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Respeitem o voto popular
edição Nº 1 18 de dezembro de 2015

O jornal Brasil Po-
pular dedica as pá-
ginas 3, 4 e 5 desta 
edição para esclare-

cer os leitores sobre a falta de 
bases jurídicas para um pre-
tendido impeachment de Dil-
ma Roussef. Publicamos uma 
análise dos maiores especialis-
tas jurídicos do país, rechaçan-
do a proposta e demonstrando 
não haver qualquer crime de 
responsabilidade cometido 
pela Presidente da República.

Além disso, o Tribunal 
Superior Eleitoral aprovou 
recentemente todas as con-
tas da campanha eleitoral de 
Dilma no ano passado, com 
o que desaparecem uma das 
supostas causas para uma pu-
nição política da mandatária.

O Brasil Popular tam-
bém desnuda a conduta 

suspeitíssima de Michel 
Temer, que, ao enviar uma 
carta à presidente Dilma – 
inexplicável para quem tem 
sala ao lado – estaria indi-
cando sua articulação com 
os segmentos que preten-
dem depor o governo e dar 
uma guinada para outra 
política, na qual várias con-
quistas do povo brasileiro 
poderiam ser demolidas

Por fim, o jornal mostra 
que a ação de setores do Ju-
diciário, da Polícia Federal 
e do Parlamento favorece 
interesses estrangeiros que, 
com desejo de desnacionali-
zar o petróleo do pré-sal, a 
Petrobrás e paralisar o pro-
grama nuclear brasileiro, 
precisam derrubar a presi-
dente que tem compromis-
sos nacionalistas.

O governador do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg (PSB), posicionou-
se oficialmente contra o processo de 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Ele assinou manifesto com 
mais 15 governadores. Página 3

Na Conferência do Clima (COP 21), em Paris, países 
aprovam acordo para combater aquecimento 
global. Brasil teve papel fundamental nas 
negociações. Página 6

Rollemberg é 
contra o impeachment 

Mundo fecha 
acordo pelo clima

O partido do 
presidente 
venezuelano, 
Nicolás Maduro, 
perdeu as eleições 
legislativas. Ele 
agora tem o desafio 
de manter os 
programas sociais, 
mesmo com minoria 
no Parlamento. 
Página 6

Novos desafios na Venezuela
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Loucos por dominação
Uma série feita 
para a TV, pelo 
diretor Oliver Stone, 
mostra a história 
não contada dos 
Estados Unidos, 
com detalhe sobre 
a sede pelo poder. 
A série 
pode ser acessada 
pela internet. 
Página 7

O Brasil Popular foi lançado no 
dia 4 de dezembro, na rodoviária 
do Plano Piloto. Muita gente parou 
para ver a nova proposta de jornal 
que começou a circular no Distrito 
Federal. Página 8

Jornal impresso ainda 
agrada a população

O governo do DF publicou editais para projetos de 
gestão privada de espaços públicos, como Jardim 
Zoológico, Parque da Cidade e outros. O assunto 
está em debate. Página 8

Terceirização de 
espaços públicos no DF
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Editorial brasil

FC Leite Filho

Cada R$ 1,00 investido no programa Bolsa Família 
estimula um crescimento de R$ 1,78 na economia 
brasileira e aumenta o consumo das famílias em R$ 
2,40. E tudo isso investindo apenas 0,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB). 
Esse é um dos motivos pelos quais o Brasil é exemplo 
mundial de superação da pobreza.

O Instituto Federal 
de Brasília inaugurou 
três unidades de 
curso técnico em São 
Sebastião, Ceilândia e 
Riacho Fundo. 
As instalações têm 
estrutura para receber 
3,6 mil estudantes, já 
em 2016. As outras 
unidades são em Bra-
sília, Estrutural, Gama 
Planaltina, Samam-
baia e Taguatinga.

No dia 12 de dezembro, o governador do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg, entregou 688 apartamentos do Resi-
dencial Parque do Riacho. As moradias são do programa 
Morar Bem, vinculado ao Minha Casa Minha Vida, do 
governo federal.
Os apartamentos de dois (48 m²) e três quartos (56 m²) 
benefi ciam famílias com renda de R$ 1,6 mil a R$ 3,2 mil. 
O local tem pavimentação, redes de água, esgoto, drena-
gem pluvial e energia elétrica.
Há previsão de que mais 1392 apartamentos sejam en-
tregues em janeiro de 2016.

