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Está cada vez mais claro 
para o povo brasileiro e para 
a imprensa mundial que 
o impeachment de Dilma 
Rousseff seria, na verdade, a 
vitória da corrupção.

 Ela não cometeu crime algum 
e está sendo atacada por 
um golpe comandado por 
parlamentares conhecidos 
por práticas irregulares e com 
processos na justiça, como 
Eduardo Cunha e o próprio 
Michel Temer, que querem 
destruir os direitos dos 
trabalhadores, com o apoio da 
grande mídia.

 Ao participar do ato do Dia do 
Trabalhador, em São Paulo, no 
dia 1º de maio, ela mostrou 
garra, coragem, e garantiu a 
continuidade de programas 
sociais, como Bolsa Família e 
Minha Casa, Minha Vida.

 Agora, o destino do País vai 
depender muito das ruas. Só o 
povo mobilizado pode impedir 
o golpe.

Brasil está formando Comitês
de Defesa da Democracia
Ajude a fundar um Comitês de Defesa da 
Democracia. A sociedade precisa garantir a 
continuidade da democracia, caso contrário 
sempre haverá golpistas para derrubá-la. 
Saiba como participar. Pág. 5

Colabore com as vítimas
do terremoto no Equador
O Equador passou, no dia 16 de abril, por um 
forte terremoto de 7,8 graus na escala Richter. 
O país agora precisa de doações para que as 
pessoas possam refazer suas vidas. Saiba 
como colaborar.  Pág. 7

Dilma Rousseff prorroga
Mais Médicos até 2019
A presidente da República, Dilma Rousseff, 
assinou Medida Provisória prorrogando, até 
2019, o Programa Mais Médicos, que atende 
63 milhões de pessoas e tem aprovação de 
93% dos usuários. Pág. 8

Ato do Dia do Trabalhador, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo



Novo plástico se desintegra em três anos
Estudantes do Instituto Federal de Alagoas desenvolveram um plástico biode-

gradável que se desintegra em até três anos. A fórmula de polímero ecológico foi 
criada no campus de Maceió, pelos estudantes do curso técnico de Química, Laís 
Vanessa Teles e João Vitor Santos, ambos com 18 anos. A pesquisa segue � rme para 
que o plástico possa ser produzido sob vários formatos, além do tipo � lme, feito até 
agora. A ideia é logo produzir sacola plástica. 

Diesel mais limpo
A presidente Dilma Rousse�  sancionou a lei que permite aumentar o percen-

tual de biodiesel na mistura com o óleo diesel. Com isso, além de um combustível 
mais limpo, a nova mistura pode ter o preço reduzido em algumas regiões onde o 
custo do combustível vegetal é menor. Com a nova regra, o percentual de biodiesel 
que pode ser misturado no diesel passa de 7% este ano para 8% em 2017, 9% em 
2018 e 10% em 2019. Isso vai aumentar a renda dos produtores, além de gerar um 
bom efeito ambiental, pois o biodiesel tem baixíssimos teores de enxofre.
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A luta das ruas pela De-
mocracia recomeçou 
em Brasília dois dias 
depois da votação do 

impeachment na Câmara, com 
mais de 300 mulheres levando 
rosas e gritando frases de or-
dem em solidariedade à Dilma 
Roussef, na frente do Palácio do 
Planalto. O abraço simbólico 
do movimento "Mulheres com 
Dilma" engarrafou o trânsito na 
descida para a Praça dos Três Po-
deres naquele � m de tarde, e fez 
a presidente abrir uma exceção. 

Já era noite quando ela desceu 
a rampa do Palácio rodeada dos 
seguranças em direção à cerca que 
o separa da calçada, para receber as 
flores e o carinho do público femi-
nino que lá se amontoava. 

Quatro dias depois, outro ato, 
chamado "Mulheres Não Reca-
tadas", reuniu 32 de diferentes 
pro� ssões e da faixa dos 20 aos 

quase 70 anos. Caminhando em 
� la, da porta do Teatro Dulcina 
até o gramado em frente ao Con-
gresso, elas deram uma resposta 
à reportagem da revista Veja so-

bre a mulher do vice Michel Te-
mer, a quem essa revista arauto 
do golpe chamou de "bela, reca-
tada e do lar" – o que virou piada 
nas redes sociais do Brasil inteiro.

