
POPULAR!BR
A
SI
L

edição Nº 6 30 de março de 2016

Lula tem uma agenda econômica popular que 
não agrada os ricos, porque privilegia programas 
sociais que dão oportunidades aos pobres.  Pág. 4

Porque não querem Lula  ministro
O governador do DF � cou uma semana em Por-
tugal com a esposa, e quem paga a conta de pouco 
mais de R$ 70 mil é o povo de Brasília.  Pág. 4

Dizem que Lucas Gomes Arcanjo se enforcou, mas 
pode ter sido assassinato. Ele � cou conhecido por 
denunciar Aécio Neves e Antônio Anastasia. Pág. 4

Rollemberg passeia na Europa Morre policial que denunciou PSDB 

Ainda nesta edição

O governo deve criar uma Rede Democrática de Comunicação, com base na 
EBC (Empresa Brasil de Comunicação), para se defender de uma ação que visa 
claramente a sua derrubada. Deve alterar a linha editorial das TVs e rádios da 
EBC, propor a formação de uma rede com TVs educativas, universitárias e comu-
nitárias em escala nacional, voltado à defesa da democracia, que está sob ataque. 

Há abusos de parte do Judiciário e da Polícia Federal, com apoio de meios de 
comunicação, especialmente a Rede Globo, difundindo falsas informações e inci-
tando a sociedade contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. 

O governo tem direito e obrigação de esclarecer a sociedade, de explicar sobre o 
funcionamento dos programas sociais, combatidos de modo distorcido pela grande 
mídia privada, muito embora sejam bené� cos ao povo.

Dilma precisa adotar medidas econômicas de impacto imediato na vida do 
povo e deve usar esta Rede Democrática de Comunicação para dar voz aos cida-
dãos e setores sociais, promovendo o debate democrático. 

É preciso utilizar todos os meios para garantir a legalidade, e a comunicação é 
uma ferramenta decisiva para a democracia.

O país precisa de comunicação democrática para barrar o golpe

DEMOCRACIA
Em defesa da



Mais energia limpa...
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Expediente

Editorial Brasil

Entrou em funcionamento, na Hidrelétrica de Balbina, no mu-
nicípio de Presidente Figueiredo (AM), o primeiro projeto-piloto 
no mundo, de exploração de energia solar em lagos de usinas hi-
drelétricas, com uso de � utuadores. A pesquisa analisa o grau de 
e� ciência da interação de uma usina solar, em conjunto com a ope-
ração de hidrelétricas.

A iniciativa já existe em outros países, mas em reservatórios 
comuns de água. No Brasil, a novidade é o aproveitamento das 
subestações e as linhas de transmissão das usinas, além da lâmina 
d’água dos reservatórios, evitando desapropriação de terras.

As placas fotovoltaicas � utuantes em Balbina geram um me-
gawatt de energia, com previsão de que esta potência seja multi-
plicada por cinco até outubro de 2017 – o su� ciente para abastecer 
nove mil casas.

Em dezembro de 2015, começou a ser construída na Bahia a 
maior usina de energia solar da América Latina. Conhecida como 
projeto Ituverava, a usina terá capacidade de 254 MW, com produção 
anual de energia estimada em 500 GWh. A previsão é que o parque 
solar entre em funcionamento em meados de 2017. 

Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), até 2024, 
cerca de 1,2 milhão de residências no Brasil vão contar com ener-
gia produzida pelo sistema de geração distribuída, que permite que o 
consumidor instale pequenos geradores de fontes renováveis, como 
painéis solares e microturbinas eólicas, e troque energia com a distri-
buidora local, com objetivo de reduzir o valor da conta de luz. 

Essa modalidade também pode ser instalada em condomínios 
ou por um grupo de pessoas em forma de consórcio ou cooperativa. 
Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for su-
perior à energia consumida, o cliente � ca com créditos que podem ser 
utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. 

Primeira usina solar � utuante do mundo

Maior usina de energia solar da América Latina

Brasileiros já podem gerar sua própria energia

Seja sócio(a) da AJBP. Entre no site www.brpopular.com.br e clique em “COMO APOIAR”. Ou 
faça uma doação solidária e envie o comprovante para o e-mail � nanceiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
Bradesco: Agência 241 / Conta Corrente 225-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Com o Jornal Brasil PopularCOLABORE!

É urgente que o governo Dilma Rou-
ssef lance um programa de medidas 
econômicas, com efeito imediato, para 
superar as di� culdades enfrentadas pelos 
amplos setores populares prejudicados 
pelo desemprego. É a forma mais e� cien-
te para barrar o golpe, convocando as 
amplas massas para apoiar a continuida-
de do governo que vem lhe favorecendo 
ao longo dos últimos 14 anos.

Um dos efeitos da Operação Lava Jato 
é exatamente o crescimento do desem-
prego, como resultado da paralisação de 
várias obras da Petrobras e das grandes 
empresas de engenharia, muito impor-
tantes para a infraestrutura.