O cearense de 19 anos, Helyson Lucas Bezerra Braz, foi o terceiro 
colocado na maior feira de ciências estudantil de nível médio do 
mundo, a Intel International Science and Engineering Fair (Isef), 
realizada em Pittsburg, EUA. Ele é aluno do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no campus de Limoeiro 
do Norte.  
A pesquisa premiada foi feita com dados coletados na sua comu-
nidade, a pequena Iracema (aproximadamente 14 mil habitantes), 
a 296 quilômetros de Fortaleza. A população local costuma usar 
vegetais ricos em vitamina C para combater os sintomas da gripe. 
Com a mistura de acerola, caju, goiaba e óleo de romã, Helyson 
preparou um poderoso antiviral.

Enquanto praticamente todo o 
noticiário político trata apenas da 
tentativa de impeachment da presi-
dente Dilma, desejo da oposição, um 
outro tema de muita importância 
para o povo mais pobre e para a nos-
sa economia, vem sendo escondido.

É a intenção de golpistas que 
pretendem cortar o orçamento 
destinado ao pagamento do Pro-
grama Bolsa Família, o que seria 
uma catástrofe para pelo menos 
14 milhões de famílias que con-
seguem se alimentar diariamente 
com esses recursos. 

Está na pauta da Comissão de 
Orçamento da Câmara a proposta 
do deputado do PP paranaense, Ri-
cardo Barros, de cortar cerca de 10 
bilhões de reais deste programa. Um 
verdadeiro terrorismo contra mi-
lhões de brasileiros mais humildes. 
Milhões de crianças foram salvas da 
fome com o PBF! 

Milhões de pequenos empreen-
dimentos são sustentados com os 
seus recursos. É como diz Dorival 
Filho, que saiu do lixão e hoje faz 
doutorado graças ao programa: “an-
tes eu disputava comida com os uru-

bus, com o Bolsa Família eu posso 
escolher e comprar comida limpa!”

O governo está contra este cor-
te, mas é essencial uma grande 
mobilização de sindicatos, estu-
dantes, intelectuais em defesa do 
Bolsa Família, agora ameaçado. A 
chamada grande imprensa despre-
za a notícia porque também quer 
acabar com o PBF. Nós do Brasil 
Popular clamamos por sua defesa, 
pois, graças a ele, milhões de vidas 
se salvaram e o Brasil saiu do Mapa 
da Fome da ONU (Organização 
das Nações Unidas.

O risco de assumir Michel Temer levou 
muitos setores infl uentes, inclusive entre aque-
les mais resistentes à presidenta Dilma Rous-
seff , a recear pela ruptura da legalidade, como 
seria o caso de uma deposição pela via parla-
mentar.

Ironicamente, foi uma carta do próprio vi-
ce-presidente para Dilma, em que não escon-
deu suas práticas e chantagens clientelísticas, 
além do envolvimento até a medula com a cha-
mada banda podre do PMDB, que despertou a 
atenção nacional para o real perfi l do eventual 
sucessor. Mais grave ainda é o apoio de Temer 

ao documento intitulado “Ponte para o Futu-
ro”, sinalizando a derrubada de várias conquis-
tas sociais inscritas na Constituição e a desna-
cionalização do petróleo.

Temer conseguia assim a proeza de se des-
qualifi car a si próprio, o que veio agravar antigas e 
recentes denúncias de corrupção contra ele, des-
de quando era deputado por São Paulo e objeto 
de processo no Supremo Tribunal Federal, do 
qual foi absolvido. 

Dessa maneira, a ascensão abrupta à presi-
dência da República deste político, ainda por 
cima sem o lastro e a confi ança nacional, só ten-
deria a tumultuar, num quadro social e econô-
mico já perturbado pela crise internacional e as 
rivalidades partidárias.

Tal circunstância faz lembrar outra crise 
institucional, a de 1954, quando a violen-
ta campanha oposicionista contra Getulio 
Vargas levou ao dramático suicídio do pre-
sidente. Café Filho, o vice-presidente, que 
também estava envolvido na conspiração, 
assumiu de imediato, mas foi deposto pouco 
mais de um ano depois, tragado pela vora-
gem dos complôs que desembocariam, dez 
anos mais tarde, na ditadura de 1964.

Manifesto assinado 
por 16 governadores 
defende a democracia e 
é contra derrubar a pre-
sidente da República. O 
documento afi rma que 
““é dever de todos zelar 
pelo respeito à Consti-
tuição e ao Estado De-
mocrático de Direito”. 

