
Na Globo News, Temer elogiou Eduardo Cunha,
afi rmando que seu companheiro de partido (PMDB), 
que o ajudou a coordenar o golpe, é "batalhador no 
campo político e no campo jurídico". Porém, se Cunha 
for cassado na Câmara e sua situação piorar perante 
a Justiça, Temer não terá o menor problema em trair o 
companheiro, com a ajuda da grande mídia, para parecer 
que está no lado certo. Afi nal, disso ele entende.

Nem dois meses se passaram e o governo 
golpista está em crise. Três ministros 
(Romero Jucá, Fabiano Silveira e Henrique 
Eduardo Alves) já caíram por suspeita 
de corrupção na Operação Lava Jato. O 
ministro da Educação, Mendonça Filho, foi 
acusado de receber propina e o Ministério 
Público pediu o bloqueio de bens do 
ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
por improbidade administrativa. Pelo 
menos mais oito ministros aparecem em 
investigações de esquemas de corrupção, 
além do próprio presidente interino, acusado 
por Sérgio Machado de ter pedido R$ 1,5 
milhão para fi nanciar a campanha do PMDB 
à prefeitura de São Paulo em 2012.
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Michel Temer concede entrevista à Globo News

Romero Jucá, o primeiro a cair no governo Temer
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Ao explicar porque vetou o uso de avião presidencial pela 
presidente Dilma Rousseff, o interino Michel Temer afi r-
mou que ela "utiliza o avião, ou utilizaria, para ir fazer 
campanha denunciando o golpe". A afi rmação foi dada 
em entrevista concedida ao jornalista Roberto D'Ávila, 
na terça-feira (22/06), na Globo News. 

Ainda nesta edição
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Medidas concretas 
adotadas pelo in-
terino ilegítimo 
Michel Temer 

apontam para uma tentativa 
de fazer o Brasil voltar à Re-
pública Velha. Pretende de-
molir a CLT de Vargas, priva-
tizar a Petrobrás, a Eletrobras 
e o BNDES. Além disso, pela 
con� ssão da prática, quer re-
tornar ao período pré-Vargas, 
ao pôr em dúvida uma con-
quista da Revolução de 30, 
o voto secreto e direto, pois 

tramou para chegar ao poder 
sem voto.

A segunda tentativa de 
demolir a Era Vargas - a pri-
meira foi parcialmente reali-
zada por FHC - coloca Temer 
numa rota de colisão com 
amplas forças progressistas 
nacionais. Já se fazem sentir 
inquietações no seio militar 
em razão dos riscos que po-
deriam atingir a Política Na-
cional de Defesa, traçada so-
lidamente no Governo Lula, 
e que promove uma indus-

trialização imprescindível do 
setor de defesa, essencial para 
que um país com as riquezas 
do Brasil possa exercer algum 
tipo de soberania sobre elas. 
Sobretudo quando, cada dia 
mais, os países imperialistas 
acionam seu intervencionis-
mo militar contra riquezas 
energéticas, como no Iraque, 
na Líbia, na Síria, no Irã, na 
Venezuela etc. 

O pensamento militar 
associa o neoliberalismo à 
demolição da indústria de 

defesa. Vale lembrar, que os 
militares participaram ati-
vamente da criação da Pe-
trobrás, na Era Vargas, bem 
como do ITA, da Embraer, 
da Embrapa, setores que, na 
visão de Temer, como aliado 
submisso aos tucanos e aos 
interesses estrangeiros, pode-
rão todos ser alvo de demolição.

Exatamente por revelar-se 
como um Exterminador do 
Futuro do Brasil é que se ex-
plica a crescente onda de in-
satisfação contra este governo 

ilegítimo, tornando possível 
a construção de uma ampla 
Rede de TVs Educativas, Co-
munitárias e Universitárias, 
visando dar voz uni� cada às 
ações que podem, sim, criar 
as condições para que seto-
res políticos representados 
no Senado, pressionados pe-
las ruas, revejam sua posição, 
respeitem 54 milhões de elei-
tores  e reconduzam Dilma 
à Presidência da República, 
anulando todas as medidas de 
retrocesso à República Velha. 
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Estupro, segundo o Art. 
213 do Código Penal, 
é o ato de “constran-
ger” alguém, median-

te violência ou grave ameaça 
a ter relações sexuais, ou a 
praticar atos libidinosos. As 
penas  máximas para o crime 
vão de 10/12 anos e quando o 
ato resultar em morte da víti-
ma, ela aumenta para 30 anos. 

