
Um dos principais objetivos dos 
golpistas é aprovar já o projeto de 
lei (PL 4567-2016), que autoriza 
as petrolíferas estrangeiras a se 
tornarem donas de jazidas no pré-
sal, atingindo em cheio a Petrobras 
e a soberania nacional.
Eles querem entregar de mão 
beijada esse patrimônio nacional 
que garante riqueza para o país, 
inclusive com grande repasse de 
verba para educação e saúde.
Quem vai lucrar? Michel Temer, 
Eduardo Cunha, José Serra, 
Renan Calheiros e toda a turma 
de conspiradores deveriam 
ter a coragem de responder 
honestamente. Pág. 4
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Dilma quer voltar para devolver 
direitos à população

Em entrevista à TVT (TV do Trabalhador), em São 
Paulo, Dilma Rousseff disse que espera vencer 
o golpe e voltar à presidência da República para 
conduzir uma reforma política e retomar os direitos 
do povo que foram tirados por Michel Temer. Pág. 3

Em entrevista ao Jornal Brasil Popular, o 
Subprocurador Geral da República, Eugênio 
Aragão, disse que o processo de impeachment é 
injusto e afirmou que “falta um sistema de controle 
para o Judiciário e o Ministério Público”. Pág. 8

Subprocurador Geral da República 
critica impeachment

Ainda nesta edição
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CUNHA RENUNCIA À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que derrubou provisoriamente a 
presidente Dilma Rousseff  por meio de um golpe parlamentar, 
anunciou sua renúncia à presidência da Câmara. Mas continua 
deputado e já articula com Michel Temer quem será seu substituto 
para continuar apoiando o golpe.
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O Jornal Brasil Popu-
lar vem mostrando, desde a 
sua primeira edição, que por 
detrás do golpe parlamentar 
que levou ao afastamento da 
presidenta Dilma Rousse-
� , há uma ação geopolítica 
comandada pelos EUA ope-
rando de forma coordenada 
com a mídia, o judiciário e o 
parlamento,  visando, basi-
camente, o atendimento dos 
interesses estratégicos das 
empresas multinacionais 
petroleiras norte-america-
nas e, também,  impedir que 
o Brasil continuasse coor-
denando sua política inter-
nacional de modo indepen-
dente do império do norte.  

Além de denúncias do 
historiador Moniz Bandei-
ra, este ponto de vista rece-
beu uma sustentação por 
parte da � lósofa Marilena 
Chauí que, em vídeo divul-
gado por vários veículos, 
a� rmou ser o juiz federal 

Sérgio Moro, condutor da 
Operação Lava Jato, homem 
treinado pelo FBI, a polícia 
federal dos EUA. Segundo 
ela, o objetivo fundamental 
da Lava Jato, focada espe-
cialmente na Petrobrás, é o 
de retirar a soberania bra-
sileira sobre o petróleo da 
camada pré-sal.

Por várias vezes, o Jor-
nal Brasil Popular destacou 
que a Operação Lava Jato 
teve como resultado ime-
diato a paralisação de vários 
projetos de infraestrutura 
da Petrobras, realizados pe-
las empresas de engenharia 
nacional. Ao mesmo tempo 
em que paralisa esses gran-
des projetos, promovendo 
uma decepção contra os 
governos de Lula e Dilma - 
por meio de delações sem 
provas - o governo interino 
de Michel Temer vai tocan-
do projetos para entregar o 
petróleo da camada pré-sal 

à exploração de empresas 
dos EUA. Além disso, já 
planeja a venda de partes 
importantes de empresas 
estatais, como Petrobras e 
Eletrobrás, o que levará a 
uma perigosa internaciona-
lização da economia brasi-
leira e, como consequência, 
a perda de soberania na for-
mulação de políticas estraté-
gicas para o Brasil, como a 
política energética. 

De certo modo, a rapina 
do petróleo do Iraque e da 
Líbia, alcançados por inva-
são militar comandada pe-
los EUA, aqui no Brasil está 
sendo promovida pela Ope-
ração Lava Jato, que prepa-
rou o terreno para o afasta-
mento de Dilma e a ida de 
Michel Temer ao governo, 
com políticas que atendem 
claramente aos apetites dos 
Estados Unidos.

Marilena Chauí prova 
que a � loso� a enxerga longe.
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

SÉRGIO REIS É BENEFICIADO
PELA LEI ROUANET 
Um mês depois de ter votada 
a favor da abertura do 
processo de impeachment de 
Dilma Rousseff , o deputado 
cantor Sérgio Reis (PRB/
SP) recebeu autorização do 
governo Temer para captar 
mais de R$ 3,5 milhões de 
reais pela Lei Rouanet. O 
dinheiro público é para o 
espetáculo teatral “Sergio 
Reis, coração estradeiro“, 
baseada na vida e obra do 
artista político.