Os governadores que 
assinaram o manifesto 
já orientam os deputa-
dos da base de seus go-
vernos para votar con-
tra o impedimento de 
Dilma Rousseff . São eles 
Rodrigo Rollemberg 

(PSB/DF), Tião Viana 
(PT/AC), Renan Filho 
(PMDB/AL), Waldez 
Goes (PDT/AP), Rui 
Costa (PT/BA), Camilo 
Santana (PT/CE), Flá-
vio Dino (PCdoB/MA), 
Fernando Pimentel (PT/
MG), Ricardo Coutinho 
(PSB/PB), Paulo Câma-
ra (PSB/PE), Wellington 
Dias (PT/PI), Robinson 
Faria (PSD/RN), Fer-
nando Pezão (PMDB/
RJ), Suely Campos (PP/
RR), Raimundo Colom-
bo (PSD/SC) e Jackson 
Barreto (PMDB/SE).

“Entendemos que o mecanismo de 
impeachment, previsto no nosso ordenamento 
jurídico, é um recurso de extrema gravidade 
que só deve ser empregado quando houver 
comprovação clara e inquestionável de atos 
praticados dolosamente pelo chefe de governo 
que atentem contra a Constituição...”

(trecho da “CARTA PELA LEGALIDADE”
assinada por 16 governadores)

José Augusto Valente

Cerca de 30 juristas de todo 
o país defenderam a presiden-
ta Dilma Rousseff , em audiên-
cia no dia 7 de dezembro. Eles 
apresentaram argumentos 
técnicos para demonstrar a in-
consistência e a ilegalidade do 
pedido de impeachment.

Os especialistas reafi rma-

ram que não há base jurídica 
para o impeachment e que 
não há elementos para acusar 
a presidente de ter cometido 
crime de responsabilidade 
fi scal por conta das chamadas 
“pedaladas fi scais”.

Os juristas argumenta-
ram que isso não é sufi ciente 

para basear um pedido de 
afastamento da presidente, 
pois também ocorreram em 
outros governos. No caso de 
Dilma, foram praticadas para 
garantir o pagamento de pro-
gramas sociais.

Lembraram que só o Con-
gresso pode julgar as contas 

públicas e que, nos últimos 
25 anos, foram votadas ape-
nas duas. Como as contas da 
Dilma não foram julgadas, é 
ilegal ela vir a sofrer impeach-
ment por esse motivo, ainda 
mais que não houve prejuízo 
aos cofres do país.

Questionaram, também, 

a “credibilidade” e “idoneida-
de” de Cunha e classifi caram 
como “golpe” e até como “ca-
pricho” a decisão do presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), de defl agrar o 
processo. Logo ele que respon-
de a processo por corrupção, 
no Supremo Tribunal Federal.

Impeachment: o que dizem os especialistas em direito?

Impacto econômico do Bolsa Família Educação no DF

Mais habitações no DF

Estudante nordestino premiado nos EUA

Em defesa do Bolsa Família

O perigo Temer

Governadores 
contra o impeachment 
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Desmentindo boatos
Para desmentir boatos das redes sociais, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) esclarece que, até o momento, não há comprovação cientí� ca 
que ligue problemas neurológicos em crianças e idosos ao vírus Zika. Com 
relação a outro boato virtual de que há outros mosquitos que transmitem 
o Zika, a Fiocruz avisa que esta transmissão ocorre somente pelo Aedes 
aegypti – o mesmo da dengue e da chikungunya. 
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Juristas reunidos com a Presidente Dilma Rousseff 
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“Quando dominada pela especulação financeira,  a política  não consegue resolver os grandes problemas que afetam a humanidade” PAPA FRANCISCO

Resistir ao golpe que vem de fora Minha Casa, Minha Vida 
fica mais barato
O governo resolveu 
ampliar subsídios para 
famílias com renda de 
até R$ 2.350. Criou uma 
nova faixa, com subsídio 
de até R$ 45 mil, de 
acordo com a localidade 
e a renda, além de avan-
ços sociais e financeiros 
em relação às etapas 
anteriores do programa. 
Se você está nessa faixa, 
fique atento!

Ferrovias de carga
Governo Dilma 
garante mais investi-
mentos nas ferrovias, 
ampliando o prazo de 
concessão existente, 
com o compromisso 
de obras e serviços 
para melhorar muito 
a logística ferroviária. 
Serão R$ 16 bilhões a 
partir de 2017.

Usina de Belo Monte
O reservatório começa 
a encher de água até 
meados de janei-
ro/2016. O funciona-
mento pleno de Belo 
Monte possibilitará o 
desligamento de 19 usi-
nas termelétricas, que 
geram energia mais 
cara e poluente. 

Investimentos em energia
O Brasil tem 139 mil 
megawatts de potência 
instalada. Nos próxi-
mos anos serão mais 40 
mil megawatts, fruto de 
212 empreendimentos 
atualmente em cons-
trução e mais 674 pre-
vistos para os próximos 
dois anos. Isso afasta 
de vez a possibilidade 
de apagão energético, 
como ocorreu em 
2001/2002.