A história do estupro de 
mulheres é uma história qua-
se tão antiga quanto a huma-
nidade. Todas as sociedades 
já estudadas evidenciam, em 
maior ou menor grau, dife-
rentes tipos de violência e 
de estupro de mulheres. Por 
que isso acontece? Na luta 
pela preservação da espécie, 
os membros das sociedades 
humanas estabeleceram re-
lações com a � nalidade de 
encontrar parceiras, organi-

zar-se, realizar transações, 
construir objetos, produzir 
abrigos e alimentos para sua 
sobrevivência, e inúmeras 
outras coisas. Essas relações 
produzem conhecimentos,  
leis e arte e revelam crenças, 

códigos de moral e costumes 
– a cultura de cada povo.  Há 
milênios, essas relações têm-
-se estruturado partir de uma 
visão  androcêntrica do mun-
do , ou seja, do homem como 
centro de tudo, denomina-

da “cultura do patriarcado”, 
onde predomina o  poder dos  
mais fortes, ricos, preparados 
tecnicamente, e que  “legiti-
ma”  o tratamento dado aos 
supostamente mais fracos e 
dependentes e, portanto, pas-

síveis de serem dominados e 
violentados. 

É nessa realidade, que as 
mulheres, metade da popula-
ção do mundo, na centralida-
de do seu corpo e da sua se-
xualidade, passam a compor 
o grupo de indivíduos que é 
alvo pleno da violência e, por-
tanto, dos crimes de estupro. 
Violentar, realizar ato sexual 
sem consentimento, faz parte 
de valores milenares, patriar-
cais e machistas, cultivados e 
usados para oprimir, subjugar 
e negar existência da mulher 
como ser social e político. Nas 
sociedades ditas civilizadas, 
esses valores são alimentados 
de forma continuada, silen-
ciosa e naturalizada, fazendo 
com que os crimes de estupro 
gozem de uma impunidade 
gritante e indigna, que precisa 
ser enfrentada.
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Manifestação contra a cultura do estupro em Lisboa, Portugal, reune centenas de pessoas na Praça da Figueira

PARA DESEDUCAR...
Depois de receber "propostas" de Alexandre Frota para a 
educação e de aparecer na lista da Odebrecht, Mendonça 
Filho é suspeito de receber R$ 100 mil da construtora UTC. O 
Ministério Público Federal já pediu investigação ao Supremo 
Tribunal Federal sobre a propina que teria recebido o ministro 
golpista da Educação.

SÓCIOS NA “TRANSPARÊNCIA”
O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato 
Jardim, nomeou Lilian Claessen Miranda Brandão – sua sócia 
em um escritório de advocacia – para chefi ar o seu gabinete no 
ministério. Quatro dias após a posse de Torquato como ministro, 
a situação cadastral da sociedade foi alterada do status de 
"suspensa" para "interrupção temporário de atividades". A 
sociedade então se transferiu para dentro do governo? 

PÓ PARÁ...
Como se diz em Minas Gerais, 
pó pará... O governo Temer 
convidou, para ser o novo 
secretário nacional de Futebol 
e de Defesa dos Direitos do 
Torcedor, o ex-deputado 
estadual mineiro, Gustavo 
Perrella, de 33 anos, fi lho do 
senador Zezé Perrella (PTB-MG). 
Ele fi cou famoso em 2013, 
quando a Polícia Federal 
apreendeu meia tonelada de 
cocaína em seu helicóptero. 
Mas até agora ninguém sabe de 
quem era o carregamento.
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No dia 15 de junho, Dilma Rousseff  
esteve em João Pessoa, na Paraíba, onde 
participou de uma audiência pública 
realizada pela Assembleia Legislativa do 
Estado, no Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo. Ela foi muito aplaudida quando 
criticou o presidente interino, Michel 
Temer, por suspender o repasse de R$ 17 
milhões que já haviam sido depositados 
pela União para o governo da Paraíba 
construir uma ponte. 

No dia 16, Dilma recebeu o título 
de Cidadã Baiana, na Assembleia 
Legislativa da Bahia, e em seguida 
foi para o lado de fora para receber o 
carinho do povo. Sobre a homenagem, 
ela disse que "receber o título de cidadã 
baiana é uma honra e me sinto muito 
orgulhosa, porque a Bahia é onde 
nasceu o Brasil. A Bahia é o símbolo 
da nossa diversidade cultural e tem a 
representação da alma brasileira".

