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Parlamentar participa de seminário
internacional na Espanha
O

deputado Adão Villaverde será
painelista convidado do Seminário Internacional “O neoliberalismo que prescinde da democracia e novas formas de
organização política”, nos próximos
días 16 a 18, na Universidad Pablo de
Olavide, em Sevilla (Espanha).
O ex governador Tarso Genro também participará representando o Instituto Novos Paradigmas (INP), instituição apoiadora do evento promovido pelo
Instituto Joaquim Herrera Flores, da
Universidade Plablo de Olavide e pela
Universidade Internacional da
Andaluzia, com colaboração do Centro
de Estudos Socias de Coimbra (Portugal) e da Universidade Federal do Rio
de Janeiro(UFRJ).
Segundo Villaverde, o seminário propõe debates amparados em profunda
reflexão sobre o momento sociopolítico
histórico de predomínio da visão
neoliberal vivido no mundo - e no Brasil.
Para os organizadores, a era que vi-

Villaverde com Carol Proner

vemos pode ser caracterizada como de
sequestro do Estado e de suas instituições pelos grupos econômicos; de narrativas neoconservadoras que, para
além do econômico, ganham expressões
concretas no âmbito da cultura e de um
novo senso comum reacionário; de queda de grandes mitos no campo jurídico-político e da substituição da subjetividade pela racionalidade neoliberal.
Diante deste cenário de riscos concretos para a democracia, é urgente e necessário abrir espaços de pensamento
coletivo, de reflexão e diálogo que ajudem a identificar o pano de fundo do que
está acontecendo e articular experiências concretas para construir alternativas.
Com esta premissa, o seminário pretende debater a partir de duas questões centrais: como pensar e atuar em
um mundo onde as utopias, assim como
as democracias, parecem estar aprisionadas pela inevitabilidade das estratégias de um capitalismo sem limites,

Com o francês Christophe Ventura

sem freios? E que experiências de organização política emancipatória estão
em curso neste processo de disputa
entre projetos de sociedade?
Para Villaverde, o evento é uma
oportunidade valiosa, também, para
ressaltar o caso brasileiro de ataque
continuado ao Estado Democrático de
Direito e à Constituição e, sobretudo,
para enfatizar a dimensão da devastadora injustiça tributária que corrói o
país e agudiza uma enorme desigualdade social em nossa população.
Entre os palestrantes e painelistas
confirmados, estão o jurista espanhol
Baltasar Garzón, a prefeita de Madri,
Manuela Carmena Castrillo, o pesquisador francês do Instituto de Relações
Internacionais Estratégica de Paris
Christophe Ventura e a jurista do Instituto Joaquim Herrera Flores e professora de Direito da UFRJ Carol Proner e
a pré candidata à presidência do Brasil,
deputada Manuela D’Ávila.