 G
us

ta
vo

 L
im

a/
Ar

qu
iv

o 
da

 C
âm

ar
a 

do
s D

ep
ut

ad
os

Beto Almeida / Cesar Fonseca

Brasil

Há muitas modali-
dades de golpe de 
estado, não só os 
militares. A Ope-

ração Lava-Jato serve dire-
tamente a interesses estran-
geiros que desejam assumir 
o controle das imensas ri-
quezas minerais existentes 
no Brasil, o petróleo, o gás, 
o nióbio, a biodiversida-
de existente na Amazônia.  
Para isto precisam remover 
as políticas de Dilma e Lula.

Este é o pano de fundo 
das ações de parcelas do Ju-
diciário, incluindo a Polícia 
Federal, e do Parlamento.   
Desejam a ruptura cons-
titucional, interrompendo 
a presença cada vez maior 
do estado brasileiro sobre o 
petróleo pré-sal, por meio 
do fortalecimento da Petro-
brás, e também do processo 
de recuperação da capaci-
dade de defesa do Brasil, 
por meio do Programa Nu-
clear e a retomada da indús-
tria naval brasileira.

Em países como Iraque 
e Líbia, o grande capital in-
ternacional utilizou-se de 
inúmeros pretextos para 
justificar uma intervenção 
militar que, fundamental-
mente, serviu para rapinar 
a riqueza petroleira destes 
países. 

Aqui, ações de desesta-
bilização do governo e do 
estado ainda não se dão por 
meio militar, mas a Opera-
ção Lava-Jato, paralisando 
em boa medida a Petrobrás 

e seus projetos, prendendo 
inúmeros empresários que 
atuam em consórcio com 
a estatal petroleira, tem 
por objetivo uma desesta-
bilização produtiva sobre 
nossa principal empresa, 
exatamente aquela que é a 
mais cobiçada pelo capital 
estrangeiro. Com isto se 
paralisa parte da economia 
brasileira, gerando desem-
prego, e o processo de inte-
gração da América Latina

 Estamos assim, diante 
das mesmas pressões exter-
nas que levaram a morte de 
Getúlio Vargas e ao golpe 
contra o governo trabalhista 
de Jango, em 64. Repetem-
-se as mesmas campanhas 
de condenação sem provas 
dos governantes, mas os ob-
jetivos jamais são revelados.  

Só agora, Tony Blair, ex-
-premier britânico, confessa 
o “erro” de invadir o Ira-
que com base em mentiras 
de que lá haveria armas de 
destruição em massa. Aqui 
a mentira é que de que “o 
governo destrói a Petrobrás 
por meio da corrupção”, 
quando indicadores objeti-
vos comprovam o bom de-
sempenho da estatal, mun-
dialmente respeitada.

A desnacionalização do 
petróleo, iniciada no go-
verno de FHC e freada por 
Lula é um objetivo estraté-
gico permanente as multi-
nacionais. Países ricos em 
petróleo são alvos e trans-
formam-se em inimigos 

dos EUA caso defendam 
esta riqueza de modo so-
berano. Como faz a Lei da 
Partilha no Brasil, amea-
çada pelo projeto de lei do 
senador José Serra, um dos 
golpistas, que transfere o 
comando da exploração 
do petróleo pré-sal para 
empresas estrangeiras.

Nas duas experiências 
de deposição de governos 
trabalhistas, Vargas e Jan-
go, não houve a prepara-
ção consciente do povo 
brasileiro para resistir ao 
golpe. Esta é a tarefa es-
sencial das forças demo-
cráticas e populares!

Oposição tenta parar o Brasil
A oposição não conse-

guiu vencer a eleição, no 
voto, porque não apresentou 
melhores alternativas aos 
avanços conquistados pela 
população nos governos 
Lula e Dilma, nos últimos 
13 anos. 

Irritada por perder a elei-
ção e sem discurso, a opo-
sição agora quer ganhar no 
grito, dando golpe antide-
mocrático para retirar di-
reitos sociais conquistados 
pelos mais pobres. Faz con-
fusão para espalhar pânico. 

O presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) e o vice-presi-
dente, Michel Temer, pre-
sidente do PMDB, politica-
mente ambiciosos, desejam 
derrubar a presidente. Que-
rem ocupar o lugar dela, mas 
têm contas a acertar com a 
justiça. Ambos estão sendo 
investigados pela Operação 
Lavajato.

Temer é acusado de des-
vio de recursos públicos em 
obras no Porto de Santos. 
Cunha depositou dinheiro 
contrabandeado na Suiça 
para fugir do imposto de 
renda e mentiu sobre isso 
na Comissão de Ética, o que 
pode levar à cassação de seu 
mandato.

