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Dilma Rousseff lançou a terceira fase do 
programa Minha Casa Minha Vida, com 
previsão de contratar mais 2 milhões de 
moradias até 2018.  Pág. 5

Minha Casa Minha Vida 3
Polícia Militar mata dois trabalhadores 
sem-terra e deixa mais de 20 feridos no 
acampamento da Araupel, localizado no 
oeste do Paraná.  Pág. 6

PM mata sem-terra no Paraná

Ainda nesta edição

Apesar dos ataques que sofre da gran-
de mídia, Lula lidera intenção de voto 
para presidente da República, segun-
do pesquisa do Datafolha. Pág. 4

Lula lidera pesquisa eleitoral

O povo não gosta de 

TRAIDOR
O vice-presidente 
Michel Temer quer 
derrubar a presiden-
te Dilma Rousseff 
para assumir o lugar 
dela. A traição ficou 
escancarada pela 
divulgação de um 
áudio em que ele fala 
como se já fosse pre-
sidente da República 
e pede "sacrifícios"    
à população.

O povo não confiaria 
em um traidor para 
assumir a presidên-
cia da República



Brasil  Popular www.brpopular.com.br2 3

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, César Fonseca, Cirilo 
Quartim, Eduardo Wendhausen Ramos, Geniberto Paiva Campos, 
Inês Ulhôa, F. C. Leite Filho, José Augusto Valente, Romário 
Schettino, Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza
Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos

Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: contato@brpopular.com.br
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: Qualidade Gráfi ca e Editora

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro: Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Devair Rubens Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Editorial Brasil 15 de abril de 2016

Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o e-mail 
fi 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 Popular
COLABORE!

Nos próximos dias uma Câmara de 
Deputados comandada por um parla-
mentar como Eduardo Cunha, investi-
gado pela prática de irregularidades e 
corrupção, estará votando o destino do 
governo de Dilma Roussef, eleito por 54 
milhões de votos, e que tem a seu favor 
ter reduzido a desigualdade social e a 
desnutrição infantil, valorizado o salá-
rio mínimo e ampliado o acesso à saúde, 
com o Mais Médicos e à moradia, com o 
Minha Casa Minha Vida.

Trata-se de um julgamento es-
cabroso, uma verdadeira farsa po-
lítica, uma armação de setores po-
derosos da sociedade para derrotar 
Dilma sem qualquer prova de cri-
me de responsabilidade contra ela. 
Esses setores têm medo da popula-
ridade de Lula, confirmada nova-
mente em pesquisas e, com o apoio 
dos derrotados nas urnas em 2014 
e de figuras como Michel Temer, 
querem impor uma política contra 

a maioria dos brasileiros, desna-
cionalizando o petróleo, privati-
zando a Petrobrás, destruindo os 
programas sociais e também os 
direitos trabalhistas contidos na 
CLT de Getúlio Vargas.

O governo tem o direito de re-
sistir a este golpe! Tem o direito 
e a obrigação de denunciar esta 
farsa, convocando uma cadeia de 
TV e Rádio para mostrar as me-
tas sujas que estão por detrás do 
processo do impeachment. Deve 
dizer claramente ao povo que é 
um direito seu resistir a uma rup-
tura da democracia, e que deve 
zelar pelo cumprimento da Cons-
tituição. E, ainda, que também é 
direito dos trabalhadores recor-
rer ao uso da greve para defender 
seus direitos conquistados em 
décadas! Uma votação espúria, 
comandada por um Presidente 
da Câmara sem moral para con-
duzi-la, pode não ser acatada pela 
sociedade brasileira. Contra um 
golpe que afronta a democracia, 
qualquer que seja sua forma, há 
o direito democrático de resistir!

Acabar com os pro-
gramas sociais é o 
grande objetivo dos 
golpistas que querem 

derrubar Dilma Rousseff  para 
substituí-la pelo vice Michel 
Temer, acompanhado por 
Eduardo Cunha. Isso está cla-
ro no programa econômico 
lançado pelo PMDB, chama-
do, pomposamente, de “Pon-
te para o Futuro”, um golpe 
na Constituição Cidadã para 
destruir direitos e conquistas 
sociais. O Jornal Brasil Po-
pular analisou a proposta e 
constatou ao menos 12 pon-
tos preocupantes.