A ação do governo visando recuperar 
a economia a longo prazo só fará agravar a 
situação dos setores sociais mais empobre-
cidos. Ao contrário, o governo pode lançar 
medidas de impacto social IMEDIATO. 
Com o golpe em andamento, esta guinada 
na política econômica tem que ser JÁ!

Entre estas medidas, está o aumento 
do valor da Bolsa Família, estimulando a 
capacidade de compra, o que traria mais 
encomendas no comércio e na indústria, 
favorecendo, portanto, novas contrações 
de trabalhadores.

O governo tem as alavancas nas mãos 
e pode reduzir os juros de programas 
como o Construcard, da Caixa Econô-
mica, destinado à compra de material de 
construção, incentivando, com isto, no-
vas contrações na indústria da constru-
ção, que é uma das que mais rápido pode 
responder a estímulos desta natureza.

Linhas especiais de crédito a juros bai-
xos podem ser lançadas JÁ pelos bancos 
públicos, direcionadas a pequenas e mé-
dias empresas - que são as que mais con-
tratam imediatamente - com o objetivo 
de fortalecer a retomada da economia, 
expandir a capacidade de consumo da 
população. Os programas voltados para 
a área rural, com ampliação decidida do 
crédito para o Programa de Aquisição de 
Alimentos e todas as linhas de ação do 
Pronaf (Programa Nacional da Agricul-
tura Familiar), são iniciativas que geram 
respostas imediatas e retomam a comu-
nicação governamental com amplas 
massas bene� ciadas pelas políticas de 
distribuição de renda dos governos Lula 
e Dilma. Para isto, o governo deve con-
vocar uma Cadeia de TV e Rádio para o 
lançamento deste programa emergencial, 
o mais URGENTE possível.

O Brasil vive um 
espetáculo de 
virtudes ao ver 
a corrupção ser 

combatida pelo grande herói 
dos apartidários defenso-
res do impeachment: o Dr. 
Moro da operação Lava Jato! 

Inspirado pela Operação 
Mãos Limpas que ocorreu 
na Itália na década de 90, 
desde cedo, no Caso Banes-
tado, o Dr. Moro demons-
trou sua audácia e intrepi-
dez ao investigar a remessa 
ilegal de US$ 30 bilhões ao 
exterior entre 1996 e 2002. 
Sabiamente o Dr. Moro ar-
quivou as investigações não 
punindo aqueles que se tor-
naram, então, muito gratos.  
Dentre eles o ex-presidente 
do Banco Central do gover-
no FHC, Gustavo Franco, 
o ex-prefeito de São Paulo, 
Celso Pitta, Ricardo Sér-
gio de Oliveira, que foi ar-
recadador de fundos para 
campanhas de FHC, além 
de José Serra, funcionários 
do Banestado, doleiros e 
empresários.  Foi aí que o 

Dr. Moro entendeu o poder 
que detinha.  Ora, se lhe era 
possível garantir a sobrevi-
da de portentosos políticos, 
porque não haveria de lhe 
ser possível destruir aqueles 
com quem não simpatiza? 

Em 2009, Dr. Moro já pa-
lestrava nos EUA sobre sua 
experiência em ajudar os 
amigos do Tio Sam.  E foi isso 
que fez quando teve a oportu-
nidade da operação Lava Jato.  
Pegou um velho conhecido 
seu desde o caso Banestado, 
o doleiro Alberto Yousse� , e 
deu-lhe a chance de se redi-
mir de seus pecados milioná-
rios conquanto entregasse os 
antipáticos usurpadores do 
poder de seus amigos.  Tor-
nou-se, então, mais que obje-
to de gratidão.  Tornou-se um 
Herói Nacional.

A mídia de seus amigos 
passou a dedicar horas de 
exposição pública positiva 
enquanto mais horas ainda 
dedicou a destruir os indese-
jados ocupantes do governo 
que insistem em governar 
para o povo.  

As massas que assistem a 
esses programas da mídia e 
veem no Dr. Moro seu gran-
de líder e redentor, acusam o 
ex-presidente Lula e a presi-
dente Dilma por terem esco-
lhido pessoas que, depois, fo-
ram � agradas em "malfeitos".  
Pessoas que não seguiam o 
exemplo do Dr. Moro e não 
tinham as "Mão Limpas".

Engana-se quem imagina 
que o Dr. Moro seja uma pes-
soa intolerante e severa.  Isto, 
claro, só para os inimigos.  No 
caso do Newton Ishii, o famo-
so "Japonês da Federal" isto 
� cou patente.  Lançado em to-
das as buscas e apreensões da 
operação Lava Jato, o Japonês 
da Federal tornou-se o sím-
bolo das mãos limpas do Dr. 
Moro.  Infelizmente ele, que 
já era condenado por integrar 
uma organização crimino-
sa acusada de contrabandear 
mercadorias do Paraguai, aca-
bou tendo que ser demitido 
pela PF por decisão do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça). 
Triste momento para o Dr. 
Moro, que perdeu sua mão di-

reita, mesmo depois de tentar 
lavá-la pela Lava Jato.