No dia 17, em Recife. Dilma foi aclamada 
durante ato Mulheres pela Democracia 
contra a Violência. Na Universidade Federal 
de Pernambuco, ela recebeu um manifesto 
e palavras de apoio do reitor, Anílso 
Brasileiro. "Defendemos a normalização 
da vida democrática do Brasil, o respeito 
à Constituição, e entendemos que ela 
[Dilma] foi eleita pela expressão do 
sufrágio popular, e é importante que ela 
retome seu mandato", concluiu.

Ao contrário de Dilma, até agora Michel 
Temer não compareceu a nenhum ato 
público devido à falta de apoio popular. Ele 
cancelou a primeira viagem ao Nordeste 
que faria como presidente interino. No dia 
14 de junho ele iria a Arapiraca (AL) e em 
Floresta (PE). A única viagem que Temer 
manteve foi para o Rio de Janeiro, onde ele 
visitou o Parque Olímpico, no dia 14, sem a 
presença de público e com forte esquema 
de segurança.

Dilma participa de Audiência Pública da 
Assembleia Legislativa da Paraíba 

Dilma em ato na área externa da Assembleia
Legislativa, após receber o título de Cidadã Baiana.

Dilma durante ato Mulheres pela
Democracia contra a Violência, em Recife.

14/06 – Praticamente isolado, Michel Temer 
visita Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Nordestinos recebem Dilma de braços abertos
Editorial

Ricardina Ameida
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“Como em 1964, Michel Temer tenta emplacar a ideia de legitimidade democrática” (James Green)

brasil

Triste a desilusão dos 
brasileiros que acredi-
taram que substituindo 
Dilma Rousse�  (pre-

sidenta legitima) por Michel 
Temer (presidente impostor), a 
corrupção estaria sob controle e 
o país sairia da crise. Mais triste 
é descobrir que o golpe é contra 
o povo trabalhador, mas tudo 
isso já estava escrito.

Propostas de � exibilização e 
retirada de direitos trabalhistas, 
destruição da proteção social 
consagrado na Constituição 
de 1988 e desmonte do Estado 
foram apresentadas por Temer 
em outubro de 2015, no docu-
mento intitulado “Uma Ponte 
para o Futuro”.  

A Agenda Brasil, apresen-
tada por Renan Calheiros tam-
bém em 2015, reúne projetos 
de lei numa Comissão Especial 
para garantir tramitação rápida 
no Congresso, transformando 
em lei as propostas da Ponte 
para o Futuro. E Temer já co-
brou de Renan que aprove tudo 
isso rapidamente.

O atual Congresso, que dis-
pensa apresentações, detesta 
conquistas sociais e trabalhis-
tas. O DIAP (Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar) apontou 55 pro-
jetos em tramitação que repre-
sentam ameaças ao povo. Por 
exemplo, a terceirização geral 
e sem limites para todos os se-
tores e atividades. O resultado 
será uma generalização da pre-
carização no mercado de traba-
lho, considerando que os maio-
res índices de mortes e doenças 
laborais, os menores salários e 
as piores condições de saúde e 
segurança no trabalho estão as-
sociados à terceirização.

Os golpistas cobiçam des-
montar as leis trabalhistas, 
� exibilizando a CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho). 
Querem a prevalência das 
negociações coletivas sobre o 
que já é garantido em lei, o que 
signi� ca que os direitos já con-
quistados como férias, décimo 
terceiro salário e pagamento de 
hora-extra poderão ser renego-

ciados para atender os interes-
ses do patrão. 

Pretendem eliminar a parti-
cipação do sindicato e até proi-
bir o trabalhador demitido de 
reclamar na Justiça qualquer di-
reito trabalhista que não tenha 
sido expressamente ressalvado 
no momento de sua rescisão.

No caso de do servidor pú-
blico, há projetos para permitir 
a demissão por “insu� ciência 
de desempenho”, regulamentar 
e retirar o direito de greve e au-
torizar a renegociação das dí-
vidas dos Estados condiciona-
da à redução de despesas com 
pessoal, ajustes previdenciários 
e programas de desligamento 
voluntário.