Mulher do lar?! - A professo-
ra de balé Elisa Teixeira en-
saiou o ato ali mesmo na por-
ta do Dulcina e comandou o 
pelotão, que cortou caminho 

por dentro da Rodoviária. Ao 
chegarem perto do Congres-
so, mudaram as roupas e os 
modos de mulher recatada. 
Uma então gritou "Mulher do 
lar?!" As outras, em coro: "Da 
rua e da luta! Bela é a mulher 
que vai à luta! Fora Cunha e 
Temer! Querida, � ca!". De 
faixa presidencial posta da es-
querda pra direita, cantaram 
o Hino Nacional em ciranda e 
encerraram aos gritos de "Não 
vai ter golpe, vai ter luta!"

 O ato mobilizou três via-
turas policiais e um helicópte-
ro sobrevoando a caminhada 
delas pela esplanada. Elisa 
Teixeira explicou que "a per-
formance não foi contra as 
recatadas, porque a mulher é 
livre pra ser como quiser, mas 
pra dar força às que almejam 
a justiça social e que não de-
sistem da luta".
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O Jornal Brasil Popular
precisa de você

A participação de Dilma 
Roussef no Ato do Pri-
meiro de Maio de SP, 
anunciando medidas 

importantes como o aumento do 
valor do Bolsa Família, o reajuste 
da tabela do Imposto de Renda, re-
duzindo o seu peso sobre salários 
menores, e o lançamento de mais 
25 mil moradias do Minha Casa 
Minha Vida, dão a ideia do cami-
nho a seguir para organizar a resis-
tência democrática, mas em base a 
um Programa de Emergência.

Se há evidências de uma 
situação complexa no Senado 
e também junto ao Supremo 
Tribunal, que tem favorecido o 
golpismo, é preciso preparar-
-se com o USO INTENSIVO 
DA TV BRASIL, DA RÁDIO 
NACIONAL E DA VOZ DO 
BRASIL, convocando a forma-
ção de uma rede com as TVs 
Educativas, Comunitárias e 
Universitárias, para um proces-
so que deverá se alongar, mas 
que dependerá, sem dúvida, da 
capacidade de mobilização po-

pular em defesa dos 54 milhões 
de votos que elegeram Dilma e 
da democracia. TVs e Rádios 

comunitárias, e jornais gratui-
tos, passam a ter papel decisivo 
nestes momentos mais difíceis.

Há outras medidas populares 

a serem tomadas, como a prorro-
gação do Mais Médicos até 2019, 
pois será por meio deste progra-

ma que milhões e milhões de 
brasileiros pobres poderão com-
preender melhor porque há um 
golpe em curso contra Dilma e 

que isto nada tem a ver com Ope-
ração Lava Jato, que é uma in-
tervenção externa sobre o Brasil, 

para paralisar a Petrobrás e des-
nacionalizar o Petróleo Pré-Sal.

Os juízes do Supremo e os 
senadores só serão in� uencia-

dos por gigantescas manifesta-
ções de massa a dizerem “não 
aceitaremos o golpe parlamen-
tar!” . Sobretudo se forem orga-
nizadas greves e paralisações co-
ordenadas entre si, convocando 
toda a classe trabalhadora que, 
com o golpe, terão ameaçados 
até mesmo os diretos da CLT de 
Vargas. É preciso incluir, nas ad-
vertências e denúncias, que até 
mesmo a soberania nacional es-
tará ameaçada já que os golpis-
tas têm conexão com os EUA, 
que querem destruir a indústria 
de defesa do Brasil, o submarino 
nuclear e rapinar o pré-sal. 

Os militares devem ser con-
vocados para a defesa da Pátria, 
pois com o golpe até a Estratégia 
Nacional de Defesa estará em 
risco. Uma ampla frente única 
de sindicatos, estudantes, inte-
lectuais e artistas, empresários 
nacionais, igreja progressista 
não pode deixar de incorporar 
os militares nacionalistas neste 
esforço para defender a demo-
cracia e a Nação Ameaçada.

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

@brpopular
O twitter do Jornal Brasil Popular é

Angélica Torres

Ricardina Almeida

Feministas levam � ores para Dilma e quatro dias depois fazem ato contra a Veja, que chamou a mulher de Michel Temer de "bela, recatada e do lar"

O processo de votação do impeachment na 
Câmara dos Deputados mostrou ao mundo a fra-
gilidade da democracia brasileira. Um país onde a 
discriminação contra as mulheres é assustadora, 
tendo como vítima maior a própria presidente da 
República, Dilma Rousse� , uma mulher honrada, 
sobre quem não pesa uma denúncia sequer de cor-
rupção. 