1 – Os direitos sociais do 
trabalhador, conquista que 
vem desde Getúlio Vargas, 
seriam eliminados; passaria 
a valer não o que está escrito 
na Constituição, legislado, 
mas o negociado entre ca-
pitalista (a faca amolada) e 
o assalariado (o pescoço do 
trabalhador);

2 – Diminuiriam as verbas 
orçamentárias da União des-
tinadas obrigatoriamente à 
educação, saúde, segurança e 
Previdência Social; o critério 
de distribuição seria faculta-
tivo, de acordo com disponi-
bilidade de recursos no caixa 
do governo e vontade dos 
governantes;

3 – Manda a maioria no 
Congresso, � nanciada com 
dinheiro dos empresários e 
banqueiros, por meio de cor-
rupção; eles decidiriam onde 

utilizar o dinheiro, sem obri-
gação em garantir direitos 
� xados na Constituição;

4 – Cairia a correção do sa-
lário mínimo pela in� ação e 
pelo crescimento da econo-
mia (do PIB);

5 – Seriam sacri� cados pro-
gramas sociais distributivos 
de renda, como Bolsa Fa-
mília, Minha Casa Minha 
Vida, Mais Médicos, Luz 
para Todos, Farmácia Po-
pular, Cisternas Populares 
entre outros;

6 – Os aposentados, cuja 
renda sustenta milhares de 
famílias pobres, perderiam 
muito, porque os banquei-
ros e grandes empresários 
pregam o � m da fonte de re-
cursos para sustentar a Pre-
vidência Social, que é a con-
tribuição para a Seguridade 
(Co� ns);

7 – Desapareceria do mapa 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS), um dos maiores pro-
gramas de atendimento uni-
versal de saúde do mundo, 
internacionalmente respei-
tado, bancado pela Co� ns;

8 – Viraria fumaça a política 
social do governo;

9 – O mercado interno pode-
ria entrar em colapso, pois o 
consumo diminuiria com a 
destruição da renda disponí-
vel dos consumidores, bene-
� ciados pela política social;

10 – Estariam ameaçados os 
cerca de 40 milhões de novos 
consumidores criados pelos 
programas sociais; por meio 
deles, melhorou o padrão de 
vida dos mais pobres, que 
puderam conquistar casa 
própria, carro, oportunidade 
de viajar de avião etc.

11 – A economia, como um 
todo, � caria mais frágil, dimi-
nuindo a qualidade de vida 
dos trabalhadores: menos 
consumo, menos produção, 
menos renda, menos arreca-
dação para o governo, me-
nos investimentos públicos; 
não haveria recursos para 
tocar obras de infraestrutu-
ra, como estradas, ferrovias, 
hidrovias, portos, aeroportos, 
saneamento básico etc.

12 – Por � m, os capitalistas 
que, agora, querem o � m dos 
programas sociais, por consi-
derá-los custos de produção 
e não renda disponível para 
consumo, seriam fortemen-
te prejudicados; sem consu-
midores, acabariam falindo, 
como já está ocorrendo.

Quem ganharia com esse 
tal programa “Ponte para Fu-
turo” seriam os agiotas, os 
banqueiros, os sanguessugas, 
que estão cobrando até 400% 
de juros no cartão de crédito, 
esfolando os consumidores 
no crediário. 

A Ponte para o Futuro 
seria, na verdade, um retro-
cesso. Por isso, mais parece a 
ponte que caiu antes mesmo 
de passar alguém sobre ela.

Nos últimos quinze 
dias, aumentou a discus-
são sobre o impeachment 
que a oposição e parte da 
imprensa querem aprovar 
para derrubar a presiden-
te Dilma Rousseff . 

Dilma e Lula afi rmam 
que esse processo de im-
peachment, da maneira 
como está sendo feito, é 
golpe. A oposição e a im-
prensa afi rmam que im-
peachment não é golpe.

Vejamos o que dis-
se o Advogado-Geral 
da União, José Eduardo 
Cardozo, na defesa do 
governo, na Comissão 
da Câmara: "é claro que 
o impeachment está pre-
visto na Constituição, 
mas se o crime não for 
tipifi cado, e não forem 
atingidos os pressupos-
tos, um processo de im-
peachment é golpe".

Ele ainda destacou que 
a decisão do presiden-
te da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), de 
aceitar o pedido foi uma 
"retaliação à Dilma" por 
não ter conseguido votos 
contra sua cassação no 

Conselho de Ética e que 
isso foi "noticiado com 
clareza" pela imprensa. 

Ao discorrer sobre as 
chamadas 'pedaladas fi s-
cais', Cardozo ressaltou 
que se ocorrer impeach-
ment contra Dilma por 
esse motivo, "haverá im-
peachment por todo o 
País", uma vez que essa 
prática fi nanceira acon-
tece em muitos estados. 
"Nós temos aqui o mapa 
de todos os estados atin-
gidos. Todos esses go-
vernadores deveriam en-
tão sofrer impeachment. 
Uma verdadeira violên-
cia constitucional", disse 
Cardozo.

