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O grande empresariado, a mídia golpista 

(Organizações Globo à frente) e os partidos da 

direita estão apresentando a fatura do impeachment 

ao governo ilegítimo de Temer. Com a falsa ideia de 

que mudar a Previdência é necessário para reativar a 

economia, querem destruir vários direitos contidos na 

previdência pública e na legislação da assistência 

social.

Para tanto, manipulam e escondem dados, como o 

fato de que parte significativa dos aposentados 

continuam trabalhando e descontando para o INSS 

sem nenhum retorno. O empresariado esconde 

também a gigantesca fortuna sonegada por eles à 

Previdência.

Ocorre que a proposta dos golpistas, se efetivada, 

vai agravar de maneira perversa a pobreza e a 

desigualdade. Temer, o golpista, quer acabar com a 

exigência constitucional de que o menor benefício 

previdenciário seja igual ao salário mínimo. Quer 

que idosos e portadores de deficiência pobres 

passem a receber um benefício menor que o salário 

mínimo.

Ou seja: Temer golpista e seus aliados empresários 

querem retornar uma realidade de décadas atrás, 

quando havia aposentadorias e pensões menores até 

que meio salário mínimo!!! E se nada fizeram até 

agora é simplesmente por medo das eleições 

municipais.

É mentira que reduzir aposentadorias e pensões vá 

melhorar a economia. Pelo contrário. Milhares de 

famílias pobres, em todo o país, vivem 

exclusivamente do que recebem de aposentadoria e 

pensões.  Diversos especialistas têm demonstrado 

que a valorização do salário mínimo contribuiu para 

reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil. 

Mudar isso é promover uma das maiores 

perversidades contra os idosos e os pobres do 

país.

Golpe na Previdência aumenta a pobreza

Gilberto 

Palmares

Editorial

IPTU na favela 
sobe mais que 
no asfalto

Artista de 
rua e o 
compromisso 
com a alegria

No início deste ano, um grupo de 

moradores da comunidade da 

Formiga, na Tijuca, foi surpreendido 

com uma nova modalidade de assalto: 

a cobrança do IPTU. Isentos do 

pagamento da taxa desde 1999, 

graças à Lei 2955, os moradores viram 

chegar os carnês com cobranças 

superiores a R$ 1.500,00 – quantia 

maior que a cobrada até mesmo por 

imóve i s  loca l i zados  em ruas  

supervalorizadas do bairro da Tijuca. 

Sem entender o motivo da cobrança, 

feita sem qualquer aviso prévio, os 

moradores procuraram a Prefeitura do 

R io  e  f o ram ma i s  uma  ve z  

surpreendidos com a informação de 

que uma nova lei acabava com a 

isenção e, a partir de agora, teriam que 

pagar o imposto. Uma parte dos 

atingidos, temendo perder o imóvel, 

decidiu pagar a taxa parcelada em 10 

vezes. Mas outra parte resiste até hoje. 

A maior parte dos moradores nasceu e 

vive na comunidade há mais de 50 

anos. Quando as famílias chegaram 

ao local, havia apenas terrenos que 

foram devidamente registrados. A 

duras penas construíram casas que não 

ultrapassam os 100 metros quadrados. 

Em 1999, a Câmara Municipal do Rio 

aprovou a Lei 2955 que, entre outras 

determinações, modificou as tabelas 

de calculo de cobrança do IPTU 

estabelecidas pelo Código Tributário 

Municipal.

Com a lei, pessoas que tivessem 

adquirido lotes em terrenos irregulares 

ou clandestinos, destinados a pessoas 

de baixa renda, teriam direito a isenção 

desde que houvesse benfeitoria 

construída, inscrita na Prefeitura em 

nome do adquirente. Além disso, o 

Enquanto os telejornais induzem você a 

acreditar que “agora o Brasil vai melhorar”, o 

presidente golpista Michel Temer desenha uma 

reforma trabalhista para retirar todos os direitos 

contidos no artigo 7º da Constituição Federal. 

Sabe que direitos são esses?

Jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 

semanais, jornada de seis horas para trabalho 

ininterrupto, férias, 13º salário, adicional 

noturno e de insalubridade, salário mínimo, 

licença-paternidade, auxílio-creche, descanso 

semanal remunerado e FGTS.