Por isso um grupo de mulheres foi homenage-
á-la no Palácio do Planalto dois dias após a votação 
vergonhosa dos deputados, que abusaram de usar 
o nome de Deus em vão, mas não disseram o moti-

vo concreto que os levaria a pedir a cassação da pre-
sidente. Um repúdio à injustiça que têm sido feita à 
longa história de luta de Dilma pela democracia e 
também à forma machista e misógina como a im-
prensa e muitos membros do Congresso Nacional a 
têm tratado, pelo simples fato de ser mulher.  

Os membros das instituições magnas ainda se 
articulam em nome de objetivos pessoais ou no in-
teresse de países estrangeiros, demonstrando falta 
de compromisso com o país, com seu povo, com 
suas riquezas, com as novas gerações e com a so-
berania nacional.  

Dilma paga o preço de ser mulher

União Cívico Militar em defesa da democracia
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 Dilma Rousse�  desce a rampa do Palácio do Planalto para receber grupo de mulheres
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"Quando se tira o voto ao povo, o povo é expelido do centro para a periferia da história, perde o pão e a liberdade." (Ulysses Guimarães)

Cresce o investimento 
estrangeiro 
Os investidores es-
trangeiros voltaram a 
apostar na retomada 
da economia brasi-
leira em março. O 
primeiro trimestre 
somou quase US$ 
17 bilhões em inves-
timento externo no 
Brasil, superando 
os US$ 13,1 bilhões 
registrados no inter-
valo janeiro-março 
de 2015.

Balança
comercial é positiva
No mês, as expor-
tações somaram 
US$ 8,3 bi, e as 
importações, US$ 
5,8 bi, com saldo 
positivo de US$ 2,5 
bi. Neste ano, até a 
terceira semana de 
abril, as exportações 
totalizaram US$ 
48,9 bilhões, e as 
importações, US$ 
37,9 bilhões, gerando 
um superávit de US$ 
11,0 bilhões.

Usina de Belo Monte
começa a operar 
A usina de Belo 
Monte começou a 
geração comercial de 
energia elétrica, no 
dia 20 de abril, com a 
entrada em operação 
da primeira turbina. 
Estão em fase de 
montagem outras 17 
unidades geradoras, 
que serão concluídas 
e acionadas, grada-
tivamente, até 2019. 
A previsão é que a 
cada dois meses seja 
ativada uma nova 
turbina até o pleno 
funcionamento da 
hidrelétrica, em 2019.

brasil

José Augusto Valente

06 de maio de 2016

Ao participar do ato 
alusivo ao Dia do 
Trabalhador, no 1º 
de maio, em São 

Paulo, a presidenta Dilma 
Rousse�  anunciou o reajuste 
de 9% para os bene� ciários 
do Programa Bolsa Família já 
em 2016, a correção de 5% da 
tabela do Imposto de Renda 
para o próximo ano e a con-
tratação de, no mínimo, 25 mil 
moradias do Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

O ato, promovido pela 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB) e Intersindical, 
contou com a participação de 
mais de 60 entidades que for-
mam as frentes Brasil Popular 
e Povo sem Medo. O lema este 
ano foi Brasil: Democracia + 
Direito, em defesa da demo-
cracia, contra o golpe e contra 
a retirada de direitos trabalhis-
tas e sociais.

Em seu discurso, Dilma 
a� rmou que o golpe parla-
mentar em curso no Brasil 
quer destruir os programas 
sociais e os direitos dos tra-
balhadores, a começar pela 
CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho). Ela disse que os 
golpistas pretendem cortar o 
Bolsa Família de 36 milhões 
de pessoas e lembrou que alia-
dos do vice-presidente Michel 
Temer já anunciaram o � m 
dos reajustes dos aposentados 
e da política de correção do sa-

lário mínimo. Além disso, cri-
ticou a promessa de Temer de 
privatizar tudo o que for pos-
sível. "A primeira vítima será o 
pré-sal", a� rmou.

“Não tenho conta no exte-
rior, jamais usei recurso pú-
blico em causa própria, não 

recebi propina e nunca fui 
acusada de corrupção. Eles 
tiveram que inventar um cri-
me”, disse a presidente em re-
ferência ao presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). “Não é 
um golpe com armas, tanques 

na rua, não é golpe militar 
que conhecemos no passado. 
Eles rasgaram a Constituição 
do país. Fazem isso porque há 
15 meses eles perderam uma 
eleição direta”, disse. “Vou re-
sistir e lutar até o � m”, � nali-
zou a presidente.