O assunto é meio com-
plicado para o cidadão. 
No entanto, em poucas 
palavras, o argumento de 
quem afi rma que esse pro-
cesso de impeachment é 
golpe se baseia no fato de 
que não existe crime de 
responsabilidade, mesmo 
nas tais “pedaladas fi scais”. 
Não havendo esse crime, 
não poderá ser aprovada 
a cassação do mandato da 
presidenta Dilma.

Esse impeachment
é golpe ou não é golpe?
José Augusto Valente

Cesar Fonseca

Trabalhadores têm futuro 
ameaçado nas mãos do PMDB

Se os pobres desse 
país soubessem 

o que estão 
preparando 

para eles, não 
haveria ruas 

que coubessem 
tanta gente para 
protestar contra 
o impeachment.

Leonardo Boff 
em evento 'Diálogos abertos'

VaMoS TwItTaR? 
Quem tem twitter aí? 

Ou você prefere

tUiTaR? @brpopular

Qual é o certo? Seja como for, 
faça parte do nosso grupo!
Ajude a impulsionar nosso
jornalismo participativo, 
popular e democrático! 
O twitter do Jornal Brasil Popular é

Qual é o certo? Seja como for, 

O twitter do Jornal Brasil Popular é

“Não somos
bonecos da Globo",
diz Requião

O senador Roberto Requião (PMDB/PR), que combate a 
traição ao governo dentro do seu próprio partido, criticou 
duramente a Rede Globo por incitar o ódio e fazer campanha 
a favor do golpe de Estado: "Nosso dever é preservar a 
democracia, defender conquistas sociais, falar a verdade e 
deixar claro o que pensamos. Não somos bonecos da Globo".

A rEaLiDaDe tRaNsFoRmAdA:
EsSe ínDiCe cAiU pArA  

eM 2014, mOsTrAnDo
qUe o pAís eStá
mEnOs dEsIgUaL

O BrAsIl qUe oS gOlPiStAs qUeReM dE vOlTa: 

Em 2003,  dOs nEgRoS vIvIaM
eM cOnDiçõeS dE
eXtReMa pObReZa.

• Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2014, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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“O impeachment não é só um julgamento político, é jurídico. Se a parte jurídica for ignorada, é um golpe político.” Marco Aurélio Mello, ministro do STF

Saldo comercial do 
agronegócio cresce 16,68% 
As exportações do 
agronegócio somaram 
US$ 20,03 bilhões no 
acumulado do primeiro 
trimestre deste ano, 
receita 8,7% maior do 
que a registrada em igual 
período do ano passado. 
Já o saldo da balança 
comercial do setor (dife-
rença entre exportação e 
importação) ficou posi-
tivo em US$ 17 bilhões, 
número 16,68% maior 
que o registrado no mes-
mo período de 2015.
Embora seja sempre 
possível melhorar, este 
resultado mostra que a 
infraestrutura logística 
está funcionando ade-
quadamente.

Preço da energia elétrica 
derruba inflação
O IPCA, índice con-
siderado a inflação 
oficial do país, ficou 
em 0,43% em março, 
depois de subir 0,9% 
no mês anterior, segun-
do o IBGE. A taxa, que 
é a menor para o mês 
de março desde 2012, 
ficou mais baixa por-
que o preço da energia 
elétrica caiu.

Empresa italiana constrói 
usina solar na Bahia
A companhia italiana 
de energia Enel iniciou 
os trabalhos de cons-
trução de uma usina 
solar em Bom Jesus da 
Lapa (Bahia), um pro-
jeto n qual investirá 
US$ 175 milhões.
Quando estiver pronta, 
no segundo semestre 
de 2017, a usina aten-
derá as necessidades 
anuais de consumo de 
mais de 160 mil lares 
brasileiros.

brasil

José Augusto Valente

15 de abril de 2016

Lula lidera pesquisa eleitoral para presidente

Minha Casa Minha Vida será ampliado

Um exército de mulheres com Dilma

Reforma Agrária terá mais 35,5 mil hectares

Apesar da forte campanha 
da grande mídia com a inten-
ção de destruir a imagem do 
ex-presidente Lula (PT), ele 
ainda conta com a preferên-
cia popular. A nova pesquisa 
para a eleição presidencial de 
2018, divulgada pelo Data-
folha, destaca a retomada do 
crescimento das intenções de 
voto no ex-presidente. 

Lula lidera a corrida elei-
toral para presidente da Re-
pública, seguido pela ex-sena-
dora Marina Silva (Rede). Em 
geral, as opções do PSDB têm 
demonstrado tendência de 
queda nas intenções de voto.

Segundo a pesquisa, rea-
lizada nos dias 7 e 8 de abril 
deste ano, em três dos quatro 
cenários eleitorais pesquisa-
dos, Lula e Marina estão em-
patados dentro da margem 
de erro, com ligeira vantagem 
para o ex-presidente. 

