráveis”
Jornal norte-americano relata que limites de in-
vestimentos de Temer “podem causar danos aos 
pobres pelas próximas décadas, especialmente em 
áreas como educação”.

278 6 de março de 2017
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279 7 de março de 2017

Golpe mergulha o Brasil na pior 
recessão de sua história
Durante meses a fio, a imprensa brasileira “vendeu” 
a mentira para a população que só o impeachment 
de Dilma Rousseff iria salvar a economia brasileira.

Com Temer, investimento em 
políticas para mulheres é o mais 
baixo em dez anos
E assim vamos passando pelo primeiro 8 de março 
sob o golpe, que destrói direitos conquistados pelas 
mulheres e não aponta perspectivas para a luta das 
mulheres brasileiras.

281 8 de março de 2017

282 8 de março de 2017

Reforma da Previdência  
prejudica mais as mulheres e 
beneficia os bancos
Sob o falso argumento de que a estaria acaban-
do com “distorções” ao propor a mesma idade de 
aposentadoria para homens e mulheres o que se 
propõe na verdade é acabar com mecanismo que 
visa compensar minimamente as mulheres pelas 
inúmeras injustiças que sofrem ao longo de sua vida 
profissional.

280 8 de março de 2017

Para Temer, mulheres servem 
para fiscalizar os preços no  
supermercado
Temer em solenidade no Palácio do Planalto agra-
ciou as mulheres brasileiras com sua visão machis-
ta, conservadora e utilitária.

283 9 de março de 2017

Lancha para família Temer no 
carnaval custou R$ 24 mil e foi 
contratada sem licitação
E, pasmem, segundo informações do próprio  
governo, a primeira-dama Marcela Temer, o filho 
Michelzinho, e outros parentes usaram a embar-
cação por somente 30 minutos.

284 9 de março de 2017

Com déficit milionário, EBC  
aumenta salário de seus  
diretores em 30%
Após divulgar cortes em diversos contratos e 
anunciar medidas de austeridade tendo um déficit 
milionário na empresa como justificativa, agora 
concede reajustes salariais somente para a direção.

286 10 de março de 2017

Novo ministro da Justiça, ligado 
ao agronegócio, critica  
demarcação de terras indígenas
Cerca de 30% das doações de campanha de  
Serraglio em 2014 foram de empresas ligadas ao 
campo. Ele foi relator da PEC 215, uma proposta 
de emenda à Constituição que altera o sistema de 
demarcação de terras indígenas.

Relator da Reforma da  
Previdência quer proibir que  
aposentado continue a  
trabalhar
O direito de um cidadão não pode anular outro, um 
trabalhador que atende às regras para se aposen-
tar, tem o direito de fazê-lo, de igual forma tem o 
direito de continuar a trabalhar em suas funções.

285 10 de março de 2017
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Alexandre de Moraes, agora  
ministro do STF, impõe censura
Alexandre de Moraes, que carrega em sua tra-
jetória uma coleção de arbitrariedades, parece que 
vai manter esse padrão, agora, como ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Ele está tentando cen-
surar uma entrevista que o ex-ministro da Justiça, 
Eugênio Aragão, concedeu ao site do Partido dos 
Trabalhadores.

288 11 de março de 2017

289 12 de março de 2017

Correios vão fechar 250  
agências no país
Sob o argumento de economizar gastos, os Correi-
os que possuem 6.511 agências próprias no Brasil, 
anunciaram o fechamento de 250 delas. A medida 
irá atingir agências em cidades com mais de 50 mil 
habitantes em todo o país.

287 10 de março de 2017

Juiz afronta direito das  
mulheres e de reparação do  
Estado nos crimes cometidos 
durante a ditadura militar
Ao rejeitar a denúncia contra o torturador confes-
so Antônio Waneir Pinheiro Lima, o “camarão”, o 
juiz federal escreveu uma página triste na nossa 
história.

290 13 de março de 2017

Governo Temer corta 20% das 
Farmácias Populares no Brasil 
O programa “Farmácia Popular” foi criado em 2006 
para complementar acesso aos medicamentos que 
são oferecidos no SUS, disponibilizando medica-
mentos gratuitos ou com grandes descontos, espe-
cialmente para hipertensão, diabetes e asma dentre 
outros medicamentos. Em 10 anos, 38 milhões de 
pessoas foram atendidas.