Esse pacotaço tem muitos disfarces mas, 

atualmente, está incluído nos Projetos de Lei  

4193/12, do deputado Irajá Abreu (PSD-TO), e 

no PL 4962/2016, do deputado Júlio Lopes 

(PP/RJ).Ambos estabelecem que o negociado 

vale sobre o legislado. Traduzindo: o que for 

negociado pelo sindicato com os patrões é o 

que valerá. Não adianta dizer que está na lei, na 

CLT, na Constituição. Isso é o legislado, que 

passa a valer nada, coisa nenhuma.

Sabe aquele pato que a Federação das 

Indústrias de São Paulo (Fiesp) desfilava nas 

passeatas contra Dilma? Esse pato é o 

trabalhador. Agora que conseguiram o que 

queriam – a saída de Dilma da presidência – a 

Fiesp e os patrões estão apresentando a fatura 

para o presidente golpista Temer. Por isso a 

pressa do governo em aprovar a reforma 

trabalhista. 

Imagine o cenário no Brasil se isso acontecer. 

A jornada de trabalho passa para 12 horas 

por dia. Isso significa que os patrões não 

vão mais precisar pagar hora extra, já que 

ela vai ser incorporada à jornada. 

Quem mora longe e leva até duas 

horas para chegar no trabalho, vai ter 

que dormir na casa do parente, do 

amigo ou na rua. Não vai dar 

tempo de ir e voltar todos os dias.

Enquanto a jornada vai 

aumentar, o salário mínimo vai 

diminuir. Porque a proposta do 

governo golpista é acabar com o 

reajuste por um índice maior que a 

inflação - se você tem mais de 35 anos 

lembra que antes do governo Lula o 

salário mínimo quase não tinha aumento. É 

pra esse tempo que Temer quer retroceder.

E para completar a volta à escravidão, o 

governo Temer quer unificar a idade mínima 

para a aposentadoria em 65 anos, 

prejudicando principalmente as mulheres. E 

não é só. O golpista Temer pretende 

desvincular o reajuste da aposentadoria do 

salário mínimo, o que significa que o 

trabalhador aposentado pode passar a 

receber menos de um salário mínimo.

O saco de maldades não fica nisso. Temer 

t ambém j á  anunc i ou  que  o s  

investimentos em saúde e educação 

vão ficar congelados por vinte 

anos. Isso significa menos 

hospitais, menos escolas, 

menos médicos, menos 

professores. Porque o dinheiro 

vai ficar congelado, mas a 

população vai aumentar, o 

número de idosos vai crescer, 

haverá mais crianças disputando 

menos vagas. 

Tem um jeito de evitar que isso 

aconteça. Os metalúrgicos de todo o 

Brasil já decidiram fazer uma greve geral 

no dia 22 de setembro. E as centrais 

sindicais estão organizando uma greve 

geral de todas as categorias para o dia 29 de 

setembro.

Para barrar os ataques aos direitos trabalhistas 

e previdenciários, GREVE GERAL!

Levar arte e música para todos. Essa é a proposta do 

artista de rua. “Tocamos em praças, lugares públicos, 

ruas, dentro do transporte público e a troca com a 

população é bem sincera. Quando a população vai ao 

show, geralmente ela paga para ver cenário, roupas, 

música. São vários atrativos. Agora, quando dá uma 

contribuição para o artista de rua, é bem mais sincero. 

Está curtindo a música. Acho essa troca essencial para o 

convívio social”, afirma Felipe Lemos, do coletivo AME 

(Artistas Metroviários).

Felipe é formado em administração e resolveu viver de 

música há sete anos. Começou tocando na Lapa, na 

escadaria Selaron, e foi o primeiro a tocar nos vagões do 

metrô, seis anos atrás. Felipe diz que fez essa escolha 

porque muitas vezes as pessoas que moram longe não 

têm dinheiro e nem tempo para apreciar a arte e a música.

 “Tocar no metrô é uma maneira de proporcionar alegria 

e amor em forma de arte todos os dias no transporte 

público”, define Felipe. Mas nem sempre a vida do músico 

é fácil.  Mesmo com a aprovação de grande parte da 

população, os seguranças do metrô são orientados pela 

concessionária a não respeitar os artistas.

Atualmente está em vigor a lei municipal 5429, do 

vereador Reimont (PT), que garante as manifestações 

culturais do artista de rua em lugares públicos. No 

entanto, como o metrô é uma concessão estadual, a 

empresa diz que a lei não pode ser aplicada dentro das 

composições.

Para lutar contra a violência, os artistas se organizaram e 

criaram o Coletivo AME. São mais de 50 cantores que 

tentam um diálogo com a administração do metrô.