Mas as massas não � ca-
ram órfãs.  Destruído seu 
ídolo policial, logo passa-
ram a carregar as fotos do 

seu ídolo judicial, e o Dr. 
Moro assumiu de� nitiva-
mente.  Apareceu até em 
pesquisa de intenção de 
voto como candidato à pre-
sidente pelo PSDB.

Um programa popular 
para barrar o golpe!

As “Mãos Limpas” do Dr. Moro
Ronald Pinto

Há três tipos de pessoas 
que defendem o golpe para 
tirar Dilma do poder e colo-
car o vice Michel Temer ou 
o Aécio Neves em seu lugar. 
Um grupo é composto por 
aqueles que acham que os 
governos Lula e Dilma são 
culpados por toda a corrup-
ção do país e que têm que 
ser substituídos, não impor-
ta por quem. Outro grupo é 
de gente que vota no PSDB 
e seus aliados e quer voltar 
ao poder, através do golpe, 
já que Aécio perdeu a eleição 
para a Dilma. 

Um terceiro grupo é for-
mado pela direita nazi-facis-
ta, a quem chamaremos de 
“Filhos de Hitler”. Na essên-

cia, eles odeiam o PT, Lula e 
Dilma por terem tirado qua-
renta milhões de pessoas – na 
maioria negros – da miséria, 
possibilitando estudar, ter 
moradia digna e acesso a bens 
de consumo básicos, como 
geladeira, fogão a gás.

 Além disso, esses gover-
nos do PT, segundo os “Filhos 
de Hitler”, “inventaram” cota 
para negros nas universida-
des, programas de repressão à 
violência contra as mulheres, 
negros e homossexuais e aten-
dimento médico para todos, 
com o Programa Mais Médi-
cos. Sem falar no programa 
mais odiado pelos “Filhos 
de Hitler”, o Bolsa-Família, 
que consideram um estímu-

lo à preguiça das mães que 
recebem esse benefício para 
cuidar dos � lhos, garantindo 
frequência às aulas e alimen-
tação digna.

Os governos do PT – Lula 
e Dilma –, para os “Filhos 
de Hitler”, são comunistas 
e precisam ser destruídos. 
Eles também odeiam todos 
e todas que apoiam esse go-
verno. Esse ódio se expressa 
no Facebook, no Twitter, mas 
também nos restaurantes, 
quando agridem verbalmen-
te ministros, deputados ou 
pessoas identi� cadas com 
esse governo.

Ocorre que esse nível de 
agressão está passando das 
palavras para a agressão físi-

ca. No dia da posse do Lula, 
como ministro da Casa Ci-
vil, um grupo de pessoas 
favorável ao golpe tentou 
invadir a área próximo ao 
Palácio da Planalto, onde 
estavam os militantes que 
defendem a democracia, a 
Constituição e a manuten-
ção do atual governo eleito. 
Quando a Polícia Militar fez 
uma barreira para impedir a 
invasão, os “Filhos de Hitler” 
começaram a pegar pedras 
no chão, atirando-as contra 
quem defendia a democra-
cia, sem que a polícia pren-
desse um sequer.

Há imagens na internet 
mostrando como eles agri-
dem � sicamente crianças, 

mulheres e qualquer um que 
passe perto com uma bicicle-
ta ou com uma camisa ver-
melha.

O ministro do Supremo, 
Teori Zavascki, ao consertar 
juridicamente um erro do 
juiz Sérgio Moro, foi agredido 
nas redes sociais e teve pane-
laço em frente à sua casa, em 
Brasília e em Porto Alegre. O 
Ministro da Justiça teve que 
oferecer garantia à segurança 
física do ministro. 

Se as instituições do Esta-
do não conseguirem frear a 
violência dos Filhos de Hitler”, 
poderá haver, num futuro 
próximo, um país amargando 
a existência de atos terroristas 
de todo tipo.

Os “Filhos de Hitler” e o golpe José Augusto Valente
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“O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis.” Platão

Energia elétrica
reduz in� ação
Energia elétrica foi o 
item que mais contri-
buiu para queda da 
in� ação (IPCA) em 
março de 2016, graças 
à redução na cobrança 
extra da bandeira tarifá-
ria que, a partir de 1º de 
março, passou dos R$ 3, 
da bandeira vermelha, 
para R$ 1,50, da ban-
deira amarela, por 100 
kWh consumidos.

Aumenta investimento 
estrangeiro
Brasil recebeu US$ 
5,9 bilhões em inves-
timento estrangeiro 
produtivo, em fevereiro, 
para diversos setores da 
economia, segundo o 
Banco Central. Esse é o 
maior valor para meses 
de fevereiro desde 2011 
e está sendo destinado 
a todos os setores: 
indústria, comércio, 
infraestrutura, setor 
energético e agricultura.

Ampliação do “Minha Casa 
Minha Vida”
A presidenta Dilma 
anunciou que o 
governo federal irá 
contratar, até o � nal 
de março, mais dois 
milhões de moradias 
pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida.