Dilma quer voltar para devolver direitos à população
Dilma Rousse�  disse 

que terá uma dupla 
missão em seu gover-
no se superar o pro-

cesso de impeachment no Sena-
do: conduzir a reforma política 
no país e retomar os direitos que 
foram tirados pelo governo pro-
visório do vice-presidente Mi-
chel Temer. "Não tem saída para 
a crise que não passe pela minha 
volta", disse a presidente afasta-
da em entrevista exclusiva ao 
Diário do Centro do Mundo, 
transmitida pela TVT, no dia 
3 de julho.

Ela defendeu uma ampla re-
forma política. “É uma situação 
que nós vamos ter de discutir, 
que tipo de sistema eleitoral, 
para que caminho nós vamos, 
e acho que isso é uma questão 
do meu mandato daqui para 
a frente, eu terei obrigação de 
tratar da questão democrática”, 

a� rmou Dilma depois de pon-
derar que a crise atual se deve à 
fragmentação dos partidos que 
compõe o Congresso e que qual-
quer governo tem di� culdades 
para compor sua base com o 
modelo de presidencialismo de 

coalizão, vigente atualmente no 
país.

“A outra questão que eu terei 
obrigação de tratar é retomar os 
direitos que foram tirados por 
esse governo”, enfatizou Dilma 
ao criticar Temer. Ele citou, por 

exemplo, o Minha Casa Minha 
Vida. “Esse programa só tem 
sentido se for feito com foco na 
faixa mais pobre da população. 
Sabe quem não consegue com-
prar uma casa? Quem tem de 
comprar uma casa que custa R$ 

50 mil e ganha um salário míni-
mo”, a� rmou. “O Estado brasilei-
ro é obrigado a gastar recursos 
com aqueles que mais precisam. 
Ou então nós não teremos uma 
geração que vai ter condições 
mínimas de vida”, destacou.

Dilma também criticou a 
Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC 421), que pretende 
limitar os gastos sociais do go-
verno, incluindo saúde e edu-
cação, a reajustes pela in� ação 
do ano anterior, o que signi� ca 
que esses investimentos não 
vão ter aumentos reais por um 
período de 20 anos. 

Para concluir, ela disse que 
um dos principais ensinamen-
tos do processo de impeach-
ment é que a democracia re-
quer uma luta permanente.

Com informações
da Rede Brasil Atual

A existência de uma cul-
tura de violência e de estupro 
contra as mulheres é con� rma-
da, diariamente, pelos muitos 
casos relatados pela imprensa. 
Ganho destaque o caso da mo-
delo Luiza Brunet, uma mulher 
rica e empresária bem-sucedi-
da, que teve fraturas pelo corpo 
em função da agressão perpe-
trada por seu companheiro, o 
bilionário Lírio Parisotto, dono 
da RBS em Santa Catarina – 
a� liada da Rede Globo. O fato 
comprova que a violência con-
tra a mulher não depende da 
classe ou condição social. 

Tem-se argumentado que 
os casos de violência e estupro 
têm aumentado, embora hoje 
existam medidas, instrumentos 
de proteção e punição como a 
lei Maria da Penha. Isso pode 

não ser verdade. Os instrumen-
tos e a Lei Maria da Penha, ao 
estimular a denúncia, contri-
buem para que a violência que 
� cou durante séculos escon-

dida, seja trazida à luz do dia 
e desmascarada. Por isso é tão 
importante denunciar.                       

Há vitórias e retrocessos 
nessa luta árdua contra a violên-

cia. Uma vitória, há poucos dias, 
foi a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) de tornar réu, 
o deputado Jair Bolsonaro (PS-
C-RJ), por crime de incitação ao 

estupro, como resposta a ação 
movida pela deputada Maria do 
Rosário (PT-RS). 

Por outro lado, o lento 
avançar dessa luta tem conse-
quências que continuam a afe-
tar a autoestima, a autonomia 
e a percepção como sujeito, 
de milhões de mulheres, com 
implicações graves na sua vida 
cotidiana. Porém, muitas femi-
nistas têm dado um belo exem-
plo ao mundo da sua tenacida-
de na conquista e a� rmação de 
seus direitos. 

Mobilização, organização 
e respeito à diversidade são os 
principais desa� os para que 
se possa avançar nessa estrada 
cheia de percalços e garantir 
que mulheres possam viver 
sem sofrer agressões e com 
igualdade de direitos. 
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Ricardina Ameida

A pressão dos trabalhadores, entre 
eles diretores do Sindicato dos Bancári-
os de Brasília, forçou os líderes dos 
partidos a adiar a votação do PLP 
268/2016, do Senado, que acaba com a 
eleição direta de diretores e reduz para 
1/3 os representantes eleitos pelos 
associados nos conselhos deliberativo 
e �scal de fundos de pensão patrocina-
dos por empresas públicas, e reduz 

drasticamente o poder de �scalização, 
acompanhamento e gestão dos partici-
pantes desses fundos.