Com Tarso Genro

ENTREVISTA ESPECIAL

“Solo el Partido Judicial puede frenar a Lula”
- ADÃO VILLAVERDE

Fonte: www.sesamericalatina.com

Adão Villaverde es diputado lulista por el Estado más trabalhista de Brasil: Río Grande do Sul. En
su ciudad más importante y capital distrital el Partido de los Trabajadores ganó su primera
elección importante hace casi tres décadas. Además, en Porto Alegre comenzó el significativo
foro continental de izquierda donde el PT oficiaba de anfitrión.
Villaverde participó semanas atrás en el segundo Encuentro Parlamentario Regional por la
Justicia Fiscal organizado por Fundación SES y la red latinoamericana Latindadd. A poco de
comenzar la campaña electoral para las comicios presidenciales de 2018, Villaverde accedió
a hablar com SES América Latina sobre los nuevos desafíos del lulismo, y de Lula, en un
escenario político brasileño incierto por la evidente inestabilidad política y social.
-La popularidad es baja, su vínculo con la corrupción ha sido transmitido por televisión e, incluso, sectores
de la élite como la red O Globo
desaprueban la gestión, ¿Cómo logra
Michel Temer seguir en el cargo en
un contexto regional donde los presidentes son removidos por cuestiones
menos sensibles?
Adão Villaverde - Efectivamente, la
situación en Brasil es muy delicada. La
democracia en mi país ha sido atacada
desde que el juicio político infame contra la compañera Dilma (Rousseff) logró
cumplir el deseo de los sectores que no
respetan el mandato de las urnas.
Además, ya con Temer en el gobierno,
los sectores populares han perdido
derechos sociales históricos; es decir,
no me refiero sólo a la quita de
beneficios impulsados durante el
lulismo, el ajuste de Temer recortó
garantías conseguidas hace más de
medio siglo y que suponen un piso de
igualdad mínimo para acortar la clásica
brecha social de mi país.
En principio, los grandes medios de
comunicación, el sector esclavista de la
élite, aferrado a un trato aristocrático
contra la plebe, y el Poder Judicial más
activo en el trabajo sucio político
lograron su objetivo principal: perpetrar el golpe blando contra Dilma. Acto
seguido, los golpistas comenzaron su
gestión con dos promesas: combatir la
corrupción y mejorar la economía. Pero,
no lograron ninguna de las dos cosas.
Lo que es, sumamente, lógico. Primero,
el gobierno y sus aliados conforman una
confederación federal de corruptos.
Gran parte de los funcionarios, o de sus
empresarios amigos, ya han sido denunciados, o incluso están siendo
procesados, por malversación de fondos

públicos. Segundo, la economía no levanta vuelo. Al revés de lo prometido,
la proyección comercial de Brasil se está
devaluando.
Entonces, sí, Temer sigue en el cargo pero, a corto plazo, ya que las
elecciones son en octubre, entiendo que
él, ni sus aliados, lo harán. Todas las
encuestas confirman a Lula en el primer
lugar en la intención de voto. Por todo lo
que referí, la corrupción estatal sumado
a la pérdida de derechos más el declive
económico, hacen que el humor social
comience a decirle basta a Temer.
Por eso, la élite de Brasil apuesta a
frenar a Lula con una ofensiva jurídica,
sostenida la acusación por prebendas ya
conocida, porque es la única carta de
poder que les queda. Con los votos ya
saben que pierden. Para nosotros, el
Partido de los Trabajadores, la causa
contra Lula es una prolongación del golpe destituyente contra Dilma. Pero, no
bajaremos los brazos. Lula está muy
activo, lidera caravanas por todo el interior de Brasil. Ya estuvo por el nordeste y la zona centro, y en el inicio del
año nos va a tocar a los del sur poder
escuchar su voz.

-El gobierno de Temer, al igual que
la administración argentina, apuestan
a la firma de un TLC regional con la
Unión Europea. ¿Esa expectativa sigue
firma a pesar de los últimos tropiezos
en la negociación?

Adão Villaverde - Sí, claro, perciben
el acuerdo como una gran oportunidad
de negocios. Y, en ese sentido, Lula ya
se pronunció sobre ese Tratado y otros
aspectos similares de la marcha
económica. Es decir, Lula ya advirtió que
no repetirá las alianzas fallidas con el
empresariado local desarrolladas durante sus dos mandatos. Porque desde el
PT creíamos necesario un diálogo
táctico con el sector más “nacional” de
las corporaciones, y lo seguimos
creyendo estratégico. El problema es que
debimos y debemos hacer un filtro más
selectivo en ese diálogo.
Mucha de la casta empresarial
enriquecida con Lula, activa en el
impeachment contra Dilma, y hoy
dispuesta a la firma de un pacto comercial con Europa, no tiene nada de nacional. En fin, desde el Partido de los
Trabajadores estamos convencidos que,
si llegamos nuevamente al Planalto,
debemos encarar reformas más
estructurales de la economía. Tanto en la
agenda del derecho a la tierra, en el capítulo financiero y, por supuesto, en la
cuestión tributaria, un campo donde reluce
muy fuerte la desigualdad en mi país.
-Precisamente, ese tema es uno de
los nudos del Encuentro por la Justicia
Fiscal, ¿Por qué hace esa referencia sobre la inequidad impositiva en Brasil?
Adão Villaverde - Porque el sistema
de impuestos en Brasil es sumamente
regresivo. Los pobres pagan en
impuestos más que los ricos. Eso es una
constante en toda la región pero en mi
país se vive con más crudeza que en
otras naciones vecinas.
Leia mais em https://goo.gl/DvjN4Z
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PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Deputado quer saber porquê Executivo
planeja vender ginásio da BM
O