Transporte Sustentável
São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte 
ganharam o Prêmio 
Transporte Sustentável, 
promovido pelo Institu-
to de Políticas de Trans-
porte e Desenvolvi-
mento (ITDP), que tem 
sede em Nova York. As 
ciclovias de São Paulo 
e os BRTs Transcarioca 
(Rio) e MOVE (BH) 
contribuíram para essas 
capitais conquistarem 
esse prêmio.

brasil

José Augusto Valente

Porque não querem Lula como ministro de Dilma
Cesar Fonseca

O e x - p r e s i d e n t e 
Lula tem uma 
agenda econômi-
ca popular que 

não agrada os ricos. Ele quer 
reduzir os juros que estão 
escravizando o povo no cre-
diário e são os responsáveis 
maiores pela in� ação. Só 
lucram os banqueiros san-
guessugas da nação. Os em-
presários, com seus custos 
elevados, não têm retorno 
lucrativo superior à taxa de 
juro. Por isso não investem.

Lula também, prega a 
utilização das reservas cam-
biais, nos cofres do tesouro 
nacional, estimadas em 350 
bilhões de dólares (R$ 1,5 
trilhão), para tocar as obras 
de infraestrutura previstas 
no PAC (Programa de Ace-
leração do Crescimento).

Esse dinheiro, que é do 
povo, serviria para cons-

truir e reformar rodovias, 
ferrovias, aeroportos, por-
tos, hidrovias, saneamento 
básico, ou seja, integração 
econômica nacional e con-
tinental. Isso aumentaria 
consumo, produção, renda, 
arrecadação e investimento. 
O resultado seria o combate 
ao desemprego, maior preo-
cupação das famílias brasi-
leiras nesse momento.

Além disso, o ex-presi-
dente defende o reajuste da 
tabela do imposto de renda 
para favorecer a classe média. 
Atualmente, o dinheiro do 
povo – roubado nos juros – e 
da classe média – levado pela 
Receita – vão diretamente 
para o bolso dos bancos, para 
pagar juros e serviços da dívi-
da, que exigem desembolsos 
correspondentes à metade do 
orçamento geral da União, es-
timado em R$ 2,8 trilhões.

Os mais pobres seriam os 
principais bene� ciados do 
programa econômico popu-
lar lulista. Seriam reajustados 
os orçamentos dos progra-
mas sociais, como Bolsa Fa-
mília, Mais Médicos, Minha 
Casa Minha Vida, Luz Para 
Todos, Farmácia Popular, en-
tre outros.

O governo é grande in-
vestidor quando gasta e não 
quando poupa. Ao gastar, 
contrata obras, que geram 
empregos. E a renda dos tra-
balhadores viram consumo 
e arrecadação, responsáveis 
pela geração de investimen-
tos. Se o governo � ca só pre-
ocupado em fazer pé de meia, 
como pregam os banqueiros 
sanguessugas, sobra dinheiro 
somente para os especulado-
res, não para o povo trabalha-
dor, ameaçado pelo desem-
prego e miséria crescentes.

Os mais pobres são os 
que mais pagam impostos. 
Essa tributação injusta ocor-
re indiretamente, às escon-
didas. Quando os assalaria-
dos compram arroz, feijão, 
carne, remédios, transpor-
tes, pão, bebidas etc, pagam 
mais de 50% de impostos 
embutidos nesses produtos, 
que levam mais de 80% do 
total dos salários.

Os mais ricos pagam 
menos de 30% - em torno 
de 27% - porque o peso 
da alimentação, no total 
da renda deles, é irrisório. 
Assim, quem ganha R$ 2,5 
mil por mês paga 51% de 
imposto, enquanto quem 
ganha R$ 50 mil, por exem-
plo, paga, apenas, perto de 
25% de imposto.

Lula quer virar de cabe-
ça para baixo esse sistema 
tributário injusto, regres-

sivo e antipopular. A es-
tratégia dele é cobrar mais 
imposto de quem ganha 
mais, taxando com alíquo-
ta maior o imposto de ren-
da dos ricos, e diminuir o 
imposto dos produtos bá-
sicos.

Ao mesmo tempo, pro-
põe taxar mais fortemen-
te as heranças, que não 
pagam imposto algum, e 
os juros incidentes sobre 
lucros de capital. Não é 
possível mais ficar calado 
diante das estatísticas de 
que 1% dos mais ricos ga-
nham 70% do total da ren-
da nacional.

Eis porque esses pri-
vilegiados, que vivem do 
suor do povo, não querem 
que Lula seja ministro para 
ajudar a presidenta Dilma 
a governar para os mais 
pobres.

As pessoas inscritas no 
programa Bolsa Família po-
dem agora receber o benefí-
cio por meio de uma conta 
poupança na Caixa Econô-
mica Federal, não precisan-
do mais sacar o dinheiro 
todo de uma vez.