A ameaça, contudo, continua. Por isso, 
o Sindicato alerta os trabalhadores para 
que se mantenham mobilizados contra 
mais esse ataque aos seus direitos. 
Pressione o seu deputado federal! 
Acesse bancariosdf.com.br e partici-
pe dessa luta! 

DIGA
NÃO
AO PLP

FILHO DE PAULINHO DA FORÇA
VIRA CHEFE DO INCRA E REVOLTA SERVIDORES
Servidores do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
protestaram contra a nomeação de Alexandre Pereira da Silva para 
superintendente regional em São Paulo, Ele não tem nenhuma experiência 
na área, mas é fi lho do deputado federal Paulinho da Força (SD), um dos 
articuladores do golpe que colocou Temer no poder.

Dilma durante a entrevista para a TVT

Mulheres defendem seus direitos e protestam contra a cultura do estupro
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Na calada da noite de 26 
de junho, domingo, o presi-
dente interino Michel Temer 
recebeu secretamente (o en-
contro não estava na agenda) a 
visita de Eduardo Cunha, pre-
sidente afastado da Câmara 
dos Deputados. Até hoje nin-
guém sabe, ao certo, o que eles 
tramaram, pois a assessoria de 
Temer disse que eles falaram 
sobre o “quadro político”, sem 
especi� car o conteúdo. 

O que se fala é que eles te-
riam conversado sobre a suces-
são na Câmara dos Deputados, 
mas isso beira ao absurdo, pois 
Cunha está com o mandato 
suspenso e não poderia interfe-
rir nesse assunto. Há quem diga 

ainda que Cunha teria pedido o 
apoio de Temer para tentar sal-
var seu mandato. O fato é que, 
certamente, a conversa não foi 
sobre nada de positivo para o 
país, caso contrário não teriam 
se encontrado às escondidas.

Encontros suspeitos de 
� m de semana não são novida-
des para o conspirador Temer. 
No dia 28 de maio, um sábado, 
ele voltou a Brasília às pressas 
para se reunir com Gilmar 
Mendes, ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal) e atu-
al presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral). O encontro 
também não estava na agenda 
o� cial e nunca foi revelado o 
teor da conversa. 

“Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade da permanência da injustiça para que a sua ‘generosidade’ continue tendo oportunidade de realizar-se.” (Paulo Freire)

brasil 08 de julho de 2016

Detonar a Petrobras é prioridade dos golpistas “Temer está comprando a bancada”

Apoio ao golpe, grande equívoco empresarial

Encontros macabros no Jaburu

O projeto de lei (PL 4567-
2016) que autoriza as 
petrolíferas estrangeiras 
a se tornarem donas de 

jazidas no pré-sal causando danos 
irreparáveis à soberania nacional 
e fragilizando a Petrobras deve ir à 
votação no plenário da Câmara dos 
Deputados tão logo seja aprovado 
na comissão especial onde tramita 
e que é dominada por entreguistas 
aliados de Eduardo Cunha e Mi-
chel Temer, sob a liderança do de-
putado José Carlos Aleluia (DEM-
-BA).

A votação na comissão estava 
prevista para o dia 28/06, mas um 
pedido de vista adiou a tramita-
ção do projeto que é originário do 
Senado (PLS-131) e vem sendo 
condenado amplamente por se-
tores nacionalistas. A Federação 
Brasileira dos Geólogos, defensora 

da atual lei da partilha do pré-sal, 
garante que a proposta afeta a se-
gurança jurídica da geopolítica do 
setor de óleo e gás, assim como a 
economia brasileira.

Atualmente, a Lei 12.351/10, 
a da partilha na camada pré-sal, 
estabelece que a Petrobras seja a 
operadora exclusiva de todas as 
etapas da exploração do pré-sal, 
desde a avaliação dos poços até a 
instalação e desativação dos equi-
pamentos de produção. A Lei 
também garante que a Petrobras 
esteja presente em todos os cam-
pos na proporção mínima de 30%. 

As descobertas no pré-sal, que 
estão entre as mais importantes do 
mundo na última década, possuem 
grandes acumulações de óleo leve, 
de excelente qualidade e com alto 
valor comercial. Uma realidade 
que coloca o Brasil em uma posi-

ção estratégica frente à grande de-
manda de energia mundial.

A produção diária de petró-
leo no pré-sal passou da média de 
aproximadamente 41 mil barris 
por dia, em 2010, para o patamar 
de 1 milhão de barris por dia em 
meados de 2016. Um crescimento 
de quase 24 vezes. Para descobrir 
essas reservas e operar com e� ci-
ência em águas ultraprofundas, a 
Petrobras desenvolveu tecnologia 
própria e atua em parceria com 
fornecedores, universidades e cen-
tros de pesquisa. 