Quem cai no conto do vi-
gário não se conforme por ter 
sido tão ingênuo. Mas nunca é 
tarde para corrigir um erro. As 
ameaças podem ser enfrenta-
das e derrotadas se os trabalha-
dores estiverem organizados e 
mobilizados para não aceitar 
que mexam com os direitos 
conquistados.

A estratégia econômica 
adotada pelo governo gol-
pista de Michel Temer, além 
de aumentar a in� ação, quer 
acabar com conquistas so-
ciais e destruir direitos civis e 
trabalhistas para favorecer o 
capital estrangeiro especulati-
vo que entra sem controle al-
gum nas fronteiras nacionais.

A entrada de muita moe-
da estrangeira no Brasil, em-
purrada pelas políticas impe-
rialistas de Estados Unidos e 
Europeia de expandir oferta 
de dinheiro especulativo en-
quanto mantêm os juros por 
lá na casa do zero ou nega-
tivo. Com isso, os credores 
pressionem por mais juros, 
alimentando a ciranda � nan-

ceira in� acionária, que gera 
aumento de preços, princi-
palmente dos alimentos. 

Assim, os trabalhadores 
� cam prisioneiros na arma-
dilha da dívida, que cresce 
na base da pura especulação 
da agiotagem, e os salários 
são massacrados, achatan-
do o poder de compra. Por 
outro lado, os credores, com 
medo de que o governo en-
tre em bancarrota � nanceira, 
exigem pagamentos cada vez 
mais altos da dívida, junto 
com os juros. Para fazer isso, 
o governo corta gastos sociais 
e destrói direitos conquista-
dos pelos trabalhadores.

E o empobrecimento 
dos trabalhadores prejudi-

ca também o governo, que 
não arrecada e por isso não 
pode investir, e os próprios 
empresários, que sem ganhar 
na produção, partem para a 
especulação na bolsa, onde 
ganham sem fazer força no 
juro alto. Isso só favorece 
banqueiros agiotas que, no 
Brasil, cobram o juro mais 
alto do mundo. Dessa forma, 
matam a economia nacional.

Ganham os que desejam 
sucatear o patrimônio nacio-
nal para comprá-lo a preço 
de banana, como por exem-
plo querem fazer rapidamen-
te com a Petrobras. O golpe 
político, portanto, é um tiro 
certeiro no povo brasileiro e 
no patrimônio nacional.

Na área de infraestrutura de 
logística, Temer lançou o Progra-
ma Crescer, que nada mais é do 
que um conjunto de programas 
existentes do governo Dilma, co-
nhecidos por todos como PAC 
(Programa de Aceleração do 
Crescimento) e PIL (Programa 
de Investimentos em Logística).

A ideia por trás desse lança-
mento é fazer com que as pes-
soas acreditem que as coisas não 
andavam no governo Dilma, 
mas que agora vão andar. Logo, 
foi bom tê-la afastado!

Ao contrário do que diz a 
imprensa, a oposição e o go-
verno interino, os fatos mos-
tram que os governos Lula 
e Dilma deram prioridade a 
obras e medidas institucionais 
na infraestrutura logística, ga-
rantindo suporte ao acelerado 
crescimento da corrente de co-
mércio exterior. 

Durante o governo FHC, 
essa corrente estacionou no 
patamar de US$ 107 bilhões. 
A partir de 2003, praticamen-
te quintuplicou, passando para 
cerca de US$ 481 bilhões em 
2013, se mantendo nesse pata-
mar desde então. 

Esse forte crescimento do 
comércio exterior seria im-
possível se Lula e Dilma não 
tivessem investido fortemen-
te em infraestrutura logística, 
tanto em obras como em me-
didas institucionais.

Seria impossível porque 
Lula herdou de FHC uma ma-
lha rodoviária degradada, por-
tos ine� cientes, ferrovias com 
peso irrelevante na matriz de 
transportes e aeroportos obso-
letos. Esse quadro, se não fosse 
alterado, seria um sério obstá-
culo ao crescimento econômi-
co e social.

Todos sabem que o atual 
governo interino tem a mesma 
� loso� a neoliberal do governo 
FHC. Como se não bastasse, 
Temer e parte dos seus minis-
tros, segundo as investigações 
em curso, estão envolvidos na 
Lava Jato e em outros escânda-
los de corrupção. 

Como convencer o povo 
brasileiro que os incompeten-
tes passarão a ser competentes 
e honestos daqui pra frente? 