Em comparação com a 
pesquisa anterior, de março, 
a intenção de voto em Lula 
cresceu em três cenários, vol-
tando ao patamar observado 
em fevereiro.

Na disputa entre Lula, 
Marina e Aécio Neves, por 
exemplo, o petista tem 21%, 
a ex-senadora, 19%, e o tu-
cano, 17%. De dezembro 
até agora, Aécio perdeu dez 
pontos percentuais em suas 
intenções de voto, enquanto 
Lula e Marina se mantiveram 
no mesmo patamar. Já Geral-
do Alckmin, em um cenário 
alternativo, encolheu cinco 
pontos no mesmo período.

Em todos os cenários 
testados para 2018, o vice-
-presidente Michel Temer, 
considerado um dos líderes 
do golpe que quer derrubar 
Dilma Rousseff, não ultra-
passa 2%.

Quase duas mil mu-
lheres foram ao Pa-
lácio do Planalto no 
último dia 7 de abril 

levar seu apoio à Dilma Rous-
sef e à democracia que ela re-
presenta. Feministas de todas 
as etnias representando dife-
rentes entidades do campo, 
da floresta e das cidades dis-
cursavam e entregavam à pre-
sidente manifestos de solida-
riedade, enquanto na plateia 
mulheres de todas as idades 
e vindas do país inteiro gri-
tavam frases de ordem, como 
"machistas, fascistas, não pas-
sarão!", quase não deixando 
as outras discursarem na tri-
buna. Foi um show de garra, 
união, força e confiança na 
vitória contra o golpe em cur-
so, por duas horas e meia. Ao 
final, Dilma discursou.

Ódio e ofensas - "Estou in-
dignada com a IstoÉ. Quero que 
essa revista seja punida, porque 
vem mentindo, inventando e in-
citando o ódio com o propósito 
de me ofender por eu ser pre-
sidente mulher. Ou me chama 
de autista porque não reajo, ou 
sou uma descontrolada e per-
co a razão. Tenho respeito pelas 
crianças autistas, que vivem no 
mundo delas, então essa acusa-
ção não me atinge, mas ofende e 
desrespeita os autistas. 

Coração valente - "Estive três 
anos presa ilegalmente, fui tortu-
rada, tive câncer e enfrento sabo-
tagem de forças contrárias desde 
a minha reeleição, e sempre man-
tive meu eixo e meu autocontrole 
− porque sou mulher! Acostumei 
a lutar por mim e pelos que amo: 
minha família, meu povo, meu 

país. Me orgulho de ser mulher 
neste país de mulheres que lutam 
sozinhas pra criar seus filhos con-
tra toda sorte de problemas, e que 
não são descontroladas".

Pacto nacional - "Precisa-
mos de um entendimento na-
cional pra que eu possa entregar 
o país em melhores condições 
a meu sucessor, mas nenhum 
pacto pode rechaçar 54 milhões 
de votos. Devem também ser 
respeitados os que não votaram 
em mim, mas votaram acredi-
tando nas regras da democracia 
previstas na Constituição. Im-
peachment sem justificativa le-
gal é um insulto a todos os elei-
tores que reconhecem a eleição 
direta. Vivemos um momento 
muito estranho, mas essa ceri-
mônia encheu meu coração de 
alegria, força e segurança".

Em cerimônia, no dia 1° 
de abril, no Palácio do Planal-
to, com a presença de lideran-
ças dos movimentos sociais 
do campo, a presidente Dilma 
Rousseff assinou 21 decretos 
de desapropriação de terras 
para a reforma agrária e qua-
tro decretos de regularização 
de territórios quilombolas.

Esses decretos vão assegu-
rar 35,5 mil hectares de terras 
para o assentamento de cerca 
de mil famílias sem terra em 
14 estados e 21 mil hectares de 
territórios regularizados para 
atender 799 famílias quilom-
bolas em cinco estados.

Para Alexandre Conceição, 
do MST, “a assinatura dos de-

cretos representa um pequeno 
avanço na política agrária que 
vinha sofrendo com a estag-
nação e enche de esperança de 
que agora a reforma agrária vai 
avançar a passos largos”.

É preciso, entretanto, re-
compor os orçamentos do IN-
CRA e MDA, atingidos pelo 
ajuste fiscal que prejudicou a 
reforma agrária, em especial a 
desapropriação de terras para 
cumprir a meta fixada de as-
sentar as 129 mil famílias sem 
terra acampadas no país.