Com a abertura da con-
ta poupança, o bene� ciário 
pode fazer compras com os 
recursos do Bolsa Família, 
por meio do cartão de débi-

to, em qualquer estabeleci-
mento comercial que aceite 
a bandeira Elo.

A abertura da conta pou-
pança não é obrigatória, 
mas quem tiver interesse em 
abrir, basta apresentar o CPF 
na agência bancária ou casa 
lotérica na qual costuma 
sacar o benefício. O antigo 
cartão do Bolsa Família con-
tinua funcionando normal-
mente.

O policial civil Lucas Gomes Arcan-
jo foi encontrado morto, no domingo 
(26/03), em sua casa em Belo Horizonte 
(MG). Informações ainda não o� ciais 
dão conta de que ele teria se enforcado 
com uma gravata. Mas é preciso apurar 
muito bem o caso, pois não está descar-
tada a possibilidade de assassinato. 

Arcanjo � cou muito conheci-
do por conta das denúncias contra 
importantes políticos do PSDB mi-
neiro, especialmente os senadores 
Aécio Neves e Antônio Anastasia. 
Ele já tinha sido vítima de quatro 
atentados, sendo que um deles o 
deixou com uma sequela na perna, 
que o obrigava a andar com a ajuda 
de uma bengala.

Em outubro de 2014, postou no 
Facebook um vídeo no qual descre-
via o suposto esquema de desvio de 
recursos no Detran - e de outros 
órgãos públicos de Minas - para ir-
rigar o Caixa 2 de campanhas tuca-
nas. O vídeo viralizou e, com mais 
de um milhão de visualizações e 
120 mil compartilhamentos, con-
tribuiu para a derrota do candidato 
à presidência, Aécio Neves, dentro 
do seu estado.

O governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo 
Rollemberg, foi descansar 
na Europa com a esposa, 
Márcia Rollemberg, e o 
povo de Brasília vai pagar 
a conta. O governo local 
já empenhou pouco mais 
de R$ 70 mil para cobrir 
as despesas do passeio de 

uma semana em Portugal. 
A viagem não é missão o� -
cial, mas simplesmente um 
pequeno período de férias. 
O casal Rollemberg e mais 
dois servidores do GDF 
que os acompanharam re-
tornaram a Brasília no dia 
28 de março. 

O curioso é que, no dia 
24 de março, enquanto o 
governador do DF passe-
ava com dinheiro público 
em Portugal, seu partido 
– PSB (Partido Socialis-
ta Brasileiro) – exibia um 
programa em cadeia na-
cional de rádio e televisão, 
no qual criticava o governo 
federal e dizia que o proje-
to do partido para o país 
teria “investimentos maci-
ços em ciência, tecnologia, 
inovação e na economia 
criativa”. 

O Comandante do Exér-
cito, General Eduardo Villas 
Bôas, rea� rmou seu com-
promisso com a legalidade. 
Ele disse que o Exército é 
uma instituição do Estado, 
que se rege pelo artigo 142 
da Constituição: “As For-
ças Armadas, constituídas 
pela Marinha, pelo Exér-
cito e pela Aeronáutica, 
são instituições nacionais 
permanentes e regulares, 
organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema 
do Presidente da Repúbli-
ca, e destinam-se à defesa 
da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem“.

O General segue � rme 
na defesa da democracia e 
destacou que o Brasil tem 

as suas instituições em 
funcionamento e a socie-
dade não precisa ser tute-
lada. Ele espera que, depois 
da crise, o Brasil volte a 
discutir a "Questão Nacio-
nal". Na verdade, esse é um 
recado para que o naciona-
lismo seja uma prioridade 
para o país.

Bolsa Família tem
conta poupança na Caixa

A presidente Dilma Rousse�  sancio-
nou a lei que aumenta progressivamente 
o imposto de renda (IR) sobre ganhos de 
capital, que é a diferença entre o preço de 
venda de um ativo (como ações e imó-
veis) e o valor da aquisição. 

Agora existem faixas adicionais de 
cobrança do IR, com alíquotas progressi-

vas, conforme o lucro obtido. Para lucros 
de até R$ 5 milhões, a nova lei mantém 
a alíquota de 15%, que antes valia para 
qualquer lucro obtido. Mas para quem 
obtém lucro entre R$ 10 milhões e R$ 30 
milhões, a alíquota passou para 17,5%. Já 
quem consegue um lucro superior a R$ 
30 milhões, deve IR de 22,5%

Dilma aumenta imposto para
ganho de capital dos mais ricos

Policial que denunciou políticos do 
PSDB foi encontrado morto em BH

Rollemberg passeia na
Europa com dinheiro público

Comandante do Exército 
garante legalidade
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Lula aceita ajudar Dilma, mesmo sem ministério
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A internet vai abortar o golpe

Imprensa internacional denuncia golpe no Brasil

FC Leite Filho

Aquelas cenas de gente ame-
açando o ministro do STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral), Teori Zavascki, em 

frente à sua casa, na calada da noite 
de Brasília, pode ter sido uma pá de 
cal no golpe. E só foi possível graças 
à internet, pois aquilo jamais sairia 
na Globo ou em qualquer outro inte-
grante da grande mídia. 