O tempo médio para cons-
trução de um poço marítimo no 
pré-sal da Bacia de Santos, que 
era de aproximadamente 310 dias 
até 2010, baixou para 128 dias em 
2015 e, nos primeiros cinco meses 
de 2016, para 89 dias. Só a Petro-
bras é capaz disso.

E, ao contrário do que dizem 
os entreguistas, com apoio da mí-
dia aliada, o custo médio de extra-
ção do petróleo do pré-sal brasilei-
ro é altamente competitivo. Passou 
de US$ 9,1 por barril de óleo equi-
valente (óleo + gás) em 2014, para 
US$ 8,3 em 2015, e atingiu um va-
lor inferior a US$ 8 por barril no 
primeiro trimestre de 2016. 

Além disso, o volume expressi-
vo produzido por poço no pré-sal 
da Bacia de Santos, em torno de 
25 mil barris de petróleo por dia, 
está muito acima da média da in-
dústria. Dos dez poços com maior 
produção no Brasil, nove estão no 
pré-sal. 

Alguém acha que as petrolí-
feras estrangeiras trabalhariam 
tanto para conseguir o direito de 
explorar algo que não fosse muito 
lucrativo?

O senador Roberto Re-
quião (PMDB-PR) denun-
cia que o presidente inte-
rino, Michel Temer, “está 
comprando a bancada. É 
uma compra explícita de 
apoio”, a� rmou.

Por exemplo, o senador 
Hélio José (PMDB-DF), co-
nhecido como Hélio Gam-
biarra, é acusado de ter pe-
dido 34 cargos, incluindo 
o comando da Itaipu, para 
votar a favor do golpe e reti-
rar Dilma Rousse�  da presi-
dência da República na vo-
tação do impeachment no 
Senado, prevista para aconte-
cer em agosto.

Até Mara Gabrilli, depu-
tada do PSDB, denunciou a 
barganha de Temer ao no-
mear a ex-deputada Rosinha 
da Adefal para a Secretaria 
da Pessoa com De� ciência a 
pedido do senador Romário 

(PSB-RJ). “Romário trocou 
o voto no impeachment por 
este cargo”, a� rmou Mara.

 Para ter o apoio do sena-
dor Zezé Perrella (PTB-MG), 
Temer já nomeou o � lho Gus-
tavo Perrella, dono de um he-
licóptero apreendido com 450 
quilos de cocaína, para ser o 

secretário nacional de Fute-
bol e de Defesa dos Direitos 
do Torcedor. 

O presidente golpista nego-
cia também apoio a parlamen-
tares em disputas municipais 
em troca de voto pelo impea-
chment, como é o caso do se-
nador Omar Aziz (PSD-AM).

O escritor Rui Castro, no 
livro “A noite do meu bem”, 
descreve o desencanto dos em-
presários, nas mesas das boa-
tes, com o presidente General 
Dutra, que substituiu Getúlio 
Vargas em 1946. Diziam que 
haviam se equivocado em 
apoiar golpe contra Getúlio. 

Getúlio valorizou o salá-
rio mínimo. Havia dinheiro 

no bolso do trabalhador, para 
consumir. Os programas dis-
tributivos de renda avançaram 
com a garantia do emprego. A 
vida dos trabalhadores estava 
se organizando, o comércio e 
a indústria lucravam com isso. 

O petróleo foi nacionali-
zado. O Estado tocava a infra-
estrutura e emprestava a juro 
baixo para os investidores, por 

meio da criação do BNDES. 
Aumentavam a renda, a arre-
cadação e os investimentos. 

Estava em curso a cons-
trução do estado nacional, da 
nacionalidade econômica. Aí 
Dutra entrou no governo com 
apoio de Getúlio, mas adotou 
uma política entreguista, o 
mesmo que o golpista Temer 
está começando a fazer.

Desarticulou a economia 
interna com a valorização do 
câmbio para aumentar impor-
tações e combater a alta dos 
preços. Torrou as reservas e 
enfraqueceu a indústria nacio-
nal. As vendas despencaram, 
os investimentos se retraíram. 
Os empresários, então, arre-
penderam-se. Ficaram saudo-
sos do nacionalismo getulista 
que criava renda e mercado 
interno, para dar vida às em-
presas deles. 

Para enfrentar a crise, Lula 
apostou no mercado interno, 
na valorização dos salários, 
nos programas sociais. Fez 
como Getúlio. Dilma seguiu 
os passos de Lula. Foram cria-
dos 40 milhões de novos con-
sumidores. A indústria e o 
comércio estavam bem, com 
o agronegócio, idem, mercado 

interno e externo disponível. 
A crença no País comandado 
pelo PT ganhou duas eleições. 