Outro aspecto destaca-
do é a necessidade de mais 
investimentos no Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e no Programa Nacio-

nal de Educação na Reforma 
Agrária (Pronera), garantin-
do, respectivamente, susten-
tabilidade econômica da agri-
cultura familiar e inclusão e 
qualificação educacional para 
a juventude rural.

No dia anterior à cerimô-
nia (31/3), MST, Contag, Fe-
traf, CUT, CTB, Intersindical, 
MTST, movimentos negro, de 
mulheres e LGTB, além de vá-
rias outras entidades e pessoas 
em geral, ocuparam a Esplana-
da dos Ministérios, mobilizan-
do cerca de 200 mil manifes-
tantes pela democracia e contra 
o golpe que rasga a nossa Cons-
tituição e afronta a soberania 
popular que elegeu Dilma.

A terceira fase do pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida foi lançada pela pre-
sidente Dilma Rousseff no 
dia 30 de março, com previ-
são de contratar mais 2 mi-
lhões de moradias até 2018. 
Como 2,6 milhões de casas 
já foram entregues desde 
2009, o programa deve al-
cançar nos próximos três 
anos 4,6 milhões de novas 
residências construídas.

No total, o Minha Casa 
Minha Vida 3 prevê investi-
mentos de R$ 210,6 bilhões 
(R$ 41,2 bilhões do Orça-
mento da União, R$ 39,7 bi-
lhões do FGTS e 129,7 bilhões 
por meio de financiamentos).

A novidade é a cria-
ção de uma nova faixa de 
renda, a faixa 1,5, que vai 
facilitar a compra da casa 
por famílias que ganham 
até R$ 2.350. É possível 

fazer simulação de finan-
ciamento no site www.
minhacasaminhavida.gov.
br, onde também é feito 
o cadastro para participar 
do programa.

Além de cumprir um importante 
papel de articulador político, Lula 
demonstra que sua ida para o 
governo é considerada positiva 
para mudar a política econômica, 
mesmo sem estar oficialmente 
nomeado ministro-chefe da Casa 
Civil. Apesar dos intensos ataques 
da grande mídia e de parte do Poder 
Judiciário, Lula se mantém forte no 
cenário político e na preferência da 
população, que tem na memória os 
anos de melhoria da qualidade de 
vida, conquistada no governo do 
ex-presidente.

Ministro ou não,
Lula ajuda governo 
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Angélica Torres

Osvaldo Russo

Lideranças feministas de todo o país
levam apoio à presidente da República
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Justça & injustiça internacional 15 de abril de 2016

Beto Almeida

Todos os presiden-
tes nacionalistas e 
progressistas que o 
Brasil teve em sua 

história foram alvo de ações 
desestabilizadoras dos Esta-
dos Unidos. Getulio Vargas, 
criador da Petrobras, da Vale 
do Rio Doce, da Siderúrgica 
Nacional e do Programa Nu-

clear, foi alvo de uma campa-
nha que o acusava de gover-
nar sobre um “Mar de Lama”. 
Após o dramático suicídio 
do criador da CLT, da Pre-
vidência Social, do salário 
mínimo e do direito do voto 

feminino, nenhuma prova 
de corrupção contra ele foi 
encontrada. Aquela campa-
nha foi patrocinada por em-
presas dos EUA, contrárias à 
criação da Petrobras e ao seu 
nacionalismo.

João Goulart também 
foi alvo de idêntica campa-
nha de desestabilização. Era 

acusado de corrupção e de 
comunismo por expandir a 
Petrobras e criar a Eletrobras 
e o 13º salário, entre outras 
medidas populares. Nova-
mente os EUA estavam por 
trás dessas campanhas, com-

prando parlamentares e jor-
nalistas para produzir o gol-
pe contra Jango, amplamente 
apoiado pela imprensa.

Hoje, há informação só-
lida de que organismos dos 
EUA trabalham em conexão 
com a Operação Lava Jato, 
meios de comunicação, par-
tidos políticos e organizado-

res de manifestações de rua, 
que recebem fi nanciamento 
de instituições estaduniden-
ses, para derrubar Dilma. 
Eduard Snowden já mostrou 
ao mundo que a Petrobras foi 
espionada por agentes vincu-

lados à CIA e que o próprio 
celular de Dilma foi grampe-
ado pelo governo dos EUA. 

Organismos como a CIA 
e a NSA fornecem informa-
ções à Lava Jato e o juiz Sergio 
Moro pediu e obteve assesso-
ria de órgãos ofi ciais dos EUA 
para fazer desta operação um 
ato de sabotagem à economia 
brasileira, causando grande 
paralisia de programas estra-
tégicos, como por exemplo a 
construção do submarino nu-
clear brasileiro, que tem a par-
ticipação da Odebrecht, cujo 
presidente está preso, sem 
provas de crime. 