O general Eduardo Villas 
Bôas, Comandante do Exérci-
to Brasileiro, defendeu, em pa-
lestra aos alunos do CEUB, no 
Dia do Exército, 19/04, desen-
volvimento econômico nacio-
nalista como principal saída 
para a crise social e econômica 
que o Brasil está atravessando, 
no momento em que forças 
antinacionalistas tentam dar 
o golpe do impeachment para 
afastar a presidenta Dilma do 
poder sem crime de responsa-
bilidade, conforme determina 
a Constituição.

Investir em segurança na-
cional, para atender os pres-
supostos do Plano Nacional 
de Segurança e da Estratégia 
de Segurança Nacional, repre-
senta � ncar as bases � rmes de 
projeto nacionalista, para pro-
mover a indústria, os empre-
gos de qualidade, a promoção 
tecnológica, a cibernética, a 
soberania econômica, sintoni-
zando o Brasil com o avanço 
da modernidade global.

O país precisa, sobretudo, 
de projeto nacional e não de 
discussões macroeconômicas, 
que atendem os interesses dos 
mercados especulativos, inte-

ressados, apenas, em debater 
questões super� ciais, como taxa 
de juros, taxa de câmbio etc.

É preciso ir fundo nos pro-
blemas nacionais, de modo a 
resolver as demandas mais 
caras da população em maté-
ria de educação, saúde, segu-
rança, infraestrutura.

Sendo a segurança, na ava-
liação do general, assunto da 
sociedade, o fundamental é 
união cívico militar como ob-
jetivo fundamental a ser con-
quistado pelo povo, como fa-
tor essencial de sua libertação 
econômica e política.

Os jovens, para o coman-
dante do Exército, devem, nes-
se contexto, merecer atenção 
prioritária. Por isso, o serviço 
militar obrigatório é meta fun-
damental das Forças Armadas. 

Por meio dele, os jovens 
das famílias mais pobres, 
hoje, atraídas para o crime 
nos grandes centros urbanos, 
serão salvos para conquistar 
sua identidade, desenvolver 
o patriotismo, disciplinar-se 
para o trabalho e o desenvol-
vimento da consciência social 
para além e acima das lutas 
de classe.

Desenvolverão, por exem-
plo, consciência da necessi-
dade de defender o patrimô-
nio nacional, suas riquezas, 
como a Amazônia, o pré-sal, 
as reservas minerais estraté-
gicas etc. 

O ponto de vista do co-
mandante militar naciona-
lista entra em choque total, 
por exemplo, com o progra-
ma neoliberal, intitulado 
“Ponte para Futuro”, que o 
vice-presidente conspirador 

antidemocrata Michel Temer 
pretende implementar, se as 
forças golpistas afastarem a 
presidente Dilma. É uma pro-
posta que destrói conquis-
tas sociais e econômicas dos 
trabalhadores, garantidas na 
Constituição, para favore-
cer interesses antinacionais. 
Além disso, Temer destruiria 
o Plano Nacional de Defesa e 
a Estratégia Nacional de De-
fesa, que preocupa muito o 
Comando Militar.

Muitos anos antes do � m da 
escravatura, centenas de clubes 
abolicionistas foram criados no 
Brasil. Eles organizavam deba-
tes, sorteios e festas para angariar 
recursos e divulgar sua causa. 
Da mesma forma, desde 1834, 
clubes republicanos defenderam 
esta nova forma de governo, 
durante os mais de 66 anos de 
Império. Já a jovem Democracia 
Brasileira, surgida da luta contra 
a ditadura, ao contrário, nunca 
teve antes um movimento orga-
nizado, coletivo e plural, que reu-
nisse aqueles que a defendem. 

Foi preciso que a UNE 
(União Nacional dos Estudan-
tes) propusesse a criação dos 
“Comitês de Defesa da Demo-
cracia”, não só nas universidades, 
mas em cada cidade e em cada 
bairro de todo o Brasil. Para isso, 
a UNE criou um site na internet 
(http://universidadepelademo-
cracia.com.br/) com um manual 
de instruções e o passo-a-passo 
para qualquer interessado criar 
novos CDDs, que por de� nição 
devem ser organizações supra-
partidárias e plurais com o obje-
tivo de defender a Democracia. 

Eles devem funcionar como 
se fossem verdadeiras “Escolas 
de Democracia”, realizando todo 
tipo de atividade que difunda e 
defenda os valores democráti-
cos.  Portanto, os CDDs devem 
ser abertos a qualquer pessoa, 
e não só àquelas que já tenham 
um pensamento de esquerda. 
Basta querer que a Democracia 
seja mais valorizada e respeitada 
por todos, incluindo os mais jo-
vens e os de menor instrução. 