Na falta de uma Cadeia da Legali-
dade, com a qual Leonel Brizola des-
baratou o golpe – militar, mas também 
midiático, em 1961 -, as redes sociais 
e blogs independentes, que já haviam 
provocado a derrota de Aécio na elei-
ção de 2014, estão agora acionadas 
para denunciar cada etapa desta nova 
arremetida golpista de 2016. E a cada 
instante trombeteiam os avanços midi-
áticos contra o Estado democrático de 
direito e os seus defensores.

Exemplo maior disso foi a vira-
lização do vídeo de um novo gru-
po musical fascista, formado por 
marginais, como o MBL e outros 
de seu gênero, que, com seus urros, 
pretendia aterrorizar o ministro do 
STF e fazê-lo mudar a decisão de en-
quadrar o juiz Sérgio Moro, na sua 
perseguição a Lula. Conhecido por 
usar tambores e músicas marciais, 
a exemplo da antiga Ku-klux-Klan, 
dos Estados Unidos, o grupo gritou 

impropérios contra Zavascki e pen-
durou faixas de insulto ao ministro e 
sua família.

Este atentado contra um ministro 
da Suprema Corte, que, como todo ci-
dadão, costuma ir à noite para casa des-
cansar depois do trabalho, nem precisou 
ser denunciado. Os próprios agressores 
se encarregaram, na arrogância de que 
tudo pode já que a mídia quer, de docu-
mentar o delito nesse vídeo. Achavam 
que conseguiriam mais adeptos, mas a 
insolência, porém, acabou tirando o go-
verno da letargia e convocando a Polícia 
Federal para sua missão de proteger as 
instituições nacionais.

Como a� rmou o jornalista Paulo 
Henrique Amorim, em seu blog Con-
versaa A� ada, “de todos os cantos do 
Brasil, de todos os Faces, Twitters, Ins-
tagrams, whatsapps, passeatas, centros 
acadêmicos, sindicatos, botequins, de 
todas as classes, de todos os níveis de 
educação, o gigante despertou: o gigan-
te da Legalidade! O golpe despertou o 
legalismo que estava sob uma suposta 
letargia, apatia, alienação do brasileiro”. 

Metida em grande parte na subver-
são de Sérgio Moro, a PF, como aconte-
cia com o Exército na ditadura de 1964, 
viu-se insu� ada, de repente, pela mes-
ma mídia golpista que alardeava a insu-
bordinação de seus agentes e delegados 
no horário nobre e no Jornal Nacional.

Mas o novo ministro da Justiça, Eu-
gênio Aragão, que já havia advertido sua 
tropa contra alguns desses desmandos, 
determinou que a Força Nacional, a Po-
lícia Federal e o Gabinete de Segurança 
da Presidência da República reforcem a 
segurança dos ministros do STF, incluí-
do evidentemente, Teori Zavaski.

Com essa e outras medidas, o go-
verno deverá vergar o golpe, inclusi-

ve, porque já reconquistou boa parte 
do apoio popular e negocia com o 
Congresso Nacional. Com o auxílio 
da internet, incorporando essa nova 
e imensa Rede da Legalidade de ci-
dadãos imbuídos da responsabili-
dade de defender a Pátria, o Brasil 
tende a derrotar os golpistas e recon-
quistar sua soberania, inclusive para 
dominar a crise.

A manipulação da mí-
dia brasileira, a tenta-
tiva de golpe e a poli-
tização do Judiciário 

começam a ser denunciados 
pela imprensa internacional. 

Por exemplo, a publica-
ção alemã Der Spiegel diz que 
“parte da oposição e da Justiça 
age, juntamente com a maior 
empresa de telecomunicações 
TV Globo, para estimular uma 
verdadeira caça às bruxas que 

tem como alvo o ex-presidente 
Lula”. O juiz Sérgio Moro tam-
bém é mencionado, não na ca-
rapuça de herói, mas como um 
juiz que faz política, o “que não 
é sua função”. 

Já na imprensa britânica, 
o repórter do � e Guardian, 

Gleen Greenwald, denunciou 
o golpe em andamento e es-
creveu que os protestos a favor 
do impeachment da presidenta 
Dilma Rousse�  são, na verdade, 
“incitados pela mídia corpora-
tiva intensamente concentrada, 
homogeneizada e poderosa”.

Artistas e intelectuais assinam manifesto contra o golpe

Mais de 760 artis-
tas e intelectu-
ais assinaram o 
manifesto “Car-

ta ao Brasil”. O documento é 
contra o golpe, em defesa da 
democracia e da legalidade, e 
em apoio à permanência de 
Dilma Rousse�  na presidên-
cia da República. 