Ao ter descoberto petró-
leo na camada pré-sal, o Bra-
sil tornou-se alvo do império, 
tal como Iraque, Líbia e Síria, 
que foram bombardeados e 
invadidos, e de onde empre-
sas brasileiras foram expulsas. 
Curiosamente, as empresas 
brasileiras de engenharia estão 
sendo paralisadas e destruí-
das. A própria Odebrecht já 
demitiu 70 mil trabalhadores, 
em razão da Operação Lava 
Jato, benefi ciando empresas 
estrangeiras, suas concor-
rentes. O próprio presidente 
Russo, Vladimiir Putin, já de-
nunciou ação de sabotagem 
dos EUA contra o Brasil, cujo 
objetivo é também o de tirar o 
Brasil do Brics.

O governo brasileiro tem 
obrigação de reunir toda a 
informação que possui e con-
vocar uma cadeia nacional 
de TV e Rádio para informar 

ao povo brasileiro sobre es-
tas ações de desestabilização 
e sabotagem contra o Brasil, 
que contam com o apoio de 
setores do judiciário, do parla-
mento, da Polícia Federal (que 
possui convênios com o FBI) 
e da grande mídia controlada 
pelo capital externo.

 Diferente do que ocorreu 
com Vargas e Jango, agora ha-
verá resistência, haverá luta. 
Mas é preciso informar e con-
vocar o povo brasileiro para 
defender a democracia e suas 
conquistas históricas.

Dois trabalhadores sem-
-terra foram mortos pela 
Polícia Militar do Paraná, 
dia 7 de abril, no acampa-
mento da Araupel, entre 
os municípios de Quedas 
do Iguaçu e Rio Bonito do 
Iguaçu. Mais de 20 pessoas 
fi caram feridas.

Embora a PM do gover-
nador Beto Richa (PSDB) 
tenha informado que fora 
recebida a tiros quando 
estava desobstruindo uma 
estrada, testemunhas dis-

seram que o grupo de inte-
grantes do MST foi vítima 
de uma emboscada orga-
nizada por policiais milita-
res quando estava em um 
ônibus, fazendo a ronda do 
acampamento.

Ao comentar o assun-
to, o senador paranaense 
Roberto Requião (PMDB) 
criticou a ação da PM: "pri-
meiro massacraram profes-
sores, agora com arrogância 
e prepotência, provocam 
mortes na Araupel".

O Panama Papers des-
tacou o envolvimento do 
ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Joaquim 
Barbosa. Ele é acusado de 
sonegar impostos na com-
pra de um imóvel em Mia-
mi e citado como "cliente 
VIP" da Mossack Fonseca.

O jornal Miami He-
rald saiu com uma repor-
tagem afi rmando que o 
ex-ministro do STF não 
comprou, mas sim "ga-
nhou" o rico apartamento 
num sofi sticado condo-
mínio de Miami. Segun-
do o jornal dos Estados 
Unidos, Barbosa não 
pagou imposto pelo rico 

imóvel, circunstância só 
admissível quando se tra-
ta de doações. Diz o Mia-
mi Herald: "Os registros 
de propriedade Miami-
-Dade County pareciam 
sugerir que o juiz de 61 
anos pagou um grande 
e gordo zero por seu fl at 
no Icon Brickell, uma das 
torres do condomínio 
mais conhecidos do bair-
ro de moda".

E quando teria sido fei-
ta esta doação? No dia em 
que Barbosa proferiu a 
sentença contra os supos-
tos mensaleiros (março 
de 2011), segundo afi r-
mação do jornal.

Não precisa provar mais 
nada contra Eduardo Cunha. 
O Brasil sabe exatamente quem 
é ele desde o tempo em que 
ajudava PC Farias a “operar” 
recursos, no Rio de Janeiro. 
Até porque, fi el companheiro, 
desempenhou o mesmo papel 
quando Temer presidia a Câ-
mara e ele acumulava relato-
rias importantes, sempre que 
havia dinheiro em jogo. Passou 
o tempo e Cunha parece cada 
vez mais forte. No Congresso, 
no PMDB, na mídia e porque 
não, no Judiciário.

 O poderoso Rodrigo Janot 
já disse que Cunha usa o car-
go de presidente da Câmara 
para intimidar delatores, ad-
vogados e agentes públicos 
em geral – sempre para em-
baraçar e retardar quem ousa 
investigá-lo. Mas por que 
nada acontece com ele?

A explicação é simples: 
o STF, tão ágil em situações 
como impedir a posse de Lula 
no ministério de Dilma, não 
julga Cunha. E esta omissão é 
que permite que, de dentro da 

Câmara, ele comande o golpe 
contra a democracia e obstrua 
a ação do Conselho de Ética 
que poderia resultar na sua cas-
sação. É curioso como a justiça 
é mais justa para alguns.