Tudo isso não teria con-
sequências dramáticas, se 
não afetasse a vida dos tra-
balhadores. Porém, a ação 
golpista da oposição, alia-
da a traidores governistas 
acusados de corrupção, sob 
investigação, provoca es-
peculação nos meios em-
presariais, gerando insta-
bilidades, desconfianças e 
conspirações.

Cria-se um clima nega-
tivo para comércio, agri-

cultura, indústria, serviços 
etc. Crescem incertezas no 
comportamento dos traba-
lhadores, que se resguardam 
em relação ao consumo que 
realizam para sustentar suas 
famílias. E se o consumo cai, 
cai também a arrecadação 
de impostos e diminuem os 
empregos.

Sem arrecadação, o go-
verno não investe. Sem in-
vestimento, não existe eco-
nomia saudável. 

Intenção é derrubar 
o governo Dilma

Toda essa tentativa de 
derrubar o governo, promo-
vida pela turma de Eduardo 
Cunha, Aécio Neves e com-
panhia, faz a alegria dos espe-
culadores e a tristeza dos tra-
balhadores. Os preços sobem, 
os bancos agiotas sobem juros 
e a dívida da população no 
crediário explode. Com isso, 
avança a inflação especula-

tiva, que reduz o poder de 
compra dos salários. 

É esse o resultado práti-
co, negativo, do golpe po-
lítico contra a democracia. 
Nessa confusão, o patri-
mônio nacional se desva-
loriza. Ganham, apenas, 
especuladores, que pagam 
barato pelas ações das em-
presas nacionais e estatais, 
como Petrobras, Eletro-
brás, Nuclebras etc.

Enfim, o golpe políti-
co acelera a desnacionali-
zação da economia, com 
empobrecimento dos tra-
balhadores e destruição da 
democracia. Atualmente, o 
maior alvo dos golpistas é 
a Petrobras, que eles que-
rem entregar rapidamente 
aos estrangeiros por meio 
de um projeto do senador 
José Serra (PSDB/SP). Afi-
nal, o Brasil está entre os 
quinze países com maior 
reserva de petróleo em 
todo o mundo. 

A vida dos trabalhadores pio-
ra quanto mais estica o golpe da 
oposição contra o governo Dil-
ma Rousseff, legitimamente elei-
to pelo voto popular. Acusações 
falsas, sem provas, estão deses-
truturando o Brasil. Juristas de 
todo o país destacam que não há 
motivo jurídico para justificar o 
afastamento da presidente.

Querem derrubar a presi-
dente porque ela usou dinhei-
ro dos bancos públicos como 
adiantamento para financiar 
programas sociais, como o 

Bolsa Família e outros, dian-
te de dificuldades temporárias 
na arrecadação de impostos. 
Chamam isso pedalada, mas 
na verdade não houve maracu-
taia ou corrupção. Dilma atuou 
com responsabilidade na defesa 
de interesses dos mais pobres. 

Antes dela, Lula, Fernan-
do Henrique Cardoso, Itamar 
Franco, Collor e Sarney lança-
ram mão do mesmo expedien-
te, porém nem todos utilizaram 
o dinheiro em favor do povo. 
Fernando Henrique, por exem-

plo, fez esse tipo de operação 
para cobrir despesas com em-
préstimos.

A decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU) de 
considerar ilegal o comporta-
mento do governo foi politi-
queira, revanchista e golpista, 
já que nunca atuou desse modo 
em relação aos outros gover-
nos. O TCU, na verdade, tra-
balhou para dar munição aos 
golpistas, inconformados com 
a derrota eleitoral, querendo fa-
turar no tapetão 

Golpe contra Dilma acelera inflação, achata salário e empobrece população

Meta dos golpistas
é entregar a Petrobras 
para os gringos

José Augusto Valente
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Loucos por dominação A História não contada dos Estados Unidos 
mostra a sede yankee por poder

“Brasil vive momento singular”, diz Marcio Pochmann 
“O Brasil está vivendo um 

momento singular, compa-
rável a outros de forte tensão 
como nas décadas de 1930 e 
1980”. A constatação é do eco-
nomista e professor da Uni-
camp, Marcio Pochmann. Ele 
abordou o tema Desenvolvi-
mento Econômico, Distribui-
ção de Renda e Avanços So-
ciais, em mais uma edição do 
Brasília Debate, no Sindicato 
dos Bancários de Brasília.

“O ciclo político iniciado 
com a Nova República se es-
gotou. Estamos vivendo este 
esgotamento e a expectativa 
é que o governo tenha ca-
pacidade de reconstruir sua 
maioria estabelecendo um 
projeto ousado para o Brasil 
nos próximos anos”, ressaltou 
o economista.