291 13 de março de 2017

Temer prioriza investimento  
militar e corta o social
Em 2016, o investimento militar no país cresceu 
36% em comparação a 2015. Ao final de 2016, o  
valor subiu para R$ 9,15 bilhões. A previsão para 
2017 é ainda maior: R$ 9,7 bilhões.

293 16 de março de 2017

Temer e a propagação da mentira 
e da difamação
A comunicação da gestão Temer consegue se su-
perar negativamente a cada nova iniciativa, mesmo 
com o aumento de 28% nas verbas da Secom. O 
resultado segue desastroso.

294 15 de março de 2017

Governo Temer já reduziu em 
8,8% repasses para saúde nos 
municípios
O Observatório de Informações Municipais indica 
que os repasses do governo federal para os pro-
gramas e ações de saúde nos municípios foram 
reduzidos em 8,83% no ano de 2016. 

Governo Temer recorre na 
Justiça para que VOCÊ pague a 
bagagem despachada em voos
A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aprovou, 
no dia 13 de dezembro, novas Condições Gerais do 
Transporte Aéreo no Brasil, que tratam dos dire-
itos e deveres dos passageiros e das companhias 
aéreas.

292 14 de março de 2017
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A obesidade infantil é culpa  
da mãe
Numa questão o atual governo é coerente, no ma-
chismo que exala em qualquer declaração de seus 
ministros: homens, brancos e ricos.

295 15 de março de 2017

296 16 de março de 2017

Temer e a propagação da mentira 
e da difamação
A comunicação da gestão Temer consegue se su-
perar negativamente a cada nova iniciativa, mesmo 
com o aumento de 28% nas verbas da Secom. O 
resultado segue desastroso.

297 16 de março de 2017

E segue o baile da privatização: 4 
aeroportos entregues para  
exploração do capital  
estrangeiro
Sabe quando é dia de festa no Palácio Planalto? 
Quando se entrega para exploração de empresas 
internacionais quatro importantes aeroportos bra-
sileiros.

298 16 de março de 2017

ONU diz que Governo Temer tem 
uma das menores  
representações de mulheres no 
Executivo no mundo
E não podemos deixar de lembrar que a gestão Te-
mer iniciou seu mandato interino, em 12 de maio de 
2016, sem nenhuma mulher à frente de ministério. 
A última vez que isso ocorreu foi no Governo Geisel 
em plena Ditadura Militar.

300 17 de março de 2017

Pronta e com verba liberada, 
Casa da Mulher Brasileira de SP 
permanece fechada
“O movimento de mulheres reivindica, as vítimas 
reivindicam, as delegadas reivindicam, juízes e de-
fensorias também. Por que não funciona?”, questio-
na a ex-ministra Eleonora Menicucci.

Botijão de gás mais caro,  
Petrobrás reajusta em 9,8%
Apesar de Temer e Meirelles insistirem em repetir, 
como em um mantra, que a inflação está contro-
lada, a realidade para o consumidor é exatamente 
oposta. A semana que vem vai começar com mais 
um aumento de preço, desta vez será no botijão de 
gás de 13 kg.

302 18 de março de 2017

301 17 de março de 2017

Ministro da Justiça de Temer é 
citado na Operação “Carne Fra-
ca” da PF
O recém empossado Ministro da Justiça de Temer, 
Osmar Serraglio (PMDB-PR), aparece em áudio em 
que chama de “grande chefe” um dos líderes do 
suposto esquema de liberação de licenças e  
fiscalização irregular de frigoríficos.

Criança Feliz: programa criado 
para não sair do papel
O alerta consta de estudo divulgado pela 
Confederação Nacional dos Municípios, que apre-
senta os contrastes existentes no programa, tanto 
em relação ao financiamento quanto ao escopo 
técnico da ação.

299 16 de março de 2017
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303 20 de março de 2017

Governo Temer bate recorde: é o 
que mais deu cargos a senadores 
e deputados
Desde a ditadura militar nenhum governo teve 
tantos senadores e deputados em sua composição 
quanto o de Michel Temer. 

304 21 de março de 2017

ONU registra que IDH do Brasil 
cai 19 posições
Pela primeira vez desde 1990, quando o  
levantamento começou a ser publicado  
anualmente, o Brasil não elevou sua nota  
no ranking.