Ajude a fundar mais um 
CDD com seus colegas, ami-
gos e vizinhos. A sociedade, 

mesmo contaminada pela TV 
Globo, vai percebendo que 
falta informação sobre o Es-
tado de Direito e as institui-
ções democráticas. Se a De-
mocracia não for fortalecida, 
sempre haverá golpistas para 
derrubá-la. Em apenas um 
mês, foram formados cerca 
de 80 CDDs em todo o país. 
Participe e ajude a escrever a 
Nova História do Brasil, for-
talecendo a consciência, a 
mobilização e a organização 
dos trabalhadores pela base.

Durante sessão da comis-
são especial do impeachment 
no Senado, no dia 2 de maio, 
o procurador do Ministério 
Público junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), Júlio 
Marcelo de Oliveira, admitiu 
que a presidente Dilma Rous-
se�  não cometeu crime de res-
ponsabilidade em 2015.

O procurador integrou a 
equipe que analisou e reco-

mendou aos ministros do TCU 
a rejeição das contas do gover-
no Dilma de 2014. Ele, que é 
um dos responsáveis pela tese 
das “pedaladas � scais”, reco-
nheceu que não houve nenhu-
ma antecipação de recursos da 
Caixa Econômica Federal ao 
governo federal em 2015. A 
declaração foi feita em respos-
ta a uma questão da senadora 
Gleisi Ho� mann (PT-PR). 

A declaração do procu-
rador gerou uma certa con-
fusão no plenário, pois a 
oposição percebeu que essa 
informação se contrapõe ao 
que diz a acusação, embo-
ra o procurador tivesse sido 
chamado pelos próprios se-
nadores golpistas como tes-
temunha de acusação, na 
tentativa de incriminar a 
presidente Dilma.

Dilma participa de ato do Dia do
Trabalhador e reforça programas sociais

Comandante do Exército defende nacionalismo 
econômico para tirar País da crise

Brasil está formando Comitês de Defesa da Democracia

Dilma não cometeu crime de responsabilidade, diz procurador do TCU

Cesar Fonseca

Ivo Pugnaloni
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Comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas

Dilma anuncia pacote social e responsabiliza Eduardo Cunha por agravamento da crise 

 Em “ato falho”, acusador admite inocência de Dilma
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internacional internacional 06 de maio de 2016

Juliana Castro

FC Leite Filho

A campanha Equa-
dor, o Brasil está 
contigo! – iniciativa 
de representantes 

de movimentos sociais e enti-
dades do DF – já conta com 
apoio o� cial do Governo de 
Brasília. O Subsecretário de 
Relações Institucionais Mobi-
lização Social e Participação 
Popular, Acilino Ribeiro, ga-
rantiu o apoio para ampliação 
dos postos de coleta, estru-
tura e divulgação. Agora, os 
organizadores esperam sen-

sibilizar os brasilienses para a 
arrecadação dos donativos.

Na quinta-feira (28/04), 
a campanha recebeu o apoio 
da Associação Comercial do 
Distrito Federal (ACDF) que 
se comprometeu em estabele-
cer com os lojistas de Brasília 
os pontos para o recebimen-
to dos donativos. Ao longo 
de toda essa semana, até o 
dia 06.05, mercados e demais 
estabelecimentos comerciais 
vão receber os itens emergen-
ciais para esta fase de atendi-

mento às vítimas, como ma-
teriais para acampamento, 
barracas, colchões, coberto-
res, lanternas, pilhas, itens 
de cozinha, kits higiênicos, 
dentre outros.

O Banco do Brasil, através 
do seu setor de tecnologia, tam-
bém ofereceu apoio à campa-
nha com mensagens em seus 
caixas eletrônicos para estimu-
lar as doações.

O Equador passou, no dia 16 
de abril, por um forte terremoto 
de 7,8 graus na escala Richter – 
classi� cado pelo Instituto Geo-

físico do Equador como um dos 
mais fortes da história do país 
– e uma série de mais de 700 
réplicas do abalo, que afeta-
ram principalmente as provín-
cias litorâneas de Esmeraldas, 
Manabí, Santo Domingo, Los 
Rios, Santa Elena e Guayas. 
Além de áreas completamente 
destruídas, os números da tra-
gédia registram, segundo o úl-
timo boletim o� cial, 660 pes-
soas falecidas, mais de 51.336 
atendidas, das quais 4.605 feri-
das e mais de 22.421 desabri-
gadas e 31 desaparecidas.