Temer e seus aliados acre-
ditam na falta de memória 
coletiva?

Uma das primeiras medidas do governo interino-golpista foi 
extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Somada 
à escolha do “Rei da Soja” Blairo Maggi para ministro da 
Agricultura, a mensagem é clara: a mão do agronegócio, 
do latifúndio, dos inimigos históricos da reforma agrária 
conduz agora no país as decisões para o campo. 
Em maio, a presidenta Dilma havia liberado R$ 30 bilhões 
para o Plano Safra 2016/2017, mas Michel Temer não 
liberou o recurso, fragilizando a produção e a subsistência de 
20 milhões de trabalhadores da terra. Isso coloca em risco 
a mesa do brasileiro: 70% dos alimentos que consumimos 
diariamente vêm da agricultura familiar

Programa Nacional 
de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
(Pronaf):
fi nancia projetos com 
as mais baixas taxas de 
juros dos fi nanciamentos 
rurais, e gera renda para 
agricultores familiares e 
assentados da reforma 
agrária.

Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater): 
Temer mandou 
suspender as chamadas 
públicas para 
contratação de Ater, 
travando um serviço de 
aperfeiçoamento dos 
sistemas de produção, de 
mecanismo de acesso a 
recursos, serviços e renda 
de forma sustentável. 

Programa
de Aquisição
de Alimentos:
favorece a compra 
direta de produtos 
de agricultores 
familiares ou de 
suas organizações, 
o que garante 
alimento na mesa 
da população de 
menor renda. 

Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar:
prevê o uso de, no 
mínimo, 30% dos 
recursos repassados 
pelo FNDE para 
compra de alimentos 
da merenda escolar 
das mãos de 
agricultores familiares 
locais. 

Programa Nacional de 
Crédito Fundiário:
 fi nanciamento para que 
trabalhadores rurais sem terra 
ou com pouca terra possam 
comprar um imóvel rural ou 
estruturar sua propriedade, 
construir sua casa, preparar o 
solo, comprar implementos e 
ter acompanhamento técnico 
para se desenvolver de forma 
independente e autônoma. 

Agenda Brasil é Conto do Vigário Golpe massacra salários e aumenta preços

Ludibriado pela mídia, o povo trabalhador é quem sai perdendo. 
O governo interino fez um estardalhaço inicial sobre medi-
das para o crescimento da economia, mas até agora nada. Jacy Afonso

Cesar Fonseca

José Augusto Valente

TEMER ATACA AGRICULTURA FAMILIAR E ALIMENTO DEVE FICAR MAIS CARO

A infraestrutura
logística 

24 de junho de 2016
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Na Educação, preten-
de-se reverter cada 
conquista dos últi-
mos 14 anos, tanto 

do ponto de vista da democra-
tização quanto do investimen-
to. Uma medida de� nidora é o 
teto para investimento público 
pelo prazo de 20 anos, anuncia-
da pelo governo interino de Te-
mer. Desvincula o percentual 
constitucional de investimento 
em Educação e Saúde, proibin-
do o governo de investir.

A quebra do monopólio 
da Petrobras na exploração do 
pré-sal, além de atacar a so-
berania nacional, anula uma 
conquista histórica: a destina-
ção de 75% dos royalties do pe-

tróleo para a Educação. Esses 
recursos poderiam alcançar a 
margem de R$ 112 bi em dez 
anos, e abrir mão disso signi-
� ca comprometer os 10% do 
PIB (Produto Interno Bruto), 
conforme determina o Plano 
Nacional de Educação (PNE).

Aliás, o PNE tem sido mui-
to atacado pelos setores mais 
reacionários do Congresso 
Nacional e das Assembleias 
Legislativas Estaduais. Que-
rem cassar o potencial eman-
cipador da escola e amordaçar 
professores e estudantes, forta-
lecendo a cultura de exclusão 
e ódio que alguns insistem em 
abraçar como bandeira. Mas é 
inviável ter Educação de qua-

lidade nesse tipo de ambien-
te, sem condições adequadas 
de trabalho, como querem 
alguns parlamentares ligados 
ao governo golpista, com seus 
projetos de Lei que censuram 
conteúdos e suspendem a 
liberdade de ensinar e 
de aprender.