305 21 de março de 2017

O tiro no peito da CLT
Mesmo com toda a mobilização popular contra 
a reforma da previdência, que teve seu ápice no 
último dia 15 de março, o presidente da câmara 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) resolveu inverter a pauta e 
colocou para hoje (21/03) a votação do PL 4.302 de 
1998, que libera a terceirização irrestrita. 
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A terceirização irrestrita é 
aprovada pela Câmara
Por 231 votos a favor, 188 contra e oito abstenções, 
a base aliada de Temer desferiu um golpe mortal 
na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e, por 
consequência, no trabalhador brasileiro.

306 22 de março de 2017
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307 22 de março de 2017

O princípio do fim da  
universidade gratuita
A PEC 395 propõe que cursos de especialização e 
aperfeiçoamento passem a ser cobrados pelas insti-
tuições de ensino oficiais.

O PIS é o próximo a se despedir
O próximo na fila do abate do governo de Michel 
Temer é o Programa de Integração Social, conhe-
cido pelos trabalhadores como PIS. O anúncio foi 
feito pelo secretário de Assuntos Econômicos do 
Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida.

309 23 de março de 2017

310 24 de março de 2017

Correios vai demitir servidor 
concursado
Correios prepara defesa jurídica baseada no artigo 
173, Parágrafo 1, Inciso II da Constituição, que per-
mite adotar em empresa pública o regime jurídico 
de empresas privadas, autorizando a demissão de 
servidores concursados.

308 23 de março de 2017

Brasil confessa na ONU que 
ajuste fiscal é mais importante 
do que direitos humanos
Esta e outras medidas do governo de Michel Temer 
estão dragando o país novamente a uma condição 
de subdesenvolvimento.

312 27 de março de 2017

IBGE corta pela metade  
orçamento do Censo Rural:  
agricultura familiar e  
agrotóxicos não serão  
pesquisados
O Censo Agropecuário, previsto para ocorrer em 
outubro, foi atingido em cheio pelo corte de gastos 
no governo Temer. Neste cenário, o questionário foi 
reduzido radicalmente e excluiu áreas fundamen-
tais como agricultura familiar e uso de agrotóxicos.

311 27 de março de 2017

A reforma da Previdência ameaça 
as economias locais
Em 68,9% das cidades, os benefícios pagos su-
peram os repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios. Em um terço, são superiores às receitas 
das prefeituras.

313 28 de março de 2017

Temer e Serraglio aprofundam 
desmonte da Funai
Planalto e ministro da Justiça atropelam nego-
ciações para reestruturação do órgão indigenista e 
extinguem 87 cargos. Presidente da instituição não 
sabia de decreto

Terceirização vai acabar com o 
trabalho para pessoas com  
deficiência
Projeto que aguarda sanção do presidente Michel 
Temer pode acabar com as conquistas obtidas por 
cidadãos com deficiência no mercado de trabalho. 
Proposta cria brecha legal para empresas fugirem 
da Lei de Cotas (nº 8.213/1991). Demissões podem 
começar assim que a nova lei entrar em vigor.

314 29 de março de 2017

315 30 de março de 2017

Fátima Pelaes, secretária das 
Mulheres de Temer, faz culto 
evangélico em gabinete
A secretária Especial de Políticas para as Mulheres, 
Fátima Pelaes, tem realizado cultos evangélicos na 
sede do órgão em Brasília, o que tem constrangido 
profissionais da pasta.
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Temer sanciona terceirização 
irrestrita e dá golpe definitivo 
nos trabalhadores
Terceirização, agora é lei. Trabalhadoras e tra-
balhadores não terão outra opção, senão a de se 
submeter aos baixos salários e às condições labo-
rais precarizadas.

317 31 de março de 2017

318 31 de março de 2017

Temer autoriza aumento nos 
remédios em 4,76%
O Diário Oficial da União publica hoje (31) a res-
olução do Conselho de Ministros da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) 
autorizando os índices do reajuste anual de preços 
de medicamentos para 2017, que variam de 1,36% a 
4,76%.

319 31 de março de 2017

Desemprego no Brasil supera  
os 13%
Com a economia estagnada e as políticas macro-
econômicas direcionadas ao ajuste fiscal e redução 
do mercado de consumo interno, o Governo Temer 
afunda o país em um mar de desempregados.