Em geral, a mídia interna-
cional não difere muito 
da brasileira, inclusive 
repercutindo muitos dos 

escândalos aqui engendrados 
para desestabilizar as políticas 
em matéria de soberania e di-
reitos sociais. Mas o golpe con-
tra Dilma, na sessão da Câmara 
dos Deputados, no domingo, 17 
de abril, foi tão tosco e primário, 
que provocou uma unanimida-
de de pasmo planetário. 

Jornais, TVs, rádios e redes 
sociais não conseguiram escon-
der seu assombro com aquele 
des� le de horrores saídos da 
boca dos 367 deputados, ao 
procurar justi� car o disparate 
daquela arremetida contra a so-
frida democracia brasileira. As 
justi� cativas dos deputados iam 
desde o nascimento da � lha ou 
da neta, a renovação carismática, 
até homenagens a torturadores.

Nessa linha, seguiram CNN, 
RT.com Telesur, BBC,com, 
New York Times, Financial 

Times, Le Monde, Der Spie-
gel, El País, Irish Times, � e 
Guardian, Página 12 e até � e 
Economist, acerba crítica de 
Dilma e de Lula. Aquela pu-
blicação londrina, considera-
da a bíblia dos conservadores, 
estampou numa capa de 21 de 
abril, em alusão à comemora-
ção do dia de Tiradentes, nos-
so herói da independência, o 
título "� e betrayal of Brazil" 
(A traição do Brasil). 

A revista ainda foi mais 
longe, ao sustentar: “Os de-
litos � scais atribuídos à pre-
sidente Dilma Rousse�  são 
muito menores do que os de 
seus algozes e o vice-presi-
dente Michel Temer di� cil-
mente será percebido como 
alguém com legitimidade 
para governar o País”.

Por sua vez, o site america-
no Democracy Now, depois de 
lembrar que 318 dos deputados 
votantes estão envolvidos em 
processos de corrupção, repor-

tou a inusitada viagem do sena-
dor Aloysio Nunes (PSDB-SP) 
aos Estados Unidos, "para par-
ticipar de reuniões a portas fe-
chadas com várias autoridades 
e lobistas dos EUA".

"O senador estaria se reu-
nindo com o presidente e 
membro da Comissão de Re-
lações Exteriores do Senado 
americano, o republicano Bob 
Corker, para discutir a situação 
no Brasil", acrescentou o DN.

Por � m e mais impressio-
nante, foi a reação da conser-
vadora cadeia internacional 
de TV CNN, que veiculou 
o diálogo entre o jornalista 
Glenn Greenwald e a apresen-
tadora Christiane Amanpour, 
da própria emissora. O mais 
premiado jornalista da atu-
alidade e uma das principais 
apresentadoras dos EUA fa-
zem um diagnóstico preciso 
e devastador. No vídeo, a TV 
a� rma que Dilma sequer foi 
acusada de corrupção.

O jornalista Fernando Brito, 
em seu blog Tijolaço, divulgou a 
resposta que João Roberto Ma-
rinho enviou ao jornal inglês 
� e Guardian, onde suas Orga-
nizações Globo são apontadas 
como parte das forças que pro-
movem e apoiam a derrubada 
de Dilma Rousse� .

Marinho diz em sua respos-
ta que a mídia brasileira é vasta 
e plural – embora seis famílias, 
sobretudo a dele – a contro-
lem. Segundo Fernando Brito, 
“muita formalidade, nenhuma 
sinceridade”. Para � nalizar, Bri-
to escreveu que “todo mundo 
sabe que o golpe é golpe e que 
o golpe é da Globo tanto quanto 
de mais ninguém, pois sem ela 
jamais ocorreria”.

Aqui, a inacreditável resposta 
da Globo ao jornal inglês

“Precisamente para evitar 
qualquer acusação de incitar 
manifestações de massa – como 

o Sr. (David) Miranda (autor 
do artigo) agora nos acusa – o 
Grupo Globo cobriu os protes-
tos sem nunca anunciar ou dar 
opinião sobre elas em seus ca-
nais de notícias antes de acon-
tecerem. Globo tomou posições 
iguais sobre comícios para a 
presidente Dilma Rousse�  e 
contra o impeachment: ela co-
briu todos, sem mencioná-los 
antes deles ocorrerem, conce-
dendo-lhes o mesmo espaço 
que foi dado aos protestos an-
ti-Dilma. Quando o processo 
de impeachment começou na 
Câmara Baixa do Congresso, 
alocamos igual tempo e do es-
paço para a defesa e acusação. 
O Grupo Globo não apoia o 
impeachment em editoriais. 
Ele simplesmente declarou que, 
independentemente do resulta-
do, tudo tinha de ser conduzida 
de acordo com a Constituição, 
que na verdade tem sido o caso 
até agora.”