Poderia ganhar a tercei-
ra, com Lula, novamente, em 
2018. Então, os golpistas, sem 
votos, sem povo, apoiados por 
forças antinacionais, derruba-
ram Dilma. Porém, Temer, no 
lugar dela, só com apoio em-
presarial, bancário e midiáti-
co, representa um alto risco de 
paralisia para o país. Segundo 
o Ibope, ele tem 13% de apro-
vação e o cenário deve piorar 
devido a medidas que prejudi-
cam os trabalhadores.  

Começam a surgir empre-
sários reclamando de Temer, 
como � zeram lá atrás contra o 
governo Dutra. Se o país não fe-
char as porteiras para os especu-
ladores, as empresas brasileiras 
serão fatalmente atingidas.

 Golpistas querem que povo não se aposente
Michel Temer quer pressa no 

Congresso Nacional para viabi-
lizar a reforma da Previdência, 
cumprindo mais um dos compro-
missos do golpe. Ele pretende ele-
var para 70 anos a idade mínima 
para aposentadoria. 

Embora a previsão é de que 
isso só seria aplicada daqui a 20 
anos, a ideia é já garantir a nova 
regra antes que os golpistas saiam 
do poder, pois eles sabem que pelo 
voto popular jamais seriam eleitos 
com uma proposta dessa.

 A proposta quer estabelecer a 
primeira faixa com idade mínima 
de 65 anos a partir da aprovação 
do texto, e a segunda, de 70 anos, 
para ser aplicada daqui a 20 anos. 
Mas as regras de transição ainda 
estão em sigilo.

Os trabalhadores já come-
çam a se organizar para resistir 
a mais esse golpe e garantir, ao 
menos, a manutenção da regra 
85/95 (soma entre idade e tempo 
de contribuição para mulheres e 
homens, respectivamente).

Cesar Fonseca

Osvaldo Maneschy
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Senadores Romário, Hélio José, Omar Aziz e Zezé Perrela

Trabalhadores denunciam Fiesp
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Proibida por Michel Temer 
de usar aviões o� ciais, Dilma 
Rousse�  conseguiu apoio da 
população para viajar pelo 
Brasil e denunciar que o pro-
cesso de impeachment é golpe. 
Não para de crescer a arreca-
dação da campanha de � nan-
ciamento coletivo para custear 
suas despesas com viagens, 
iniciada no dia 1º de julho. 

Em dois dias, ela alcançou 
a meta proposta de arrecadar 
R$ 500 mil. Como não tinha 
prazo de� nido para acabar, a 
campanha virtual continua e 
já superou R$ 700 mil, com 
a contribuição de mais de 10 

mil pessoas. Quem de� ne a 
data de encerramento são as 
criadoras da “vaquinha virtu-
al”, Guiomar Lopes e Celeste 
Martins, duas amigas da presi-
dente afastada, que lutaram na 
ditadura militar ao lado dela.

Segundo o Catarse, plata-
forma utilizada para a arreca-
dação, a campanha "Jornada 
pela Democracia - Todos por 
Dilma" bateu três recordes: 
projeto com mais doações em 
24 horas, maior número de 
apoiadores e maior valor no-
minal arrecadado.

O endereço de contribui-
ção é www.catarse.me/Dilma

Brasil internacional 08 de julho de 2016

 No dia 2 de julho, 31 sírios 
foram mortos em bombardeios 
a uma localidade próxima de 
Damasco - uma resposta do re-
gime à captura e assassinato de 
um piloto do Exército por rebel-
des islamitas. Era apenas mais 
um episódio da sangrenta guer-
ra civil iniciada em 2011: já são 
mais de 280 mil sírios mortos e 
cerca de 5 milhões deslocados 
pelo planeta.

O mundo se mobilizou para 
receber as famílias foragidas 
do � agelo: a Itália recebeu 71 
mil no primeiro semestre deste 
ano, os EUA garantem chegar a 
10 mil até outubro, o Canadá já 
acolheu mais de 30 mil; na Ale-
manha já são mais de 400 mil. 

O Brasil do governo Dilma 
se comprometeu com a Co-
munidade Europeia a receber 
100 mil sírios, criou o Pronatec 
Português para ensinar idioma 
e cultura local aos refugiados e 
iniciou diálogo com as Institui-
ções Federais de Ensino Supe-
rior para revalidação de diplo-
mas sírios e criação de vagas 
para eles em universidades. 

Mas o mesmo golpe que afas-
tou Dilma colocou um � m no 
protagonismo humanitário bra-
sileiro: Michel Temer e seu mi-
nistro da Justiça, Alexandre de 
Moraes, simplesmente suspen-
deram as negociações que pode-
riam salvar dezenas de milhares 
de vidas, a maioria crianças.