316 30 de março de 2017

Governo Temer entregará mais 
de 80% de supersatélite a  
multinacionais
Só que o SGDC-1, que sequer entrou em operação, 
será vendido no mercado para as grandes opera-
doras multinacionais de telecomunicações, sem 
absolutamente nenhum compromisso de prestação 
de serviços para a sociedade brasileira,  
desconsiderando o arcabouço normativo que legal-
izou sua aquisição, operação e utilização.
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SAÚDE

Quase 400 farmácias populares fechadas 
e o enfraquecimento do programa Mais 
Médicos. Essa foi a contribuição do  
governo golpista à saúde do brasileiro 
somente em abril.

Após cortar 20% dos estabelecimentos 
credenciados no Programa Farmácia 
Popular, o Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros anunciou o fechamento de 393 
farmácias populares, afetando a  
população mais vulnerável ao diminuir o 
acesso a medicamentos baratos.  
Outra do ministro: também em abril ele 

afirmou que exames que não detectam 
doenças são desperdício ao SUS – cada 
vez mais desestruturado pelo próprio 
ministério.

Além disso, o Mais Médicos, reconhecido 
pela ONU como prática importante para 
o alcance dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, vem sendo progres-
sivamente reduzido, com cerca de 7,7 
milhões de pessoas já tendo ficado sem 
atendimento. No final de março, uma 
portaria tirava a obrigatoriedade de  
investir R$ 3,3 bilhões no programa.

Em ABRIL, farmácias populares fechadas e Mais 
Médicos enfraquecido
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320 2 de abril de 2017

Sem Ciência, Sem Fronteira
Com esse corte, a MP do Ensino Médio e a PEC do 
teto dos gastos públicos (popularmente conhecida 
como a PEC da Morte) o governo de Michel Temer 
condena a educação brasileira à estagnação.

321 3 de abril de 2017

Governo Temer vai fechar quase 
400 Farmácias Populares
É mais uma decisão do ministro da Saúde Ricardo 
Barros ao afirmar que “O governo não financiará 
mais” e afeta diretamente a população mais vul-
nerável porque diminui o direito ao acesso à me-
dicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto 
no país.

322 4 de abril de 2017

Governo Temer enfraquece o 
Mais Médicos
Redução no número de médicos e de municípios 
atendidos deixa 7,7 milhões de pessoas sem atendi-
mento do programa. Ministério da Saúde também 
atrasa salários e corta incentivos.

324 5 de abril de 2017

Temer corta mais que Trump no 
orçamento do meio ambiente
Governo Federal reduziu 51% do orçamento do 
Ministério do Meio Ambiente no dia 30 de março. 
Enquanto isso, o presidente dos EUA, que sequer 
acredita em aquecimento global, cortou 31%.

323 5 de abril de 2017

Na contramão do  
desenvolvimento: Governo  
congela quase metade da verba 
para ciência
Decreto contingencia R$ 2,2 bilhões do orçamento 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, levando a um dos piores orçamen-
tos da história do ministério.

325 6 de abril de 2017

STF tira direito à greve dos  
policiais
Como consequência, a decisão ainda equipara as 
carreiras policiais às de militares (que também não 
podem fazer greve), sendo um retrocesso na luta 
pela desmilitarização das polícias.

326 7 de abril de 2017

Incra fixa preços para venda  
em definitivo de propriedades  
rurais
Planilha de preços de referência para a titulação 
de terras é vista pelo MST como privatização dos 
assentamentos.

327 7 de abril de 2017

MEC exclui ‘identidade de  
gênero’ e ‘orientação sexual’ da 
base curricular
Absurdamente, o MEC justifica as mudanças alegando 
que o documento “passou por ajustes finais de edito-
ração/redação que identificaram redundâncias”.

328 9 de abril de 2017

Para ministro da Saúde, exames 
que não detectam doenças são 
desperdício ao SUS
Para Barros: “80% dos exames de imagem no SUS 
(Sistema Único de Saúde) têm resultado normal” e 
que isso representa “desperdícios que precisam ser 
controlados”.
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329 10 de abril de 2017

Temer sinaliza que pode  
desrespeitar MP na escolha de 
procurador-geral
Questionado se seguiria a lista tríplice do Ministério 
Público, Temer deixou em aberto, dizendo que não 
é obrigado. Decisão ameaçaria caráter democrático 
da escolha.

330 11 de abril de 2017

Nove ministros do Golpe  
encabeçam a lista de Fachin
O Ministro Fachin também retirou o sigilo da 
chamada delações do fim do mundo, como vem 
sendo chamada a colaboração premiada do grupo 
Odebrecht.