O pré-candidato à presi-
dência dos Estados Unidos 
pelo Partido Democrata, se-
nador Bernie Sanders, cri-
ticou a política intervencio-
nista do presidente Barack 
Obama. Ele a� rmou que seu 
país está por trás do golpe 
no Brasil e da destruição das 
duas principais empresas 
brasileiras, Petrobras e Ode-
brecht.

Segundo Sanders, "os Es-
tados Unidos não podem 
continuar intervindo na 
América Latina e derruban-
do governos ou tentando 
desestabilizá-los por razões 

econômicas". Ele garantiu 
que, se chegar à Casa Branca, 
fomentará "uma nova relação 
baseada no respeito mútuo" 
com a América Latina.

O fotojornalista Mau-
rício Lima foi o primeiro 
brasileiro a ganhar o Prê-
mio Pulitzer (adminis-
trado pela Universidade 
de Colúmbia, em Nova 
Iorque, outorgado a pes-
soas que realizem traba-
lhos de excelência na área 
do jornalismo, literatura 
e composição musical). 
Ao receber o prêmio, no 
dia 28 de abril, diante dos 
500 maiores líderes da 
imprensa mundial, ele er-
gueu a placa e disse: "Eu 
sou contra o golpe”.

Após os agradecimen-

tos, o jornalista falou so-
bre a situação política no 
País e se posicionou: “eu 
acredito que todos aqui 
sabem o que está acon-
tecendo no Brasil e eu 
gostaria de expressar meu 
suporte à liberdade de 
imprensa e à democracia, 
que é o exatamente o que 
não está acontecendo no 
Brasil neste momento”.

Enquanto falava, Mau-
rício levantou uma pla-
ca escrito “Golpe Nunca 
Mais”, sendo que a letra 
“o” foi substituída pelo 
ícone da Rede Globo. 

Lima recebeu o prêmio 
� e John Faber Awards, 
da Overseas Press Club, 
por ter realizado a melhor 
reportagem fotográ� ca 
internacional em jornal 
ou veículos de informa-
ção, pela cobertura dos 
refugiados na Europa e no 
Oriente Médio. Ele traba-
lha no New York Times. 
Semanas antes da vota-
ção do Impeachment no 
Congresso, Mauricio ha-
via dado uma entrevista 
para Mídia Ninja, quando 
ressaltou a importância 
das mídias livres no país.

Colabore com as vítimas
do terremoto no Equador

Imprensa mundial
denuncia o golpe no Brasil

A Globo gosta de direito de resposta...  mas só 
para ela, quando é chamada de golpista.

Sanders não quer Estados Unidos
derrubando governos na América Latina Vencedor do Prêmio Pulitzer denuncia Globo e golpe no Brasil
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Voluntários que tomaram a iniciativa de ajudar os equatorianos

Vítima do terremoto no Equador

Nos EUA, Maurício Lima desabafa: “golpe nunca mais” 
Sanders: “Futuro de cada país deve ser 
decidido por seu povo, não pelos EUA”
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Brasil  Popular8

programas sociais

Beto Almeida

Num ato que contou 
com a presença de 
médicos cubanos 
lotando o salão do 

Palácio do Planalto, no dia 29 
de abril, a presidente Dilma 
Roussef assinou Medida Pro-
visória prorrogando, até 2019, 
o Programa Mais Médicos, 
incluindo a presença de pro� s-
sionais estrangeiros. Na opor-
tunidade, Dilma fez agrade-
cimento especial aos médicos 
cubanos, cujo contingente ini-
cial chegou ao Brasil em 2013 
e foi decisivo para a estrutura-
ção do atendimento médico 
à população, especialmente 
em regiões que não possuíam 
qualquer atendimento.

Segundo o Ministério da 
Saúde, hoje o quadro do aten-
dimento médico no Brasil re-
gistra uma melhora signi� ca-
tiva a partir do Mais Médicos. 
Em 2013, a Frente Nacional 
de Prefeitos solicitou ao go-
verno uma ação emergencial, 
denunciando que 70 por cen-
to dos municípios não possu-

íam sequer um médico. Hoje, 
o quadro se inverteu, e 70 por 
cento dos municípios já têm 
atendimento médico, redu-
zindo muito a mortalidade 
infantil, via ações preventivas, 
e, também, proporcionando, 
com o atendimento descen-
tralizado nos postos de saúde, 
uma redução expressiva da 
pressão sobre o atendimento 
hospitalar. Mesmo em estados 
ricos, como São Paulo, a pe-
riferia das grandes cidades só 
passou a ter atendimento mé-
dico com o Mais Médicos.