deputado Adão Villaverde protocolou, na terça-feira (9),
junto à presidência do Parlamento, um pedido de informações
para o governo estadual esclarecer porque, ao invés de consertar o telhado do Ginásio da Brigada Militar, o Executivo
decidiu vender urgentemente (no próximo mês) o terreno situado em tão valorizada região imobiliária, na esquina da avenida Ipiranga com Silva Só. Também outro imóvel de idêntica
localização privilegiada, situado atrás do prédio da BM, será
igualmente leiloado, segundo informações jornalísticas
divulgadas no início da semana.
No documento, o parlamentar registrou a importância deste espaço público e do seu equipamento desportivo para a comunidade porto-alegrense. E ainda salientou a dimensão histórica da edificação construída para os jogos esportivos da III
Universíade 1963 (entre 30 de agosto e 8 de setembro daquele
ano) que, com a participação de cerca de 700 atletas de 27
nações, projetou internacionalmente a capital gaúcha, pela
primeira vez, em sua história.
O deputado expressou, ainda, o desejo que o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do
Estado se manifestem sobre o assunto que envolve o patrimônio público rio-grandense. Villaverde também encaminhou, junto
à bancada estadual do PT, pedido para reforçar a exigência de que o governador ofereça uma explicação que a sociedade gaúcha
e porto-alegrense merecem.

MOBILIZAÇÃO

CONVITE

Ativista inicia greve de
fome em Porto Alegre
em apoio a Lula
O carioca Richard

BRASIL: OUTRO
FUTURO É POSSÍVEL!

Faulhaber iniciou quartafeira (10) uma greve de
fome, em frente à
Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul, em solidariedade ao povo brasileiro e ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). A intenção de
Faulhaber é manter a greve até o dia 24 de janeiro, quando ocorre o julgamento de
Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Servidor aposentado da Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, Richard chegou a Porto Alegre no dia 5 de janeiro, junto
de sua companheira, Marcia Alves Vilella. Ele tentou iniciar a
greve de fome na entrada da Catedral Metropolitana, mas
não foi autorizado a permanecer lá. A solução encontrada foi
transferir-se para a entrada da Assembleia Legislativa, onde
já passou a primeira noite de seu protesto, na companhia de
alguns moradores de rua.

PELA DEFESA DO ESTADO DEMOCRÉTICO
DE DIREITO E POR UMA SOCIEDADE
MAIS JUSTA E MENOS DESIGUAL

Dia 23 de janeiro, das 9h30 às 12h
Auditório da Faculdade de Ciências
Econômicas/UFRGS
Av. João Pessoa, 52 – Centro – Porto Alegre/RS

Leia mais em https://goo.gl/s3XxoJ
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OCUPA POA

Capital gaúcha terá ato em defesa de
Lula no sábado; confira programação
om julgamento do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) marcado para o
dia 24 de janeiro, Porto Alegre recebe atos
favoráveis ao petista nos próximos dias.
Neste sábado (13), manifestantes organizam o Dia Nacional de Mobilização nos
Arcos da Redenção, no Parque Farroupilha,
no centro da capital.
Organizado pela Frente Brasil Popular, o evento na capital gaúcha terá aulas públicas e atrações culturais. Na
data, as entidades que compõem a fren-