331 11 de abril de 2017

Após 30 anos, extração de ouro 
pode voltar à Amazônia
Por meio de uma portaria publicada na edição de 
sexta-feira do Diário Oficial da União, o Ministério 
das Minas e Energia abriu caminho para a extinção 
da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) 
criada em em 1984 ainda durante a ditadura militar.

333 11 de abril de 2017

Direitos ameaçados: reforma de 
Temer muda em 100 pontos a CLT
Entre os pontos divulgados, reforma dá força de lei 
a acordos negociados entre empresas e  
trabalhadores.

332 11 de abril de 2017

MP que permite até 100% de  
capital estrangeiro na aviação 
será assinada por Temer
Temer deve assinar na tarde de hoje (11/04) uma 
medida provisória que determina a ampliação de 
até 100% para a participação de capital estrangeiro 
nas empresas aéreas brasileiras. Atualmente, a  
legislação estabelece um percentual de 20%.

334 12 de abril de 2017

Veículos que defenderem  
reforma da previdência  
ganharão verba federal
Rádios e TVs indicadas por deputados e senadores 
terão direito à publicidade federal se elogiarem a 
reforma. Em troca de favores com a imprensa, par-
lamentares esperam ganhar espaço nas eleições.

335 13 de abril de 2017

Contra o Marco Civil, governo 
usa agência para monitorar  
comentários políticos nas redes
Termos de uso do Facebook proíbem monitora-
mento com fins de vigilância. Marco Civil determina 
que dados como postagens não podem ser usados 
sem consentimento do usuário.

336 14 de abril de 2017

A violação de direitos como 
política oficial: as declarações 
do presidente da FUNAI
De Cabral a Temer, passando pelos períodos dita-
toriais e de abertura democrática, o modo de vida 
tradicional dos povos indígenas sempre represen-
tou um obstáculo ao projeto de poder de grupos 
sociais amplamente representados no aparelho do 
Estado.
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337 17 de abril de 2017

Congressistas colocam em risco 
1 milhão de hectares de floresta 
no oeste do Pará
Deputados e senadores liberam florestas para  
grileiros e desmatadores aproveitando-se de Medi-
das Provisórias

338 17 de abril de 2017

Temer recebe título de ‘Padrinho 
das Mulheres Negras’ e causa 
revolta
“Nós, mulheres negras, não entendemos que um 
homem branco, machista, patriarcal, misógino, 
sexista, golpista, usurpador de direitos possa nos 
representar”, afirmou em nota a Coordenação Na-
cional de Gênero do Coletivo de Entidades Negras.

339 17 de abril de 2017

Relator da previdência quer 
deixar aposentadoria em 65 anos 
mesmo para mulheres
A declaração de Arthur Maia foi feita após reunião 
com Temer no domingo.

340 18 de abril de 2017

Papa Francisco envia carta a 
Temer e recusa visita ao Brasil
Francisco lembrou que não se pode “confiar nas 
forças cegas e na mão invisível do mercado”, em 
um momento em que o governo Temer tenta apro-
var reformas econômicas para garantir a confiança 
dos investidores.

341 18 de abril de 2017

Temer quer dar cargos em troca 
de apoio na reforma da  
Previdência
Além de liberar nomeação para quem votar a favor, 
Temer ameaça cortar cargos de deputados  
contrários.

342 19 de abril de 2017

Governo Temer suspende  
demarcação de terras  
quilombolas
Ofício enviado ao MPF comunica que a titulação de 
áreas quilombolas fica suspensa por tempo indeter-
minado pela primeira vez na história, afirma a BBC 
Brasil.

343 19 de abril de 2017

70% do texto original da  
Reforma da Previdência deve ser 
mantido, diz Meirelles
“Dissemos que as mudanças não poderiam com-
prometer uma percentagem muito grande do plano 
original, tinha que ser algo que ficasse com um 
decréscimo de 30%, isto é, uma reforma superior a 
70% daquela que foi colocada no projeto original. 
Pelas nossas expectativas isso deve ser aprovado”, 
disse Meirelles.

344 20 de abril de 2017

Governo põe fim ao Programa 
Farmácia Popular do Brasil
A decisão do Governo Federal de encerrar o Pro-
grama Farmácia Popular do Brasil atinge em cheio 
uma população que recebia medicamentos  
gratuitos.
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345 20 de abril de 2017

Mineradoras querem explorar 
26,5% das áreas indígenas do 
Brasil
Sem legislação para regular exploração, terras des-
pertam interesse econômico das mineradoras.

