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Qual o futuro de Eduardo Cunha? CNI propõe jornada de 80 horas! Olimpíada expõe golpe ao mundo!

O presidente interino Michel Temer está 
preocupado com as possíveis consequências 
negativas para ele, se Eduardo Cunha tiver 
seu mandato cassado. Pág. 4

O presidente da Confederação Nacional da 
Indústria, Robson Andrade, disse a Michel 
Temer que a jornada de trabalho deveria 
ser de 80 horas semanais.  Pág. 5

A mídia brasileira não terá peneira sufi ciente 
para tapar a luz do sol na abertura da 
Olimpíada, quando Temer for hostilizado 
diante da imprensa internacional.  Pág. 6

Mais uma vez foi desmascarado o golpe comandado pela turma de Eduardo Cunha, Michel 
Temer, Aécio Neves e companhia, que afastou Dilma Rousseff da Presidência da República. 
Dessa vez, a constatação de que ela não cometeu crime foi do Ministério Público Federal, 
por meio do procurador da República no Distrito Federal, Ivan Claudio Marx. Pág. 3

Privataria do PSDB retorna com 
Michel Temer. Pág. 6

Governo da Argentina sofre onda 
de protestos. Pág. 7

Para Unasul, democracia só volta 
se Temer sair. Pág. 7

Escola sem Partido é para 
amordaçar o povo.  Pág. 8

Ainda nesta edição
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O governo interino de Michel Temer 
já está marcado por trazer de volta várias 
propostas atrasadas e antissociais, amea-
çando direitos alcançados pelo povo bra-
sileiro há décadas.

Para começar, quer � exibilizar a CLT, 
herança da Era Vargas, quando inúmeros 
direitos trabalhistas, como a jornada de 
trabalho, o descanso semanal remunera-
do, o direito de férias, a licença materni-
dade, o pagamento de horas extras, foram 
regulamentados no Brasil. A � exibilização 
signi� cará que as categorias trabalhistas 
mais frágeis em sua organização sindical 
poderão perder o que hoje é válido para 
todos os trabalhadores.

Além disso, Temer ameaça estabele-
cer um teto para os gastos sociais inscri-
tos na Constituição, com o que os setores 
sociais mais pobres terão o valor de seus 
benefícios diminuídos. Nesta edição, o 
Brasil Popular trata da ameaça do gover-

no de reduzir o valor do auxílio doença e 
também das aposentadorias por invalidez, 
um castigo para os mais pobres.

Por � m, o mais grave: Temer ameaça 
retirar da Petrobrás a função de operado-
ra única dos campos de petróleo pré-sal, 
transferindo esta função para empresas es-
trangeiras, que em muitos países já fazem 
uma clara rapina de riquezas como o pe-
tróleo. Esta pretensão de Temer, revive no 
tempo as vozes dos que não queriam que 
Getúlio Vargas sequer criasse a Petrobrás. 
Diziam que não tinha sentido ter uma 
estatal, porque aqui, diziam, não existiria 
petróleo. Hoje, a Petrobras já produz mais 
de 1 milhão de barris dos campos do pe-
tróleo pré-sal. Mudaram o discurso, agora 
querem o petróleo que diziam não existir. 

Este conjunto de propostas daninhas 
ao povo brasileiro explica a verdadeira 
razão do golpe para afastar a presidente 
Dilma Roussef, uma patriota, nacionalista.
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

A CAIXA AGORA É DOS RICOS
Em entrevista ao site Conversa Afiada, a ex-ministra Miriam Belchior, 
que presidiu a Caixa no governo Dilma, comentou a decisão de Temer 
de ampliar os financiamentos do banco para imóveis de até R$ 3 
milhões; "Tenho só a lamentar que um banco público como a Caixa 
mude a sua orientação e passe a fazer financiamento de um montante 
tão alto. Imagine o que é um imóvel de R$ 3 milhões, que se localiza, 
por exemplo, numa cidade como São Paulo. Quantos quartos ou 
suítes, quantas vagas de garagem. E a gente sabe que 80% do déficit 
habitacional do país fica na faixa de até três salários mínimos. O recurso 
sendo usado para imóveis de valor muito mais alto, enquanto que a 
população que mais precisa fica sem alternativa", afirmou.