“A institucionalidade e a 
observância do preceito de 
que o Presidente da República 
somente poderá ser destitu-
ído do seu cargo mediante o 
cometimento de crime de res-
ponsabilidade é condição para 
a manutenção desse processo 
democrático”, diz parte do tex-
to, assinado por nomes como 

Chico Buarque, Camila Pitan-
ga, Letícia Sabatella, Paulo Bet-
ti, Arrigo Barnabé, Betty Faria, 
César Callegari, Dacio Malta, 
Dira Paes, Emir Sader, Fernan-
do Morais, Ingra Liberato, Ivo 
Herzog, José de Abreu, Tico 
Santa Cruz, Roberto Muylaert, 
Tizuka Yamasaki, Hector Ba-
benco e o embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães.

“Consideramos inadmis-
sível que o país perca as con-
quistas resultantes da luta de 
muitos que aí estão, ou já se 
foram. E não admitiremos, 
nem aceitaremos passiva-
mente qualquer prática que 
não respeite integralmente 
este preceito”, conclui o texto.

Ao receber o prêmio Faz 
Diferença, concedido pelo 
jornal O Globo, a diretora do 
� lme “Que Horas Ela Volta?”, 
Anna Muylaert, fez uma de-
dicatória especial: “Eu quero 
dedicar esse prêmio às Jéssi-
cas, que estão hoje na univer-
sidade; não a do � lme, mas 
da vida real. E quero dedicar 
também a pessoas que acre-
dito que tenham muito a ver 
com isso. Eu entendo essas 
pessoas como o “pai e a mãe” 
desses jovens, não no � lme, 

mas na vida real; que são o 
ex-presidente Lula e a presi-
dente Dilma”. 

Ela contou que o � lme era 
utopia, mas ao viajar pelo Bra-
sil para divulgá-lo, disse que 
conheceu muitas universitá-
rias com histórias parecidas 
com a da personagem Jéssica 
e também vários jovens que 
foram os primeiros de sua fa-
mília a entrar na universidade.

No � lme, Regina Casé in-
terpreta a empregada domés-
tica Val, pernambucana que 
vai trabalhar em São Paulo 
e, por isso, não acompanha o 
crescimento da � lha Jéssica, 
interpretada por Camila Már-
dila. Ao contrário da mãe, ela 
ganha uma série de oportu-
nidades de estudar e ter uma 
vida melhor, o que a leva a 
tentar vestibular em São Pau-
lo, onde a convivência com os 
patrões da mãe levanta uma 
série de questões sociais.

Artistas do DF e Entorno podem se inscrever 
até o dia 17 de junho 

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição 
do Festival de Música Nacional FM Brasília. 
Todo músico residente no Distrito Federal e 
Entorno há mais de dois anos, em relação à 
data de início das inscrições, pode inscrever 
até duas músicas com letra e/ou instrumental. 

Para se inscrever, é preciso preencher a � cha 
disponível na internet (http://radios.ebc.com.
br/festivaldemusica) e entregar envelope com 
cópias das músicas e documentos solicitados, 
de acordo com especi� cado em regulamento.

 O festival, que busca a valorização dos ar-
tistas locais, este ano celebra os 40 anos da 
Rádio Nacional FM (FM 96,1 MHz), a pri-
meira FM de Brasília. 

 Cronograma do Festival
 - 14/03 a 17/06: Inscrições.
- 20/06 a 30/07: Avaliação das músicas e esco-
lha das 50 classi� cadas.
- 01/08 a 21/10: Execução das 50 classi� cadas 
e votação pela internet.
- 24/10 a 19/11: Execução das 12 � nalistas e 
votação pela internet.

Diretora do � lme “Que Horas Ela Volta?” 
dedica prêmio a Lula e Dilma

Festival de Música
Nacional FM abre inscrições Fica até o dia 4 de abril, no CCBB 

(Centro Cultural Banco do Brasil) de 
Brasília, a exposição ComCiência, de 
Patrícia Piccinini. Para trazer a questão 
das mutações genéticas para o territó-
rio da arte, a artista australiana se utili-
za do realismo como linguagem, apre-
sentando ao espectador um universo 
de criaturas desconhecidas, porém 
palpáveis e surpreendentemente afe-
tuosas. ComCiência, um neologismo 
que carrega sentido duplo, conectando 
consciente e ciência, propõe ao público 
um percurso narrativo entre escultu-
ras, desenhos, fotogra� as e vídeos.

 Exposição: ComCiência
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Portugal (Jornal Público) – “A justiça partidária e o limiar do 
golpe no Brasil” 

Portugal (Jornal Público) – “Encontro em Lisboa com oposição e 
juízes brasileiros assusta políticos portugueses” 

Alemanha (Der Spiegel) – “A Crise Institucional no Brasil: Um 
Golpe Frio”

Inglaterra (The Economist) – “Juiz Moro pode ter ido longe demais” 

Espanha (El País) – “Juízes justiceiros que sonham com Watergate” 

Estados Unidos (The Huffington Post, em português) – “Os deslizes 
do juiz Sérgio Moro” 

Emirados Árabes (TV Al Jazeera) – “Dilma Rousse� 's Watergate” 

Veja manchetes da imprensa de
várias partes do mundo.
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Ubiramar Lopes de Souza

Médicos brasilei-
ros ocuparam 
100% das 1.173 
vagas ofertadas 

no último edital do progra-
ma Mais Médicos, para aten-
der 649 municípios ainda em 
março deste ano. 