346 24 de abril de 2017

Reforma permitirá redução  
salarial para trabalhadores 
que exercem a mesma função
Reforma trabalhista permitiria demissão e recon-
tratação de empregados para a mesma função, mas 
terceirizado e com salário menor.

347 24 de abril de 2017

Governo Temer decide pela  
regra mais dura para servidor 
na reforma
Os servidores públicos só terão direito de se apo-
sentarem com o benefício igual ao maior salário da 
ativa e ainda com direito aos reajustes que os fun-
cionários da ativa recebem (as chamadas paridade 
e integralidade) se forem direto para a idade míni-
ma final da reforma, de 65 anos para os homens e 
62 para as mulheres. 

348 25 de abril de 2017

Ganhadora de licitação do  
Banco do Brasil já era sabida 
quatro dias antes
Folha de S.Paulo já sabia a agência de publicidade 
que ganharia a maior concorrência já realizada no 
governo Temer.

349 26 de abril de 2017

Reforma Trabalhista deve ser 
votada hoje: fim da proteção ao 
trabalhador
A Câmara do Deputados deve votar na manhã des-
ta quarta-feira (26) o projeto de reforma trabalhis-
ta, que foi encaminhado ao Legislativo pelo gover-
no Temer e propõe o pior retrocesso na garantia e 
proteção aos direitos dos trabalhadores no Brasil.

350 26 de abril de 2017

Veja como votou cada deputado 
na Reforma Trabalhista e  
fim da CLT
A Reforma da Trabalhista foi proposta por Temer e 
aprovada, neste 26 de abril de 2017, pela Câmara 
dos Deputados por 296 votos a favor e 177  
contrários.

351 27 de abril de 2017

STF permite cobrar  
mensalidade na especialização 
em universidade pública
Decisão tomada na quarta libera cobrança nos cur-
sos lato sensu. Sindicatos são contrários.

352 30 de abril de 2017

STF libera os supersalários: 
aprova fim do teto  
constitucional
De acordo com decisão, o cálculo do teto vale para 
cada salário isoladamente, e não sobre a soma das 
remunerações. Na prática, estes servidores poderão 
ganhar mais que R$ 33,7 mil, valor dos salários dos 
próprios ministros do Supremo, valor máximo para 
pagamento de salário a funcionários públicos.

http://alertasocial.com.br/?p=3460
http://alertasocial.com.br/?p=3460
http://alertasocial.com.br/?p=3460
http://alertasocial.com.br/?p=3475
http://alertasocial.com.br/?p=3475
http://alertasocial.com.br/?p=3475
http://alertasocial.com.br/?p=3472
http://alertasocial.com.br/?p=3472
http://alertasocial.com.br/?p=3472
http://alertasocial.com.br/?p=3491
http://alertasocial.com.br/?p=3491
http://alertasocial.com.br/?p=3491
http://alertasocial.com.br/?p=3501
http://alertasocial.com.br/?p=3501
http://alertasocial.com.br/?p=3501
http://alertasocial.com.br/?p=3522
http://alertasocial.com.br/?p=3522
http://alertasocial.com.br/?p=3522
http://alertasocial.com.br/?p=3449
http://alertasocial.com.br/?p=3528
http://alertasocial.com.br/?p=3528
http://alertasocial.com.br/?p=3528


78

maio2017
M

ÍD
IA

 N
IN

JA



79

previdência

Em maio, uma comissão especial da 
Câmara aprovou o texto-base da reforma 
da Previdência. A absurda proposta faz 
parte de um processo de desconstrução 
do sistema de seguridade social como 
conhecemos hoje. A reforma vai aumen-
tar a idade mínima da aposentadoria 
para 65, “igualar” as condições entre 
homens e mulheres e esticar os anos 
de contribuição. Na prática significará 
70% da população fora do sistema previ-
denciário.

Mesmo com 71% dos brasileiros sendo 
contrários, a ameaça é grande. As pro-
jeções feitas por especialistas no assunto 
mostram que a maioria dos brasileiros, 
pelas novas regras propostas, morreria 
sem conseguir se aposentar.

Para justificar a injustificável reforma, o 
governo apresentou cálculos com erros 
e omitiu dados. Já para aprová-la, Temer 
dá cargos a quem apoia, corta cargos de 
quem é contra e dá verba publicitária a 
rádios e TVs que a defenderem.