Pochmann também falou 
do papel dos sindicatos na 

atual conjuntura. “O sindi-
calismo brasileiro responde 
por 16% da força de traba-
lho que está sindicalizada 
e conectada com a atuação 
dos sindicatos, que são im-
portantes mobilizadores 
nas campanhas salariais ao 
longo dos últimos dez anos, 
conquistando remunerações 
maiores e melhores condi-
ções de trabalho”, destacou.

Cartilhas
O presidente do Sindica-

to dos Bancários, Eduardo 
Araújo, informou que o con-
teúdo do debate de Marcio 
Pochmann será transformado 
em cartilha, como as demais 
edições, e disponibilizada ao 
público em geral. Em 2016 o 
Brasília Debate terá continui-
dade. Saiba mais no site www.
bancariosdf.com.br.

Você quer ter cons-
ciência do mun-
do em que vive, 
sem enganações? 

Pois assista A História não 
Contada dos Estados Uni-
dos, uma série feita para a 
TV americana por Oliver 
Stone, diretor de filmes e 
historiador nova-iorquino, 
em torno de verdades nun-
ca antes reveladas sobre o 
governo dos últimos dez 
presidentes americanos, de 
Roosevelt a Obama. 

Narrado pelo próprio 
Stone, o documentário é fru-
to de cinco anos de rigorosa 
investigação dos bastidores 
do imperialismo norte-ame-
ricano, e até já virou livro.

Simplesmente digite no 
Google A História não Con-
tada dos E.U. Reserve uma 
hora e meia diária por dez 
dias, e prepare-se para cair 
no mundo real. 

Em linguagem visual ner-
vosa, farta em gravações em 
off, imagens, estatísticas e 
documentos sigilosos, a série 

vai levá-lo a entender me-
lhor o desequilíbrio mundial 
entre ricos e pobres e a cres-
cente onda de violência que 
se alastra mundo afora. 

Stone abre o mapa mun-
di na tela e, capítulo por 
capítulo, vai mostrando as 
invasões bárbaras de seus 
patrícios poderosos, in-
teressados no petróleo e 
em vários aspectos de ge-
opolítica. Responsabiliza a 
CIA, mancomunada com 
banqueiros de Wall Street, 
e com anuência da Casa 
Branca, pelo que de ruim a 
América do Norte tem feito 
aos países pobres.

Paranoia – O cineasta afir-
ma que a paranoia do co-
munismo levou os E.U. a 
praticarem mais de cem ho-
locaustos no planeta, só no 
século passado. Mostra que 
foram eles, e não a União 
Soviética, que perpetuaram 
a Guerra Fria. Expõe os hor-
rores do macarthismo, da 
guerra do Vietnam, da di-

tadura patrocinada por eles 
em muitos países, a começar 
pelo Brasil, após treinar e 
armar milícias assassinas e 
afastar seus presidentes elei-
tos; revela como fomenta-
ram os conflitos no Oriente 
Médio e financiaram funda-
mentalistas islâmicos para 
combater os soviéticos no 
Afeganistão.
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Angélica Torres

Edital para 
artistas locais

As origens dessa obsessão
No último capítulo, o do 

governo Obama, Oliver Stone 
analisa as origens dessa obses-
são, narra como nasceu o FMI 
e quais as famílias de magna-
tas que exploraram os países 
arruinados pelas duas grandes 
guerras, erguendo assim suas 
fortunas, com o apoio dos na-
zistas. E encerra lamentando 

que os E.U. hoje dominem to-
talmente o mundo, por terra, 
mar, ar, espaço e cyberespaço. 

É imperdível ver, de cabo 
a rabo, para contextualizar 
o Brasil nesse atual cenário 
mundial, onde o petróleo 
continua a despertar a cobiça 
e a instigar a tática dos golpes 
de Estado.

Exemplo 
de democracia

Escritores, contadores 
de histórias, ilustra-
dores, poetas, grupos 
musicais, educadores e 
performers podem se 
inscrever no Circuito 
de Feiras do Livro do 
Distrito Federal, que 
acontecerá entre março 
e abril de 2016. O edital 
está disponível na inter-
net (www.cultura.df.gov.
br) e as inscrições ter-
minam em 21/12/2015.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, ao ver seu 
partido perder a eleição 
do Poder Legislativo, 
imediatamente reconheceu a 
derrota. Ele parabenizou os 
vitoriosos e os chamou para 
conversar. 
Maduro deu um exemplo para 
parte da oposição brasileira, 
como Aécio Neves, Eduardo 
Cunha, Jair Bolsonaro e outros, 
que nunca aceitaram a vitória 
da presidente Dilma Rousseff e 
continuam querendo arrancá-la 
do poder a todo custo.