“Já temos até uma proposta que é fazer o Vagão da 

Música, como existe o das Mulheres. No entanto, o metrô 

se nega a dialogar”, lamenta Felipe.

imóvel deveria ser exclusivamente 

residencial e único. 

Durante 16 anos os moradores foram 

beneficiados pela Lei. Só que este ano, 

sem qualquer aviso prévio, a Prefeitura 

voltou a cobrar o IPTU com o 

argumento de que a lei foi revogada. 

Não satisfeita, taxou os imóveis como 

se fossem terrenos, cujo valor é maior, 

ignorando as casas construídas. E fez 

mais: informou que só reconhece as 

casas construídas se os moradores 

apresentarem planta baixa completa, 

assinada por arquiteto e registrada na 

Prefeitura.

Revoltados, os moradores que 

continuam brigando buscaram ajuda.  

Segundo  cá l cu los  f e i to s  po r  

especialistas, tomando como base os 

próprios critérios da Prefeitura, um 

imóvel de 80 metros quadrados 

pagaria, no máximo, R$ 80,00. Jamais 

R$ 1.500,00.

Um dos moradores atingidos, que não 

quer ser identif icado temendo 

represálias, questiona: “nós vivemos 

em área de risco, não temos segurança 

nenhuma, não temos renda para pagar 

esse valor. A Prefeitura quer fazer caixa 

às nossas custas?”
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ADEUS
Férias, 13º salário, jornada de 
8 horas, hora extra, aposentadoria ...



Há 10 anos a Lei Maria da Penha chegou 
para romper com uma triste realidade no 
Brasil: a violência contra a mulher. Isso não 
quer dizer que o problema esteja resolvido, 
muito pelo contrário. Os dados mostram 
que, em 2015, a cada 11 minutos uma 
mulher foi agredida no Rio de Janeiro. Em 
todo o estado, de acordo com os registros, 
quase 50 mil mulheres foram vítimas de 
violência física, 63,2% praticadas por 
companheiros e ex-companheiros na 
maioria das vezes dentro da própria 
residência.  

Para a juíza Madgéli Frantz Machado, 
presidente do Fórum Nacional da Violência 
Doméstica (Fonad), um dos mais 
importantes avanços conquistados com a lei 
foi a mudança de olhar sobre a questão de 
gênero, antes algo quase que invisível.

A lei permitiu ainda a aplicação de políticas 
públicas que levaram à criação de juizados 
e varas especializadas para o processo e 
julgamento de casos de violência doméstica 
contra a mulher, delegacias especializadas, 
casas-abrigo e parcerias para a construção 
da autonomia financeira da mulher, entre 
tantas outras.

Além disso, também se caminhou no 
sentido de reconhecer a necessidade de 

reeducação e de tratamento do homem 
que se envolveu em situação de violência 
doméstica. Na cidade do Rio de Janeiro, de 
2006 até aqui, já foram registradas 20.531 
condenações em primeira instância.

Relatora do projeto de lei na Câmara 
Federal, e uma das mais destacadas 
lutadoras em defesa das causas da mulher, 
a deputada federal Jandira Feghali (PC do 
B-RJ), em artigo publicado no jornal Folha 
de São Paulo, sintetizou o atual momento:

“Muito temos que caminhar para a integral 
efetividade da lei, mas o passo mais difícil 
foi dado. E foi dado porque encontrou na 
democracia o espaço necessário para 
florescer. Quando a democracia está em 
risco, a intolerância e o preconceito 
crescem, e os avanços são ameaçados.

Hoje, ao celebrarmos uma década dessa 
legislação, vemos com tristeza, mas com 
redobrada disposição para a luta, 
discursos que parecem ter como único 
objetivo retroceder ao antigo paradigma. 
Muitas vezes são proferidos pelos que 
dizem nos representar no poder.

Apesar de tudo, a lei se consolida a cada 
ano. O Brasil não tolera mais a violência 
contra a mulher. É uma conquista sem 
volta”.

Lei Maria da Penha: 
uma conquista 
sem volta

Tratamento de 100% do esgoto 

doméstico no Rio é uma grande mentira

Flávio Guedes

Direito de Opinião - Há anos se fala na privatização da Cedae. No 
que consiste a proposta atual?