O programa Mais Médi-
cos, criado no governo Dil-
ma, completa três anos nes-
te dia 8 de julho, atendendo 
63 milhões de pessoas, com 
18.240 médicos em 4.058 
municípios e 34 Distritos Sa-
nitários Especiais Indígenas.

Este sucesso levou o pro-
grama a ser considerado 
uma das boas práticas re-
levantes para a implemen-
tação dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. 
O destaque é da publicação 
“Boas Práticas de Coopera-
ção Triangular Sul-Sul para 
o Desenvolvimento Susten-
tável”, primeira de uma série 
desenvolvida pelo Escritório 
das Nações Unidas para a 
Cooperação Sul-Sul e pelo 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento.

Um dos grandes desa� os 
do Brasil era assegurar à po-
pulação o acesso universal à 
saúde. Cinco estados brasilei-
ros possuíam menos de um 

médico para cada mil pesso-
as, enquanto 700 municípios 
não tinham nenhum médico 
na atenção básica. 

Com o Mais Médicos, o 
país contempla o terceiro Ob-
jetivo de Desenvolvimento 
Sustentável – “Saúde e Quali-
dade”: assegurar uma vida sau-
dável e promover o bem-estar 

de todos, em todas as idades. 
Ainda de acordo com a pu-

blicação da ONU, o programa 
“é potencialmente bené� co em 
qualquer país que decidisse 
adotá-lo”. Estados-membros 
da OPAS (Organização Pan-a-
mericana de Saúde) já demos-
traram interesse em implantar 
o programa.

Brexit põe Brasil na Era FHCPerícia do Senado confi rma: Dilma não “pedalou”

Educação para quê?

Brasil vira as costas para fl agelo humanitário

Mais Médicos completa três anos e é destaque na ONU

Cesar Fonseca

Bia Gentil

Inês Ulhôa

Bia Gentil

Está de volta o populismo cambial para destruir a indústria nacional e bene� ciar o capital especulativo 

Governo golpista de Michel Temer promove desmonte na educação pública 

Enxurrada de dólar e 
euro, na onda do Brexit 
(saída do Reino Unido 
da União Europeia), 

invade a praça brasileira, aber-
ta aos especuladores, no mo-
mento em que os banqueiros 
tomam conta do Banco Central 
por meio de seu representante 
direto, Ilan Goldfajn, nomeado 
por Michel Temer.

O Brasil volta à época de Ar-
mínio Fraga no Banco Central 
– diretor na Era Collor e presi-
dente na Era FHC –, quando 
entregou a economia ao capital 
internacional. Resultado: Fer-
nando Henrique terminou o 
governo com in� ação na casa 
dos 13%, taxa de juro acima 
de 20%, desemprego perto dos 
30%, e o país quebrado e so-
cialmente destroçado.

Brexit é um grito contra 
o capitalismo dado pela po-
pulação do Reino Unido (In-
glaterra, Escócia, Irlanda do 
Norte e País de Gales) que 
sabe o que é a exploração do 
sistema capitalista. Os ingle-
ses, imperialistas na alma, 
donos do mundo no século 
19, aliados dos americanos no 
século 20, depois que sua mo-
eda, a libra, sofreu com a pri-
meira guerra mundial e com 
o crash de 1929 (quebra do 
mercado de ações nos EUA), 
não querem, agora, submeter-
-se à austeridade monetária 
da União Europeia, conduzi-
da pelos EUA, como aponta o 
historiador Moniz Bandeira.

A receita de Henrique Mei-
relles, ministro da Fazenda de 
Temer, não poderia ser pior 

Uma perícia feita por 
auditores do Senado 
Federal culminou 
com um relatório 

que concluiu o que até o reino 
mineral já sabia: Dilma Rou-
sse�  não “pedalou”. A perícia 
só foi realizada após a defesa 
de Dilma entrar com recurso 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para conseguir o estudo 
das contas da presidenta. “Isso 
comprova o temor de vários 
parlamentares diante da cons-
tatação de que não houve ile-
galidade nos atos da presidenta 
afastada”, disse em plenário a 
senadora Fátima Bezerra.

O resultado do relatório 
derruba a tese que dá susten-
tação ao processo e deixa nu o 
golpe de Estado - assim como 
a tese da derrubada do PT por 
corrupção, que só pode hoje ser 

defendida por piadistas, após 
todas as denúncias de rouba-
lheira contra PMDB e PSDB, 
partidos líderes do golpe.  

De acordo com o laudo dos 
peritos – servidores do Senado 
João Henrique Pederiva, Die-
go Prandino Alves e Fernando 
Álvaro Leão Rincon –, três dos 
quatro decretos analisados pe-
los senadores no processo de 
impeachment tiveram impac-
to negativo no cumprimento 
da meta � scal, que se encon-
trava vigente no momento em 
que foram assinados. No en-
tanto, segundo o documento 
pericial, não foram identi� ca-
dos atos da presidenta afasta-
da que tenham contribuído, 
direta ou indiretamente, para 
os atrasos nos pagamentos aos 
bancos públicos, chamados 
“pedaladas � scais”.