Porém, o Mais Médicos 
não é apenas atendimento 
médico, o que já seria muito. 
É, também, uma política que 
prevê formação médica des-
centralizada, com cursos de 
Medicina instalados no in-
terior do país, com abertura 
para o ingresso de estudantes 
pobres, negros e indígenas 
nesta pro� ssão em que o Brasil 
é carente. Resultados:  aumen-
tou para 63 milhões de pesso-
as a população atendida pelo 

programa, surgiram 39 cursos 
de medicina fora das grandes 
capitais, favorecendo a � xação 
dos formados no interior. E 
cresceu o número de comuni-
dades indígenas e quilombolas 
atendidas por médicos.

Mesmo com estes avanços, 
o pensamento desumanizado 
e oligárquico, que domina nas 
representações médicas, segue 
tentando obstruir o programa, 
mas tem sido derrotado pela 
coragem do governo e pelo 
apoio popular ao programa, 
que chega a 93%. Maior der-
rota para a oligarquia médica 
é a adesão crescente de médi-
cos brasileiros ao programa, 
pois, em sua última chamada, 
os contratados eram todos 
brasileiros. Representantes 
históricos do Movimento Sa-
nitarista, presentes ao ato, dis-
seram que tanto o SUS como 
o Mais Médicos são conquis-
tas deste movimento, que exi-
ge a consolidação permanente 
da democracia para que não 
sejam destruídos.

Dilma prorroga Mais Médicos até 2019

Golpe põe em risco os programas sociais José Augusto Valente

O golpe para tirar Dilma 
Rousse�  da Presidência da 
República, sem que ela tenha 
cometido crime algum, levará 
a dupla Michel Temer e Edu-

ardo Cunha à condição de 
Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente.

A principal � nalidade des-
se golpe é redistribuir o or-

çamento público e fazer leis 
para bene� ciar os mais ricos 
em detrimento dos mais po-
bres. Como sempre ocorreu, 
desde Pedro Álvares Cabral 
até o início do Governo Lula.

Para quem ainda duvida, 
basta ver quem está apoiando o 
golpe: os donos da indústria e 
do comércio (CNI e CNC), das 
terras (CNA), das emissoras de 
TV, rádio, jornais e revistas. Em 
duas palavras, os ricos.

Do outro lado, quem está 
defendendo a democracia, o 
mandato popular da presiden-
te eleita e as conquistas sociais 
são os trabalhadores da in-
dústria e do comércio (CUT e 
CTB), os trabalhadores rurais 
e sem-terra (MST e Contag) e 
a Igreja Católica (CNBB), bem 
como os trabalhadores assala-
riados e autônomos como ad-

vogados, jornalistas, artistas e 
muitos outros.

O vice-presidente Michel 
Temer já apresentou as medi-
das que tomará, caso o golpe 
se concretize.
- Reduzir o subsídio para o 
Minha Casa Minha Vida, ti-
rando o sonho da casa própria 
dos mais pobres;
- Reduzir o Pronatec, dimi-
nuindo a gratuidade do ensino 
técnico;
- Reduzir ou acabar com o 
FIES, diminuindo o acesso de 
pobres à universidade;
- Reduzir os programas de 
combate à desigualdade para 
atender, apenas, os 10% mais 
pobres, e quem estiverem aci-
ma disso perde a esperança de 
subir na vida;
- O pré-sal será entregue                  
a empresas estrangeiras, redu-

zindo a arrecadação dos royal-
ties para saúde e educação;

- Haverá uma intervenção 
no SUS. Não diz o que fará 
mas é óbvio que a ideia é gas-
tar bem menos no atendimen-
to gratuito à população, para 
bene� ciar as empresas priva-
das de saúde.

Em linhas gerais, tudo o 
que Lula e Dilma � zeram, nos 
últimos treze anos, para que a 
maioria dos brasileiros tivesse 
melhorado de vida, será des-
montado. Os ricos � carão mais 
ricos e os pobres � carão mais 
pobres. Mas os movimentos 
sociais a� rmam que lutarão 
para impedir que o golpe acon-
teça. Segundo eles, a luta vai 
continuar, sem trégua.

E você, é contra ou a favor 
do golpe?Michel Temer e Eduardo Cunha querem tomar o poder por meio de golpe

Dilma entre os pro� ssionais da saúde que fazem o Mais Médicos
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