Flávio Guedes - Consiste na requentada cisão proposta pelo 
Eduardo Cunha no governo da Rosinha Garotinho. Naquela ocasião, 
a Cedae seria dividida em seis empresas: uma de 
produção de água, que ficaria com o estado; e 
cinco de distribuição, que seriam entregues à 
iniciativa privada de modo gracioso. Os cedeanos 
derrotaram aquela excrescência. 
Agora é a mesma coisa, só que propõem quatro 
empresas de distribuição e um gordo subsídio do 
BNDES. Mas, pesa aí a grande mentira, que é a 
universalização da coleta e tratamento do esgoto 
no estado num período de 15 anos e a um custo de 
R$ 16 bilhões. Meta impossível de ser atingida, 
pois não se coleta esgoto doméstico em 
localidades onde não haja urbanização - ruas 
asfaltadas, calçadas, coleta regular de lixo, 
galerias de água pluvial e os separadores 
absolutos para levarem o esgoto a uma ETE 
(estação de tratamento de esgoto). Quando não 
há ruas asfaltadas, o tráfego de caminhão, ônibus, 
vans e outros veículos quebra as tampas dos PV's 
(poços de visita), os próprios PV's e as linhas de 
esgoto. Em épocas de chuvas, as águas arrastam 
para dentro dessas linhas, areia, lama, lixo e outros 
detritos, entupindo-as irreversivelmente e 
inutilizando todo o sistema. Por conta disso, essa 
proposta de tratar 100% do esgoto doméstico no 
estado é mentirosa. E é com essa mentira que pretendem privatizar a 
Cedae.

Direito de Opinião - Quais as consequências da privatização para os 
usuários e para o próprio estado do Rio?

Flávio Guedes -  As consequências serão a piora dos serviços, como 
ocorreu no metrô, nos trens e nas barcas. No caso da Baixada 
Fluminense, a cobrança de esgoto é feita via parcela do IPTU - a 
Cedae não incluiu o esgoto nos convênios recentemente celebrados 
com as Prefeituras daquela localidade. Por conta disso, as cobranças 
nos municípios da Baixada preveem somente a cobrança da água. 

O engenheiro químico Flávio Guedes Medeiros é funcionário da Cedae há 42 anos. Especializado nas áreas sanitarista e de meio ambiente, 
Flávio era um dos milhares de trabalhadores da Cedae que, junto com representantes de associações de moradores da Baixada Fluminense, 
comunidades populares e pequenos municípios do interior ocuparam as ruas do centro do Rio no dia 5 de setembro. A multidão foi até o BNDES 
protestar contra a proposta do governo do estado de fatiar a empresa e entregá-la à iniciativa privada. Em entrevista ao Direito de Opinião, Flávio 
Guedes mostra os riscos que a privatização da Cedae trará para a população do estado do Rio, em especial os mais pobres.

Com a proposta de privatização da Cedae as tarifas da população serão 
dobradas por conta da inclusão da cobrança do esgoto, o que a iniciativa 
privada fará rapidamente. 
As obras que a Cedae hoje executa na Baixada, o Novo Guandu, 
ocorrem graças ao empréstimo de R$ 3,4 bilhões que a Cedae contraiu 

junto à Caixa Econômica Federal, a juros de mercado e 
que têm, como garantia, as contas de água e esgoto da 
AP4 (Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande e 
Vargem Pequena). A filosofia do subsídio cruzado é 
investir em áreas deficitárias como a Baixada (90% de 
inadimplência), a arrecadação de áreas superavitárias, 
como os bairros da Zona Sul e a AP4 (responsáveis por 
aproximadamente 70% da arrecadação da Cedae,  R$ 
3 bilhões/ano). A própria garantia dada ao empréstimo 
de R$ 3,4 bilhões para as obras do Novo Guandu, 
funciona como uma espécie de subsídio cruzado.

Direito de Opinião - E as consequências para os 
empregados? Haverá demissão em massa?

Flávio Guedes -  Com certeza. No mínimo, a metade 
dos trabalhadores deve ser demitida num primeiro 
momento.
A Cedae tem hoje cerca de seis mil trabalhadores, todos 
celetistas, e a esmagadora maioria concursados. A 
partir da Constituição de 1988 o ingresso na Cedae é 
via concurso público. Há a previsão de um concurso 
para este ano ainda. Terceirizados e extraquadro 
também compõem uma parcela grande de 
empregados, passam de mil trabalhadores.

Hoje o número de empregados é insuficiente para a demanda dos 
serviços. Na década de 80, 
éramos aproximadamente 
12 mil cedeanos. Hoje, 
mesmo com o aumento do 
volume d'água tratada, o 
aumen to  de  c l i en t e s  
(economias) e de tubulações 
para distribuição d'água e 
coleta de esgoto, temos a 
metade de trabalhadores 
para executar todos os 
serviços.

ENTREVISTA