Conhecido como "o maior 
fi cha-suja do país", por res-
ponder a cerca de 150 proces-
sos, o ex-deputado José Riva 
teve habeas corpus concedido 
pelo ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal, 
no dia 7 de abril.

O ex-deputado foi preso 
no dia 13 de outubro de 2015, 
quando foi defl agrada a segun-
da fase da Operação Metástase, 
que investiga esquema de des-
vio de dinheiro na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso – 
terra natal de Gilmar Mendes.

Riva é investigado por su-
posta participação em um 
esquema de desvio de R$ 60 
milhões por meio de licita-
ções fraudulentas. Preso por 
várias vezes, o ex-parlamen-
tar já havia sido solto pelo 
STF anteriormente. 

O presidente argentina, Mauricio 
Macri, limita manifestações de rua e 
cobertura da imprensa. “O governo não 
quer que, durante os próximos quatro 
anos, as ruas sigam sendo um lugar di-
ário e permanente de problemas”, disse 
a ministra da Segurança, Patricia Bullri-
ch, ao apresentar o “Protocolo de atua-
ção nas manifestações públicas”.

Os jornalistas não podem atuar fora 
das áreas delimitadas pela polícia. “Isso 

pode signifi car um possível condicio-
namento e um enfoque direcionado 
das coberturas jornalísticas de pro-
testos”, alertou o Foro de Jornalismo 
Argentino.

O manual não regulamenta o uso 
de armas de fogo pela polícia. Na prá-
tica, signifi ca autorização velada para 
que pessoas sejam reprimidos com a 
força das armas, como nos tempos de 
ditadura militar. 

O dedo dos EUA no golpe contra DilmaProvas são sufi cientes para 
afastar Eduardo Cunha, mas...

PM mata dois
sem-terra no Paraná

Joaquim Barbosa
"ganhou" o apê de Miami

Argentina limita manifestações de rua

Na América Latina, houve dois 
golpes de Estado ao estilo do 
que está em curso no Brasil, 
com manifestações raivosas e 
manobras no Legislativo e no 
Judiciário contra o mandato 
presidencial.

Em 2009, o presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya, 
foi tirado à força de sua casa 
e colocado em um avião 
que o levou para Costa Rica. 
Em 2012, em menos de 48 
horas o Congresso Nacional 
do Paraguai aprovou o 
impeachment de Fernando 
Lugo. Eles não cometeram 
crime. Só queriam combater 
problemas estruturais de seus 
países com programas sociais 
voltados aos mais pobres.

Honduras e Paraguai 
inspiram golpe no Brasil

Te
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Imprensa em “áreas estipuladas” e novas regras não proíbem a polícia de usar armas de fogo 

Gilmar Mendes solta "maior fi cha-suja do Brasil"

F C Leite Filho

Câmara dos Deputados presidida por Cunha não tem legitimidade para cassar Dilma!
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Com base nos ‘Pana-
ma Papers’ e pela 
leitura da revista 
‘Época’ de 4 de abril 

último ficamos sabendo que 
o golpe contra Dilma vem 
sendo tramado bem antes da 
eleição de 2014. Mais exata-
mente a partir de 14 de abril 
de 2005, quando ‘Veja”’ es-
tampou na capa o escândalo 
do mensalão.

O golpe era contra Lula, 
então início do 1° mandato, 
com estratégia idêntica a de 
hoje: maximizar escândalos 
no governo e nas estatais, cri-
minalizar políticos, envene-
nar a opinião pública e, como 
cartada final, chegar ao im-
peachment. O objetivo tam-
bém igual: cortar programas 
sociais e congelar o mínimo, 
como vem fazendo Maurício 
Macri, na Argentina.

Só que não deu certo: 
Lula, mais hábil do que Dil-
ma, abortou o golpe. Mesmo 
à custa da mística do PT e de 

coroados como José Dirceu, 
Genuíno e outros submeti-
dos ao julgamento político do 
STF presidido por Joaquim 
Barbosa, presenteado, como 
se revela agora, com um rico 
apartamento em Miami. 

Lula se reelegeu presiden-
te e, em 2006, fez sua suces-
sora, Dilma.

Mas eles não desistiram e o 
novo assalto ao poder começou 
no dia 17 de março de 2014 ao 
ser deflagrada a Operação Lava 
Jato tendo por inspiração a ita-
liana Operação Mãos Limpas.