A derrota do partido 
do presidente Maduro nas 
eleições legislativas da Ve-
nezuela não encerra o ciclo 
de transformações revolu-
cionárias do país, lideradas 
por Chávez, eleito em 1988. 
Mas, confirma que toda a 
guerra econômica – que 
inclui um desabastecimen-
to artificial de alimentos e 
a derrubada dos preços do 

petróleo – juntamente com 
uma agressão permanente 
contra o país por parte dos 
EUA, da OEA e da mídia 
internacional e local, alcan-
çaram, transitoriamente, os 
resultados pretendidos.  O 
PSUV, de Maduro, perdeu 
a maioria para a oposição 
no Parlamento.

Por que os venezuela-
nos, após alcançarem me-

lhorias enormes em seu 
padrão de vida (a elimi-
nação do analfabetismo, a 
construção massiva de mo-
radias populares, a redução 
da fome e da desnutrição, a 
expansão do atendimento 
de saúde, a instalação de 
transportes coletivos para 
os bairros mais humildes)  
teriam votado na oposi-
ção, que durante décadas, 
antes de Chávez, usaram a 
imensa riqueza petroleira 
do país para enriquecimen-
to de uma pequena casta e 
para privilegiar os EUA? 
Foi um voto de protesto, 
incluindo a abstenção de 
parte do chavismo.

 A melhoria das condi-
ções de vida de um povo, 
para ser assegurada e apro-
fundada, exige a constru-
ção de novos instrumentos 
de participação popular 
direta na política econô-
mica. A Venezuela, ainda 

depende da importação da 
maior parte dos alimentos 
que consome, facilitando o 
desabastecimento alimen-
tar organizado pela oposi-
ção e gerando insatisfação.  

A industrialização do 
país avançou, mas exige 
tempo. Parcerias com o 
Brasil ajudam. A Revolu-
ção Bolivariana não aca-
bou com a derrota par-
lamentar, mas tem agora 
novos desafios a superar e 
recuperar a conexão com a 
maioria das massas.  

A unidade cívico-mili-
tar que apóia a transforma-
ção é central para a defesa 
das conquistas, sobretudo 
a aplicação da receita pe-
troleira nos programas so-
ciais. E, também, ampliar 
a participação do estado 
no comércio exterior, na 
produção e distribuição de 
alimentos, avançando na 
reforma agrária.

Venezuela:  novos desafios para a revolução

internacional Cultura

O Acordo de Paris, 
aprovado por 
195 países na 21ª 
Conferência do 

Clima (COP21), prevê a 
criação de um fundo de 100 
bilhões de dólares por ano. 
O valor será financiado, a 
partir de 2020, pelos países 
ricos, para limitar o aque-
cimento global a 1,5°C.

Os países deverão pres-
tar contas, a cada cinco 
anos, dos compromissos 
assumidos. O objetivo 
é minimizar fenômenos 
como ondas de calor, seca, 
cheias, ou subida do nível 
do mar.

O grande desafio é equilibrar 
as emissões de gases tóxicos e os 
níveis suportados pela natureza. 
Mas os países que assinam o 
documento não definiram data 
para resolver esta questão. 

Brasil se destaca 
em negociações 

O Brasil se comprometeu 
com a redução da emissão de 
gases poluentes em 43%, até 
2030, tendo como base o ano 
de 1995. O país já conseguiu 
grande redução com o com-
bate ao desmatamento, que 
saiu de 27 mil Km² por ano, 
em 2004, para cerca de 5 mil 
Km² este ano.

A ministra do Meio Am-
biente do Brasil, Izabella 
Teixeira, foi um dos desta-
ques da COP 21. Participan-
do entre os 14 facilitadores 

do acordo, ela foi elogiada 
pela cúpula da conferência 
e por veículos de imprensa. 
A ministra foi fundamental 
para estabelecer um con-

senso entre países ricos e 
pobres, articulando uma das 
principais negociações para 
a elaboração da proposta de 
texto final. 

COP 21 aprova acordo para limitar aquecimento global
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Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, no centro da mesa de debates na COP 21.
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GDF quer terceirizar espaços públicos

Jornal Brasil Popular nasce 
em defesa da democracia

Já é possível abrir empresa em 5 dias

Recurso do PAC para obras em Vicente Pires

Uma das empreita-
das do Governo 
do Distrito Federal 
para fazer caixa é a 

privatização de espaços públi-
cos. O governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) não escon-
de sua convicção sobre a ap-
tidão do mercado na substi-
tuição do Estado para atender 
as necessidades da população. 
“O objetivo é ofertar melho-
res serviços”, alega. 

