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Nessa Edição:

Ÿ Operadoras ignoram 
determinações do Plano 
Geral de Metas de Univer-
salização (PGMU) da Anatel 
que, por sua vez, não faz 
absolutamente nada
Ÿ

Ÿ Golpistas têm saudade 
do tempo em que era só 
chamar os militares.
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O temor é que, tal qual 64, 
as vivandeiras alvoroçadas 

vão aos bivaques 
bulir com os granadeiros

Durante os 30 anos de sua existência, a 
ditadura sempre pôde contar com o apoio, e 
suporte político e financeiro de setores mais 
conservadores e autoritários da elite e da classe 
média brasileiras. Essas lideranças civis, muitas 
delas eleitas pelo voto democrático, eram tão 
fervorosos em sua crença na ditadura que, por 
vezes, até suplantavam os militares em seus 
propósitos e ações.

O general Castelo Branco, o primeiro ditador 
da série, se irritou certa vez com a volúpia  
desses setores e comentou: "eu os identifico a 
todos. São muitos deles os mesmos que, desde 
1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos 
bivaques bulir com os granadeiros e provocar 
extravagâncias ao Poder Militar".

Pois é, não estamos muitos distantes de 
1930 ou 1964 e é assustador que ainda hoje 
vejamos um movimento político dessa 
natureza, essencialmente antidemocrático e 
manipulador, projetar à luz do dia, passo a 
passo, a derrubada de um governo eleito pelo 
povo. 

Mesmo que erre em suas ações ou hesite 
em suas convicções, um governo legítimo não 
pode ser derrubado assim, sem motivo grave e 
justo, porque alguém  simplesmente não 
gostou do resultado da eleição.

Os trabalhadores estão preocupados 
porque já viram esse filme antes.  A história, ou 
melhor, o lixo da história está abarrotada de 
usurpadores. Alguns deles ficaram notórios por 
queimar cidades, livros e pessoas. 

Já decidiram pelo golpe, falta só um pretexto

Ofertado exclusivamente a 
assinante de baixa renda 
inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal, o Aice vem sendo 
sistematicamente boicotado 
pelas operadoras. A finalidade 
do Aice é a progressiva 
universalização do acesso 
individualizado da telefonia 

fixa. Com franquia mensal de 90 minutos para chamadas locais entre 
telefones fixos, o telefone popular tem assinatura com valor inferior a R$ 
15,00. 

O Aice já estava previsto no PGMU de 2006 e 2011, mas relatório da 
Anatel mostra que em dezembro de 2014 havia apenas 159,3 mil 
assinantes. Dez estados (São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Ceará, Pernambuco, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraíba) 
concentravam 87,9% do total de acessos do telefone popular. Só que 
existem 29,2 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo 
Federal. Por que um serviço como esse, que favorece as famílias de mais 
baixa renda não decolou até agora? O relatório da Anatel não traz 
nenhuma informação.
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O pobre que se exploda!
Anatel tem novo presidente: Justo Veríssimo
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