Soma-se a tudo isso a 
proposta de substituir o 
piso salarial nacional do 
Magistério por uma polí-
tica de boni� cação e os 
ataques já anunciados 
à Previdência, tendo o 
aumento da idade mí-
nima como carro-chefe. 
Está completo o cenário 
de horror.

Extinção de embaixadas 
na África e Caribe, in-
diferença ao Mercosul 
e ao Brics (grupo for-

mado por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), fecha-
mento das portas para refu-
giados da guerra civil na Síria, 
retirada do país de 34 organi-
zações internacionais, retorno 
da subserviência aos Estados 
Unidos. A julgar pelos pri-
meiros acenos, o ministro das 
Relações Exteriores, José Ser-
ra, jogará uma pá de cal sobre 
a respeitabilidade alcançada 
pelo Brasil na política externa, 
especialmente aquela conquis-
tada na gestão do chanceler 
Celso Amorim – quando Ba-
rack Obama chegou a dizer 
que Lula era “o cara”. 

As reações já começaram 
e entram para o calendário 
de vexames internacionais. 

Uruguai, Equador, Venezue-
la, Bolívia e Cuba repudiaram 
publicamente o afastamento 
de Dilma Rousse� . Em nota, 
o governo chinês disse que “o 
presidente interino se apro-
veitou para alterar a estratégia 
diplomática do país e deixar 
de priorizar as relações com 
os Brics”. 

Sob pretexto de cortar des-
pesas, o governo Temer estuda 
retirar o Brasil de 34 organis-
mos internacionais parceiros. 
No campo humanitário, sus-
pendeu as negociações com a 
União Europeia para o Brasil 
receber famílias desalojados 
pela guerra civil na Síria. As 
tratativas iniciadas pelo ex-
-ministro da Justiça, Eugênio 
Aragão, asseguravam que o 
Brasil abrigaria 100 mil fora-
gidos do � agelo – de um total 
de 5 milhões, dos quais mais 

de 3 mil morreram afogados 
ao tentar chegar à Europa 
pelo Mar Mediterrâneo.

Serra enfrentou escracho 
em Buenos Aires ao se encon-
trar com o presidente Mau-
rício Macri. Os ministros do 
Trabalho, Reinaldo Nogueira, 
e da Saúde, Ricardo Barros, 
foram acusados de golpistas 
quando participavam de reu-
niões em Genebra (Suíça). 
Um grupo de deputados do 
Parlamento Europeu pediu à 
Comissão Europeia que in-
terrompa relações comerciais 
com o Mercosul em resposta 
ao afastamento de Dilma. Du-
rante a Assembleia Parlamen-
tar Euro-Latino-Americana 
(EuroLat), em Portugal, os 
150 participantes prestaram 
solidariedade a cinco senado-
res brasileiros que denuncia-
ram o golpe.    

O cientista político e histo-
riador Luiz Alberto de Vianna 
Moniz Bandeira denuncia que, 
por trás do processo golpista no 
Brasil, que colocou Michel Te-
mer interinamente no lugar da 
presidente Dilma Rousse� , há 
interesses dos Estados Unidos 
para ampliar sua presença eco-
nômica e geopolítica na Améri-
ca do Sul. 

Segundo Moniz Bandeira, 
“esse golpe deve ser compreen-
dido dentro do contexto inter-
nacional, em que os EUA tratam 
de recompor sua hegemonia so-

bre a América do Sul, ao ponto 
de negociar com o presidente 
Maurício Macri a instalação de 
duas bases militares em regiões 
estratégicas da Argentina, uma 
em Ushuaia e outra na Tríplice 
Fronteira com Brasil e Paraguai”.

Mas o grande interesse dos 
EUA deve ser o Aquífero Gua-
rani, maior manancial subter-
râneo de água doce do mundo, 
com um total de 1,2 milhão de 
Km2, estendendo-se pelo Brasil 
(840.000 Km2), Paraguai (58.500 
Km2), Uruguai (58.500 Km2) e 
Argentina (255.000 Km2).

Muhammad Ali faleceu no dia 4 de 
junho, aos 74 anos, vítima de problemas 
respiratórios e do Mal de Parkinson. Sem-
pre pagou caro por ter ideias libertárias e 
contra o imperialismo. 

Em 1967, ao recusar servir o exército 
dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, 
ele questionou: “Por que me pedem para 
vestir um uniforme e ir 16 mil quilôme-
tros de minha casa para atirar bombas e 
balas em pessoas de pele escura no Viet-
nã, quando os negros em Louisiville são 
tratados como cachorros e lhes são nega-
dos os mais simples direitos humanos?