"Pela análise dos dados, 
dos documentos e das infor-
mações relativas ao Plano Sa-
fra, não foi identi� cado ato 
comissivo da excelentíssima 
senhora presidente da Repú-
blica que tenha contribuído 
direta ou imediatamente para 
que ocorressem os atrasos 
nos pagamentos", a� rmam os 
peritos.

Além disso, eles a� rma-
ram que os órgãos responsá-
veis não emitiram alertas de 
que os decretos de crédito su-
plementar eram irregulares, 
ou seja, foram aprovados sem 
autorização do Parlamento; e 
que que não houve, por parte 
da Secretaria de Orçamento 
Federal, nenhum alerta, antes 
da assinatura, de que os de-
cretos seriam incompatíveis 
com a meta � scal.

Um Ato em Defesa da De-
mocracia, da Educação Públi-
ca e dos Direitos dos Traba-
lhadores e pelo “Fora Temer”, 
no Ministério da Educação, 
promovido por professores, 
servidores da área de educa-
ção e estudantes, no dia 29 de 
junho, denunciou as medidas 
de desmonte da educação pú-
blica brasileira e os ataques 
do governo interino e golpis-
ta de Michel Temer aos direi-
tos trabalhistas e sociais dos 
trabalhadores. 

Os manifestantes ocupa-
ram o MEC e � zeram um 

“trancaço”, não deixando nin-
guém entrar no prédio. De-
nunciaram os usurpadores do 
poder, seu autoritarismo e sua 
ilegitimidade para promover 
as reformas que vêm fazen-
do, tais como a desvinculação 
das receitas da educação; a 
ameaça à política salarial dos 
servidores públicos; o � m do 
Piso Salarial Nacional do Ma-
gistério; o � m das receitas do 
pré-sal para a educação; o � m 
da aposentadoria especial do 
magistério, além do desman-
che do Conselho Nacional de 
Educação, com a destituição 

de seus membros, que tinham 
mandato de quatro anos. 

Mais lastimável ainda é o 
desmonte dos programas de 
incentivo à educação e à pro-
� ssionalização – como Prona-
tec, ProUni e Fies –, que não 
devem abrir novas vagas. Isso 
porque para o governo golpis-
ta, a educação não é uma prio-
ridade. Educação para eles é 
mercadoria e tem que ser paga. 
Só para se ter uma ideia dos 
benefícios desses programas 
sociais promovidos pelos go-
vernos de Lula e Dilma, apenas 
o ProUni amparou, em 2015, 2 
milhões de estudantes.

As medidas tomadas pelo 
governo interino do vice-
-presidente Michel Temer 
são autoritárias, con� guram 
perseguição política e ferem 
direitos da cidadania. Contra 
elas, servidores, professores e 
estudantes se comprometeram 
a lutar pela democratização da 
educação, em defesa da escola 
pública, gratuita, inclusiva e de 
qualidade para todos.

para o povo: manter juro alto, diminuir 
gastos sociais, retirar direitos trabalhis-
tas e desnacionalizar o Brasil. O Real 
vai se valorizar, a dívida pública vai ex-
plodir, os exportadores vão se danar e 
os comerciantes vão importar barato. 
Mas, os empregos, estes não serão re-
cuperados.

E o povo vai continuar sendo en-
ganado pela mídia entreguista, com o 
argumento de que a in� ação está con-
trolada, e é isso que importa. Porém, se 
o governo não agir do ponto de vista 
nacionalista e insistir na onda entre-
guista, como faz Temer, o país vai para 
o buraco.

O pior é que essa turma vai torrar as 
reservas cambiais de 400 bilhões de dó-
lares que a Era Lula-Dilma acumulou, 
graças à melhor distribuição da renda 
nacional. Depois disso, Temer ajoelha-
rá nos pés do FMI, como fez FHC dian-
te de Bil Clinton.
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Doações virtuais para viagens
de Dilma ultrapassam R$ 700 mil

Primeiro Ministro britânico lamenta derrota

Médico cubano atende no inteior do BrasilTrabalhadores ocupam Ministério da Educação
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Como é que o senhor ava-
lia essa crise que estamos vi-
vendo hoje?