Em MAIO, ficamos ameaçados de trabalhar até  
morrer
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354 2 de maio de 2017

Trabalhador rural pode voltar 
a ser escravo no Brasil
Texto de autoria do líder da bancada ruralista 
na Câmara altera as leis para o trabalhador rural 
prevendo que o salário possa ser substituído por 
remuneração de “qualquer espécie”.

355 3 de maio de 2017

Temer é o presidente que mais 
cerceou liberdade de imprensa, 
aponta pesquisa 
Presidente é apontado por 53% dos jornalistas 
entrevistados como o que mais influenciou na 
queda da liberdade de imprensa; 78% consideram a 
imprensa “dependente” ou “muito dependente”.

356 3 de maio de 2017

MEC dissolve composição do 
Fórum Nacional de Educação 
(FNE) e interdita diálogo com a 
sociedade civil
De forma autoritária, a portaria do MEC pratica-
mente dissolve o regimento e a própria composição 
do Fórum Nacional de Educação, sem qualquer 
diálogo com o Colegiado do Pleno do FNE, as en-
tidades que o compõem ou mesmo com o coorde-
nador do Fórum.

357 4 de maio de 2017

Governo Temer quer pagar  
R$ 78,5 mi por monitoramento 
que já é feito pelo Inpe
Licitação de novo sistema de monitoramento quer 
substituir trabalho que já vem sendo feito pelo Inpe 
desde 1989.

358 4 de maio de 2017

Jucá avança com a MP da Grilagem
Fica claro que é mais uma ação para diminuir a 
transparência na regularização fundiária e atender 
aos interesses de grupos econômicos que mantêm 
o governo, com 4% de aprovação, de pé.

359 5 de maio de 2017

Governo Temer exonera  
presidente da Funai  
‘por ser honesto’
Antônio Costa afirma que foi exonerado “por ser 
honesto”, não ter compactuado com malfeitos, ser 
um “defensor da causa indígena” e se submetido a 
um ministro “ruralista”.

360 5 de maio de 2017

Banco do Brasil a caminho da 
privatização?
O Valor noticia que o Tesouro Nacional – leia-se o 
Ministério da Fazenda e Henrique Meirelles deter-
minou na sexta-feira a venda das ações do Banco 
do Brasil detidas pelo fundo soberano. Com isso, 
a participação da União no controle acionário do 
banco, cai para 50,7% do capital votante.

353 2 de maio de 2017

Enquanto indígenas são  
atacados, Osmar Serraglio só se 
reúne com ruralistas
Ministro da Justiça, responsável pela demarcação 
de terras, jamais se reuniu com representantes indí-
genas, mas sua agenda está repleta de ruralistas.

361 5 de maio de 2017

Brasil passa vergonha nas 
Nações Unidas na reunião de  
direitos humanos
No dia 5 de maio, em Genebra, o Conselho de Di-
reitos Humanos da ONU cobrou do Brasil a con-
solidação e evolução nas suas políticas de direitos 
humanos. O país passou vergonha.
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362 8 de maio de 2017

Governo Temer edita normas que 
enfraquecem controle de armas
Sem passar pelo Congresso, o Governo Temer vem 
sorrateiramente editando medidas que enfraque-
cem o controle de armas no Brasil. As mudanças 
atendem total ou parcialmente o que propõe o 
projeto patrocinado pela bancada da bala, que ex-
tingue o Estatuto do Desarmamento.

363 8 de maio de 2017

Número de mortes em disputas 
agrárias é o maior em 13 anos, 
diz Pastoral
A CPT vincula o aumento da violência no campo ao 
crescimento da bancada ruralista no Congresso e à 
extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e da Ouvidoria Agrária Nacional, uma das 
primeiras medidas anunciadas pelo presidente Mi-
chel Temer ao assumir interinamente a Presidência, 
em maio do ano passado.

364 9 de maio de 2017

Temer dá passe livre ao Exército 
dos Estados Unidos
O Exército dos Estados Unidos participará em 
novembro próximo de um exercício militar inédito 
na Amazônia brasileira, depois de um convite de 
Michel Temer.

365 11 de maio de 2017

Reforma da Previdência avança 
e sua aposentadoria está com os 
dias contados
A PEC 287 será posta em votação no plenário da 
Câmara. São necessários 308 votos para seguir ao 
Senado.
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