Como consequência, foi banido do boxe 
por três anos, condenado a cinco anos de 
prisão e multado em 10 mil dólares. Mas 
nunca cedeu e manteve a dignidade.

Estão sendo desastrosas as 
consequências do golpe que 
quer tirar Dilma Rousse�  da 
Presidência da República. Des-
de o ano de 2013, quando co-
meçaram manifestações que 
falsamente diziam ser contra 
a corrupção, uma corrente de 
ódio está se espalhando como 
pólvora pais afora. Desde o seu 
começo, lideram esses movi-
mentos pessoas pagas por par-

tidos políticos que articulam o 
golpe, amparados por grupos 
empresariais e de comunica-
ção, como a Globo, a Band, re-
vistas Veja, Época e Istoé.

Este golpe na democracia 
brasileira afeta diretamente os 
trabalhadores e a população 
mais pobre do país, tendo em 
vista as medidas antissociais 
que o governo do presidente 
interino Michel Temer vem 

adotando. Privilegia os ricos e 
ataca os mais pobres. Mas aten-
ção! Não é só isso! Este golpe 
aponta para um perigo ainda 
maior, que é o ataque, as agres-
sões, contra os direitos indivi-
duais do cidadão brasileiro.

Incensados por políticos 
que fazem discursos raivosos 
contra gays, nordestinos e ne-
gros, grupos de pessoas por-
tando porretes, bombas de 

efeito moral e até armas taser 
saem em busca de confusão. 
Hostilizam e agridem pesso-
as que não concordam com 
suas ideias, ferindo a ordem 
democrática.

Foi o que aconteceu sema-
na passada na Universidade 
de Brasília, invadida por um 
desses grupos fascistas em 
uma manifestação explícita 
de ódio. Chegaram agredindo 
verbal e � sicamente, quebran-
do tudo pela frente e pregando 
a intolerância. Fugiram como 
covardes que são. Essas pesso-
as agridem a liberdade de cada 
um ser o que quer ser. 

Mais amor, menos ódio
A UnB, que foi palco da 

resistência ao regime opres-
sor que vigorou no Pais du-
rante o governo militar nos 
anos 1960/1970, hoje volta a 

ser pisoteada com o discurso 
da intolerância.  

Para se opor a esse horror, 
uma manifestação foi organi-
zada e reuniu, no dia 20/06, 
a comunidade universitária 
no Ato Contra o Discurso do 
Ódio e do Fascismo na UnB, 
seguido de uma passeata pelo 
campus universitário. Partici-
param representantes de parti-
dos políticos e dos movimentos 
sociais, além de parlamentares, 
como a deputada Érika Kokay 
(PT-DF) e o deputado Paulo 
Pimenta (PT-RS). 

Todos foram unânimes 
em a� rmar sua luta contra o 
avanço do fascismo e do ódio 
no País e convocam toda a 
população a exigir que seus 
direitos sejam respeitados, 
pois só assim é possível viver 
numa sociedade fraterna e 
justa, sem golpes.

internacional Educação

Golpistas criam cenário
de horror para a Educação 

Nova política externa de Serra envergonha o Brasil 

Consequências do golpe: O ódio está nas ruasMoniz Bandeira denuncia
apoio dos EUA a golpe no Brasil

Ali, um exemplo

Rosilene Correa

Bia Gentil

Inês Ulhôa

24 de junho de 2016

Estudantes da UnB são as mais novas vítimas da intolerância que se espalha pelo país

Temer indica a Serra os caminhos tortos da Política Externa
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piso salarial nacional do 

Está completo o cenário 
Professores mobilizados
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O governo Temer, que 
não gosta de ser cha-
mado de golpista, 
devia comportar-se 

como governo interino, pois 
a� nal, a presidente Dilma está 
afastada, mas não perdeu o 
mandato. Ainda será julgada. 
A sanha destruidora do atual 
governo não tem precedentes.  
Direitos, políticas públicas, 
instituições, tudo que serve ao 
povo está sob ameaça neste 
momento. Inclusive a TV Bra-
sil, a nossa TV Pública.