Há pouco mais de uma 
década, tivemos dois gover-
nos eleitos de Lula e dois de 
Dilma, que resolveram des-
mascarar essa atitude de es-
camotear os nossos con� itos 
internos, de empurrá-los com 
a barriga. Buscou políticas 
inclusivas, buscou adotar 
medidas anticíclicas contra 
as crises econômicas inter-
nacionais que até hoje não 
se encerraram. E ao mesmo 
tempo também trabalhando 
com transparência. A Lei de 
Acesso à Informação é um 
resultado disso. Hoje qual-
quer cidadão tem acesso aos 
ganhos de qualquer servidor 
público no nível federal e 

sobre toda a movimentação 
� nanceira do Governo Fede-
ral. Ao mesmo tempo tam-
bém deixou que os órgãos do 
Estado atuassem sem querer 
controlá-los, como sempre foi 
a prática nesse país. Portanto, 
ninguém pode dizer que esses 
governos colocaram a sujei-
ra debaixo do tapete. Mas o 
resultado está aí. Estão em 
cima da mesa dois modelos 
de Brasil. Um Brasil inclusivo, 
sobretudo trabalhando com a 
solidariedade aos povos mais 
necessitados. E um Brasil que 
quer o de sempre, que não 
quer enfrentar seus con� itos, 
que quer ser subordinado aos 
interesses das grandes potên-
cias. Essa é a nossa crise de 
identidade: qual o Brasil que 
nós queremos hoje?

O que está acontecendo 
agora, para o senhor, é um 
jogo de maiorias?

É um jogo de maiorias que 
se formou no Congresso. A úl-
tima eleição de 2014 foi muito 
complicada, muito agressiva. 
A mídia tradicional exerceu 
um papel de partido político, 
mobilizou seus repórteres para 
desconstruir a sensação de go-
vernabilidade. Então nós não 
podemos dizer que essa crise 
foi causada por esse ou aquele, 
pelo judiciário nem pela mídia, 
mas eles atuaram concertada-
mente para dar abrigo à insa-
tisfação desses setores [da elite] 
com essa forma de governança, 
e sobretudo em relação aos re-
sultados das eleições de 2014. 
Tanto é assim que o desespe-
ro no dia seguinte da vitória 

de Dilma estava estampado na 
cara desses políticos. Nenhum 
deles aceitou democraticamen-
te o resultado. No dia seguinte 
quiseram fazer recontagem de 
votos, depois trataram de bom-
bardear a prestação de contas da 
presidenta. E encontraram for-
tes acólitos dentro do próprio 
poder judiciário para fazer isso.

Em relação à presidenta 
afastada, eu gostaria que o 
senhor � zesse uma avaliação 
dessa fase agora, da Comis-
são Processante no Senado, 
sua perspectiva.

Nós não temos razão nenhu-
ma para sermos otimistas. Den-
tro do sistema que nós estamos 
vendo, todo ele funcionando 
como um rolo compressor, as 
corporações andando de mãos 

dadas com a falta de accounta-
bility [controle] do judiciário. 
Mas eu acho o seguinte, está 
muito claro o grau de injustiça 
que está sendo cometido com 
Dilma ao se quali� cá-la como 
uma pessoa que praticou cri-
me de responsabilidade. Isso 
não é uma questão apenas de 
uma maioria que se formou 
para derrubar a Presidente da 
República. Não, isso é estigma-
tizar uma pessoa por algo que 
ela não fez. Isso é injusto. E isso 
também, do ponto de vista da 
democracia não a valoriza. Por-
que é uma pessoa que foi eleita 
com 54 milhões de votos e deve 
� car até o � nal do mandato já 
que nenhum crime praticou. 
Em 2018 haverá outra chance. 
E é assim que se deve fazer po-
lítica. É normal que em qual-
quer democracia, depois de 16 
anos, haja mudanças. Mas tem 
que ser feito dentro de um pro-
cesso de normalidade. E não se 
buscando um atalho, de acusar 
uma presidenta que tem abso-
luta lisura no seu comporta-
mento, de algo que ela não fez, 
para se livrar dela e colocar no 
seu lugar, pessoas que, cá para 
nós, não necessariamente têm 
a melhor reputação.

“Falta um sistema de controle para 
o Judiciário e o Ministério Público”

Juliana Medeiros*

Último Ministro da Justiça 
nomeado no governo da presidenta 
afastada Dilma Rousseff, o 
Subprocurador Geral da República 
Eugênio José Guilherme de Aragão 
é conhecido por suas posições 
fi rmes. Formado em direito 
pela Universidade de Brasília, é 
mestre em Direito Internacional 
dos Direitos Humanos pela 
Universidade de Essex, Inglaterra, 
e doutor em direito pela Ruhr-
Universität Bochum, na Alemanha. 
Ingressou no Ministério Público 
Federal em 1987 e já foi cotado 
para o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal.

*Juliana Medeiros é editora da Rá-
dio Cultura FM de Brasília, repór-
ter do Jornal Brasil Popular e co-
laboradora do Jornalistas Livres. A 
entrevista, na íntegra, você confere 
no Portal do Jornal Brasil Popular 
(www.brpopular.com.br)
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Eugênio Aragão critica modelo de país que se subordina aos interesses das grandes potências.