O golpe final seria o rom-
pimento da cúpula do PMDB 
com a base governista no 
Congresso, do último dia 29 
de março. Mas a operação 
falhou rotundamente por-
que não se consumou o efeito 
manada: os partidos nanicos 
não acompanharam o PMDB 
na união com o PSDB para 
formar o quórum qualifica-
do de dois terços necessários 
para o impeachment. 

A manobra, na prática, 
acabou fortalecendo as ações 
anti-impeachment.

A revista ‘Época’ de 
30/03/16, mostra (sem que-
rer), o roteiro do golpe que 
não aconteceu: votação ma-
ciça dos trânsfugas peeme-
debistas e de outros partidos 
pequenos a favor do impe-
dimento; e as medidas de 
Temer ungido presidente. 

Em entrevista às repórte-
res Ana Clara Costa e Talita 
Fernandes, Temer cita quem 
seriam seus principais mi-

nistros (Armínio Fraga, o 
infalível homem de Soros e 
do FMI, entre eles) e, o que 
é mais sintomático, abre 
o jogo mostrando que seu 
programa de governo seria 
ultraneoliberal e opressi-
vo, espécie de cópia do que 
Maurício Macri impõe hoje 
aos argentinos.

 “O Brasil precisa de 
um efeito Macri”, anunciou 
com pompa e circunstân-
cia, “efeito” hoje responsável 
por 700% de aumento na 
conta de luz dos argentinos, 

além de demissões maciças, 
maxidesvalorização, cresci-
mento da pobreza e sucatea-
mento da indústria local. 

O problema é naquele 
mesmo sábado, 30, em que 
Temer anunciou seus “pla-
nos” – eclodiu na imprensa 
internacional o escândalo dos 
Panama Papers. E Macri apa-
rece como coproprietário – 
junto com o irmão e o pai - de 
uma empresa de lavagem de 
dinheiro e ocultação de patri-
mônio - nas Bahamas. 

E agora José?

O jornalismo da TV Brasil 
vem conquistando muitos te-
lespectadores nos últimos dias 
por fazer coberturas ao vivo das 
manifestações em defesa de de-
mocracia. A emissora era muito 
criticada por seguir um modelo 
parecido com o da Rede Globo, 
mas agora dá sinais de ter um 
estilo próprio, comprometido 
com a população que não tinha 
opção de jornalismo diferente 
da mídia privada. 

A credibilidade começou 
a crescer a partir da mudança 
da linha editorial, com cober-
tura ampla e opinativa como 
há muito tempo não se vê na 
TV Aberta. Conduzido pelo 
âncora Guilherme Menezes, o 

jornalismo da TV Brasil conta 
com análises de profissionais 
de peso, como Tereza Cruvinel, 
Paulo Moreira Leite e Laurindo 
Lalo Leal Filho.

Este foi um passo impor-
tante para dar uma luz à pos-
sibilidade de diálogo sobre a 
sugestão da última edição do 
Jornal Brasil Popular, que indi-
ca ao governo a necessidade de 
criação de uma Rede Demo-
crática de Comunicação, com 
base na EBC (Empresa Brasil 
de Comunicação), para se de-
fender de uma ação que visa 
claramente a sua derrubada. 
Seria uma rede com TVs edu-
cativas, universitárias e comu-
nitárias em escala nacional. 

Temer, a mídia, o golpe, e os Panama Papers

Enfim, TV Brasil tem jornalismo de verdade
Beth Carvalho levanta o povo na batida 

do samba e lança a música “Não vai ter golpe”. 
É uma contribuição da madrinha do samba 
à resistência nacional contra os golpistas do 
impeachment, formados pela grande mídia e 
por parte dos poderes Legislativo e Judiciário, 
empenhados em destruir a democracia.

Nos versos, Beth pede para que o povo 
“reaja” e, “sem dividir o coração”, honre nos-
sa raiz: “Democracia é o que a gente sempre 
quis”. No dia 11 de abril, ela cantou seu novo 
samba no evento “Cultura Pela Democracia”, 
que reuniu importantes artistas na Lapa, ber-
ço da boemia no Rio de Janeiro.

Samba reage ao golpe

A jornalista Barbara Gancia foi demiti-
da da Band News FM. Ela estava incomo-
dando a emissora porque não defendia o 
golpe e criticava o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB/
RJ). "Fui demitida da Band porque me re-
cusei a pegar leve com o Eduardo Cunha”, 
afirmou a jornalista. 

O jornal Folha de São Paulo já havia 
agido da mesma forma, ao retirar a co-
luna da experiente Barbara Gancia e dar 
espaço a Kim Kataguiri – um rapaz que 
não chegou a concluir o primeiro ano da 
faculdade de economia – somente porque 
ele lidera um grupo de jovens que quer re-
tirar o PT do poder a qualquer custo.

Band demite jornalista que não aderiu ao golpe