Mas para quê acabar com a 
TV Brasil, que oferece progra-
mas que nenhuma outra ofere-
ce? Por exemplo, as oito horas 
de programação infantil, num 
tempo em que as televisões co-
merciais (Globo, SBT, Record 
etc) deixaram de fazer progra-
mas para as crianças. Outro 
exemplo, programas para pes-
soas com de� ciências, que 
abordam desde o preconceito 
até novos tratamentos ou equi-

pamentos. Que outra televisão 
fala para este público? Qual é 
a outra que exibe tantos � lmes 
nacionais, que falam de nossa 
própria realidade? Nenhuma.  
Mas não é isso que incomoda o 
governo Temer. O que incomo-
da na TV Brasil são os progra-
mas jornalísticos, que procuram 
mostrar sempre os dois lados de 
uma notícia, que colocam pes-
soas com diferentes visões do 
mesmo problema para debater 
os fatos. Isso faz pensar, e como 
todo governo autoritário, o de 
Temer não quer ninguém pen-
sando ou discutindo a realida-
de. Coisa própria das ditaduras.

Qual é a desculpa que es-
tão dando para acabar com a 
TV Brasil? Ah, gasta muito 
e o Brasil já tem outras tele-
visões.  Desculpa amarela. A 
EBC, Empresa Brasil de Co-
municação, responsável pela 
TV Brasil, pelas rádios Nacio-
nal e a Agência Brasil de No-
tícias, tem um orçamento de 

pouco mais de R$ 400 milhões 
ano. E metade disso ela gasta 
atendendo o próprio governo, 
colocando no ar a TV NBR, a 
Voz do Brasil e os pronuncia-
mentos de autoridades. Então 
a TV Brasil, a agência e as oito 
emissoras de rádio, que são 
veículos públicos, gastam cer-
ca de R$ 200 milhões por ano. 
E sabem quanto o governo gas-
ta com rádios, jornais, revistas 
e televisões privadas, que per-
tencem a cinco ou seis famílias 
ricas? R$1,3 bilhão de reais por 
ano.  Este é o valor da verba de 
publicidade que o governo dis-
tribui para as chamadas “mídias 
comerciais”. E se não bastasse 
a ameaça de acabar com a TV 
Brasil, Temer agora cortou os 
anúncios de empresas como o 
Banco do Brasil e a CEF em blo-
gs e sites na Internet, que como 
a TV Pública, dizem aquilo que 
outros não dizem. Ou seja, Te-
mer quer amordaçar quem não 
diz o que o governo quer ouvir. 

Para um governo que esco-
lheu como lema “Uma Ponte 
para o Futuro”, a sinalização 
dada aos jovens cérebros bra-
sileiros não poderia ser pior: o 
interino golpista, Michel Temer, 
fundiu o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) 
com o das Comunicações. 

Revoltados, os integran-
tes da comunidade cientí� ca 
brasileira trocaram suas fotos 
na Plataforma Lattes por uma 
imagem com a inscrição #Fi-
caMCTI, e criaram a Frente 
contra a Extinção do MCTI, 
cujo website é http://� camcti.
redelivre.org.br . “Um país só 
é soberano e robusto quando 
domina sua ciência, tecnolo-
gia, educação e inovação”, fri-
sou a química Vanderlan da 
Silva Bolozani, vice-presidente 
da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC).
A produção cientí� ca é hoje 

um ponto forte do Brasil, alcan-
çando todas as regiões, tornan-
do assim o país mais unifor-
me. Prova disso é que o Brasil 
alcançou, em nível mundial, o 

13º lugar na produção de pes-
quisa e o 5º lugar na produção 
de pesquisa interdisciplinar. 

Várias conquistas da indús-
tria nacional foram alcança-
das graças à cooperação com 
universidades e institutos de 

pesquisa, a partir de projetos � -
nanciados pelo MCTI. Entre os 
exemplos, mais famosos estão 
Embraer, Embrapa, WEG, Em-
braco, Grupo Eletrobras e in-
dústrias de fármacos. Isso sem 
falar na Agência Espacial Brasi-

leira (AEB) e o grupo formado 
por Nuclebrás Equipamentos 
Pesados S.A. (Nuclep), Indús-
trias Nucleares do Brasil (INB) 
e Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear (CNEN), que atu-
am em áreas estratégicas.

Temer quer amordaçar o Brasil

Extinção de ministério revolta cientistas e pesquisadores

Tereza Cruvinel

Bia Gentil

Cientistas se mobilizam contra o � m do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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