C

te lançam o comitê porto-alegrense
“pelo direito de Lula ser candidato” à
Presidência.
A programação começa às 15h, com
confecção de faixas e cartazes. No final da tarde, a filósofa Marcia Tiburi, a
senadora e presidenta do PT, Gleisi
Hoffmann, e deputada estadual e précandidata à Presidência da República
pelo PCdoB, Manuela D’ávila, participam
de uma aula pública. Após o ato, haverá o show do Bloco da Diversidade.

A partir do dia 20 de janeiro, movimentos populares montam o Acampamento da resistência, com data e local
ainda não definidos. Na terça-feira (9),
a reunião com representantes do Ministério Público Federal (MPF) sobre o local para instalação do acampamento
terminou sem acordo.
Confira a programação completa do
Dia Nacional de Mobilização em Defesa
da Democracia e do Direito de Lula ser
candidato, neste sábado:

15h – Oficina de faixas, cartazes e latas (batucada)
Local: Arcos da Redenção – Porto Alegre

Depoimentos: Nei Lisboa, Otto Guerra
eRafael Guimaraens.

Hoffmann, Manuela D’Ávila e Marcia
Tiburi
Local: Arcos da Rendenção – Porto Alegre

16h – Plenária de Mulheres
#ComLulaemPOA
Local: Arcos da Redenção – Porto Alegre
16h – Lançamento do Comitê Porto Alegre Pelo Direito de Lula ser Candidato
Local: Arcos da Redenção – Porto Alegre

Atrações Musicais:
Richard Serraria, Oly Jr., Marietti
Fialho, Leonardo Ribeiro, Demétrio
Xavier, Bluegrass Portoalegrense, Raul
Elwanger, Ricardo Silvestrin (poesia), Os
Flutuantes.

18h – Encontro Regional de Mobilização
em Palmeira das Missões
19h – Show Bloco da Diversidade
Local: Arcos da Redenção – Porto Alegre

17h – Aula Pública com a Senadora Gleise

Principais agendas após o dia 13
Dia 15 de janeiro - Banca no Largo
Glênio Peres | Horário: 11h às 19h30
Dia 19 de janeiro - Banca na Esquina
Democrática | Horário: 10h30 às 19h
Batucada e arrastão da juventude na
Cidade Baixa | Horário: 20h
Dia 22 de janeiro - Atividade com Juristas
pela Democracia | Horário: a confirmar

Dia 23 de janeiro - Dia de Mobilização
Nacional - Ato das Mulheres com Lula
Horário: 10h
Atividade com o Fórum Social Mundial
Horário: 14h | Local: Dante Barone
Caminhada/Ato em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato
Horário: pós atividade do FSM |

Dia 24 de janeiro - Marchas Populares
dos bairros à vigília em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato
Ato em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato
Horário: pós julgamento; Local: a confirmar

Trabalhadores transformarão Porto Alegre
na capital da democracia dia 24 de janeiro
Em reunião da Executiva da CUT-RS, realizada na quarta-feira (10), na sede da entidade, ficou evidenciada a disposição dos movimentos sindical e social de transformar Porto
Alegre na capital da defesa da democracia e dos direitos entre os dias 22 e 24 de janeiro.
Segundo relatos das representações de diversas categorias presentes ao encontro, estão
sendo organizados comitês, grupos de trabalho, blocos de resistência e outras iniciativas,
em diferentes regiões do RS, com o objetivo de promoverem ações em defesa da democracia e do direito do ex-presidente Lula concorrer à presidência da República na eleição de
2018. Muitos grupos devem estar em Porto Alegre para participar da vigília, que inicia no
dia 23 e se estenderá até o final do julgamento, marcado para o dia 24, a partir das 8h30.

Leia mais em https://goo.gl/gvvyme
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