Em novembro, a Resolu-
ção 72 autorizou os editais 
para projetos de gestão do 
Jardim Zoológico, Parque da 
Cidade, Centro de Conven-
ções, Torre de TV, Torre de 
TV Digital, Granja do Torto, 
Transbrasília, Parque Tecno-
lógico Capital Digital e ser-
viço de iluminação pública. 
Em junho, o Decreto 36.554 
estabeleceu regras para estu-
dos a serem feitos pelo setor 
privado. Está prevista ainda 
a exploração de áreas como 
cultura, turismo, esporte, la-
zer, ciência e tecnologia. 

O GDF quer cortar gas-
tos. O zoológico, por exem-
plo, tem custo médio anual 

de R$ 17,7 milhões e arre-
cadação de R$ 1,1 milhão 
na bilheteria. Segundo o 

governo, não há intenções 
de sobrecarregar os usuá-
rios, mas os ingressos pas-

saram de R$ 2 para R$ 10 
em setembro.

Ideia é vista 
com desconfiança

O governo está com anún-
cios na televisão para tentar 
“vender” a ideia à população, 
mas nem todo mundo gos-
tou. Tem cidadão com o pé 
atrás. “O governo não cha-
ma a gente pra participar”, 
observa o designer gráfico e 
ambientalista Milton Goes. 
“Só isso já demonstra que 
não vai dar certo. Ainda mais 
nesse tipo de parceria que 
garante a empresas negócios 
que duram muitos anos”. 

Os deputados Chico Vi-
gilante e Ricardo Vale, do PT, 
discordam dessa iniciativa. 
“É propaganda enganosa. 
Imagine que empresa na atu-
al conjuntura vai fazer esses 
altos investimentos”, afirma 
Vigilante. “O foco dos espa-
ços públicos é o benefício 

social. Empresa mira lucro”, 
enfatiza Vale. 

No dia 4 de dezembro, o jor-
nal Brasil Popular chegou às ruas 
de Brasília. Foram distribuídos 
gratuitamente 20 mil exemplares, 
sendo 12 mil na rodoviária do 
Plano Piloto.

Houve surpresas pelo teor das 
matérias, que foge do lugar co-
mum apresentado pela grande 
mídia. A capa abordou, em edito-
rial, a tentativa de golpe que está 
em marcha no país.

À noite houve um evento de 
lançamento em frente à TV Cidade 
Livre de Brasília, Canal 12 da NET, 
com show da banda Sabor de Cuba 
e do cantor Marcio Bonfim – tudo 
transmitido ao vivo pela TV.

Como colaborar Os simpatizantes 
do jornal estão convidados a fazer 
parte desse projeto de comunicação 
popular. É possível associar-se ou 
fazer doações. Saiba como em www.
brpopular.com.br

O governo federal lançou a Rede 
Simples, um sistema único e simpli-
ficado que integra União, estados 
e municípios para que a abertura 
de empresas aconteça em até cinco 
dias. A ferramenta está disponível 
na internet inicialmente para em-
preendedores do Distrito Federal 
(www.empresasimples.gov.br).

Segundo o Sebrae, os negócios 
considerados de baixo risco, 90% do 

total hoje, poderão ser abertos em 
até cinco dias. Atualmente, a média 
de abertura de empresas é de 83 dias. 
A ideia da Rede Simples é diminuir a 
burocracia e aumentar a competiti-
vidade das empresas brasileiras.

Quem possui certificado digital 
pode utilizar esse sistema de entrada 
de dados único para abrir empresas, 
alterar cadastro, obter licenças de fun-
cionamento e dar baixa de empresas. 

O governador Rodrigo Rollem-
berg (PSB) assinou as ordens de 
serviço para início imediato das 
obras no Trecho 1 (antiga Colônia 
Agrícola Samambaia) de Vicente 
Pires. Serão construídos 45,5 qui-
lômetros de rede de drenagem plu-
vial e 63,9 Km de pavimentação. 
O governo federal, por meio do 
Programa de Aceleração do Cres-

cimento (PAC), liberou R$ 467 mi-
lhões para essas obras.

O Trecho 3 passa por inspeção 
para saber qual parte da rede de 
drenagem pode ser aproveitada. 
No Trecho 2 e na Vila São José, as 
obras devem começar em 2016, 
após aprovação do projeto urba-
nístico e da emissão das licenças 
de instalação.

Cristina Ávila
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Brincar no Parque da Cidade vai custar caro para a população

Jornalista Inês Ulhoa entrega o Brasil Popular a uma das 
100 mil pessoas que circulam por dia na rodoviária

Pessoas leem com atenção o jornal que acabaram de 
receber na rodoviária

Distrito federal