O programa foi institu-
ído pela presidente Dilma 
Rousse� , em julho de 2013, 
para melhorar a distribuição 
de médicos pelas diversas 
regiões do Brasil. Havia 388 
mil médicos, corresponden-
do a cerca de 2 médicos por 
mil habitantes. Outros países 
apresentam uma proporção 
maior. Por exemplo, 4 em 
Portugal, 3,2 na Argentina e 
2,6 nos Estados Unidos.

Porém, o problema maior 
não era a quantidade de mé-
dicos, mas a desigualdade na 
distribuição pelo território 
brasileiro: 22 estados possu-
íam uma taxa inferior à mé-
dia nacional e somente 8% 
dos médicos atendiam em 
cidades com menos de 50 mil 
habitantes – que representam 
90% das cidades brasileiras.

Tão logo o Mais Médicos 
foi lançado, os partidos de 
oposição, as entidades médi-
cas e a mídia conservadora 
– Rede Globo, Folha de São 
Paulo etc – consideraram o 
programa eleitoreiro, contra 
os médicos brasileiros e feito 
para bene� ciar Cuba, contra-
tando médicos daquele país.

Atualmente, o programa 
oferece atendimento a uma 
população de 63 milhões 
de pessoas, em 4.058 mu-
nicípios e conta com 18.240 
médicos, pertencentes a 48 

nacionalidades diferentes. 
Contrariando aqueles que 

tanto o criticaram, as pesqui-
sas indicam que a popula-
ção, em sua grande maioria, 
apoia o Mais Médicos e, na-

queles municípios em que o 
programa está em atividade, 
houve um aumento de 33% 
no número de consultas e 
uma redução de 4% no nú-
mero de internações.

Em nova etapa, Mais Médicos tem 100% de brasileiros
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O Aqui tem Farmácia Po-
pular oferece gratuitamente 14 
medicamentos para hiperten-
são, diabetes e asma. Também 
dá descontos de até 90% em re-
médios para dislipidemia, do-
ença de Parkinson, osteoporose 
e glaucoma, além de contracep-
tivos e fraldas geriátricas. 

Criado há 10 anos pelo Go-
verno do ex-presidente Lula, o 

programa atende, em média, de 
40 a 60 mil pacientes por hora, 
em uma das farmácias e dro-
garias conveniadas à rede Aqui 
Tem Farmácia Popular, espa-
lhadas por 4.464 municípios.

Para ter acesso aos medi-
camentos, basta apresentar o 
CPF, um documento com foto 
e a receita médica, que é válida 
por 180 dias.

Para agilizar o diagnóstico 
de microcefalia, o Governo 
Federal assinou uma portaria 
que traça as estratégias, desde 
a identi� cação, em até 60 dias, 
dos 6.671 bebês com suspeita 
de má-formação do cérebro 
(907 já com diagnóstico ini-
cial de microcefalia, 1.471 
descartados e 4.293 ainda 
com suspeita) até o tratamen-
to especializado e a reabilita-
ção dos casos diagnosticados 
positivos.

A portaria libera R$ 10,9 
milhões para custear os gas-
tos do diagnóstico – trans-
porte, acomodação e procedi-
mentos médicos necessários, 

como ultrassonogra� a trans-
fontanela (que avalia a molei-
ra de criança) e tomogra� a. 

Cada família com criança 
suspeita de microcefalia rece-
be R$ 2,2 mil para bancar es-
sas despesas. O Ministério da 
Saúde envia o dinheiro para 
os estados, que � cam respon-
sáveis pelo repasse. 

As famílias com per� l 
de baixa renda, que tenham 
bebês diagnosticados com 
microcefalia, são encami-
nhadas à Previdência Social 
para acelerar a concessão do 
Benefício de Prestação Con-
tinuada, que é de um salário 
mínimo mensal.

Mulheres vítimas de vio-
lência física já podem fazer ci-
rurgia plástica reparadora pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
de acordo com portaria assina-
da pela presidente Dilma Rou-
sse� . Esta ação tem parceria 
com a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica, que identi� -
cou 400 locais de referência que 
podem agilizar o atendimento 
às vítimas da violência.

Serão realizados procedi-
mentos de plástica reparadora 
e construtiva, tratamento de 
queimaduras, correções de 

pele (face, cabeça e pescoço), 
correção ocular e cirurgia da 
mama. Também são oferecidas 
a estas mulheres a restauração 
da orelha, tratamento para os 
joelhos, mãos, pés, lábios, na-
riz, maxilar e gengiva, entre ou-
tras especialidades.

Farmácia Popular completa 10 anos Microcefalia terá
diagnóstico mais rápido

SUS faz cirurgia plástica em mulheres agredidas

A embarcação conta com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico bucal, bioquímico e técnico de laboratório.