MAIOR SONEGADOR DO BRASIL
A Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) insiste 
na reforma da Previdência, mas 
não explica que a Constituição 
inseriu a Previdência no contexto 
da Seguridade Social, que inclui, 
ainda, a Saúde e Assistência Social. 
De 2007 a 2015, a Seguridade 
Social tem saldo positivo que variou 
de R$ 75 bilhões a R$ 20 bilhões, 
respectivamente. Portanto, isolar 
a Previdência desse cenário é para 
enganar a população.
O problema é a sonegação, que chega a R$ 1 trilhão e impede que a arrecadação de tributos deixe esse 
superávit ainda maior. Por exemplo, o empresário Laodse de Abreu Duarte acumula R$ 6,9 bilhões em 
débitos pendentes em tributos, o que lhe garante o título de maior sonegador do Brasil. Detalhe: Ele era 
diretor da Fiesp, mas renunciou ao cargo no dia 20 de julho... porém, ainda não quitou a dívida com a União. 
E quem paga o pato é o trabalhador.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DA 
ASSOCIAÇÃO DO

JORNAL BRASIL POPULAR

Os associados da Associação 
do Jornal Brasil Popular � cam 

convocados para Assembléia Geral 
a ser realizado no dia 26/07/2016, 
às 19 horas, na TV Comunitária, no 
Setor SIG Quadra 3 Bloco B Ent 46 

Sobreloja Ed. Bernardo Monteverde, 
Zona Industrial, tendo a seguinte 
ordem do dia: a) PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE JANEIRO A JUNHO/2016; 
b) Informes gerais. 

José Alberto Melo Silva
Presidente.

Ministério Público Federal inocenta Dilma 

Doações pela Internet vão custear viagens de Dilma

O governo da presi-
dente eleita Dilma 
Rousse�  não come-
teu crime. Dessa vez, 

a constatação é do Ministério 
Público Federal (MPF), instân-
cia responsável por veri� car e 
se pronunciar sobre a ocorrên-
cia ou não de ação criminosa. 
Em parecer enviado à Justiça 
Federal, no dia 14 de julho, o 
procurador da Republica no 
Distrito Federal, Ivan Claudio 
Marx, pediu o arquivamento de 
investigação aberta para apurar 
possível infração penal de auto-
ridades do governo Dilma.

O procurador analisou 
seis tipos de manobra do go-
verno após ouvir integrantes 
da equipe econômica, anali-
sar auditorias do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e os 
documentos das operações. 
A conclusão dele é que nada 
disse se enquadra no conceito 

legal de operação de crédito 
ou empréstimo. Por isso, não 
seria necessário pedir autori-
zação ao Congresso.

A campanha de � nancia-
mento coletivo pela Internet 
“Jornada Pela Democracia – 
Todos por Dilma” terminou 
no dia 15 de julho, com arreca-
dação de R$ 773.871. Graças à 
participação de 11494 pessoas, 

este foi o projeto que teve o 
maior número de apoiadores 
na plataforma Catarse.

Do total arrecadado, 13% 
� cam com o Catarse e 4% são 
de impostos. O restante, R$ 
642.312,93, vai custear as via-

gens de Dilma pelo Brasil com 
o objetivo de denunciar o golpe 
de Estado que colocou no po-
der o ilegítimo Michel Temer. 
Entre vários abusos, ele tentou 
isolar a presidente e a proibiu 
de utilizar aviões o� ciais. 

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

Bia Gentil
Mais uma comprovação de que realmente houve golpe 

O procurador sustenta que 
a mesma conclusão cabe às ma-
nobras do Plano Safra, no Ban-
co do Brasil, que foram usadas 
para embasar o impeachment. 
Nos dois casos, os bancos em-
prestam dinheiro a grandes 
empresas a juros mais baixos 
que os de mercado. A diferen-
ça entre as taxas é coberta pelo 
Tesouro, que não fez os repasses 
conforme pactuado. Trata-se da 
“equalização” dos juros.

“Em ambos os casos, há um 
simples inadimplemento con-

tratual quando o pagamento 
não ocorre na data devida, não 
se tratando de operação de cré-
dito. Entender de modo diverso 
transformaria qualquer relação 
obrigacional da União em ope-
ração de crédito, dependente de 
autorização legal, de modo que 
o sistema resultaria engessado”, 
a� rmou o procurador.

Mais uma vez está compro-
vado que o Brasil vive sob um 
golpe de Estado e que Dilma não 
cometeu crime algum que justi-
� que seu afastamento.

Dilma cria Blog do Alvorada
Dilma Rousse�  lançou 

o blog do Alvorada (www.
dilma.com.br/blogdoalvo-
rada/). "O governo provisó-
rio acabou com o Blog do 
Planalto, nós, no meu site, 
criamos o blog do Alvorada. 
Nós iremos acompanhar to-
das as lutas e as atividades 
da resistência democrática", 
diz a presidenta em vídeo 
postado nas redes sociais.

Logo nas primeiras pos-
tagens o blog apresenta os 

“60 principais (mal)feitos 
do governo interino nos 60 
dias”. Dilma destaca que 
"reduzir direitos, anunciar 
maldades e voltar atrás após 
a pressão da sociedade: essa 
tem sido a tônica do gover-
no interino. As propostas 
incluem colocar teto para os 
gastos em saúde e educação, 
enquanto distribui aumen-
tos de salário a quem ganha 
mais e vacila para pagar re-
ajuste de programas sociais"

Fo
to

 - 
Cr

éd
ito

: R
ob

er
to

 St
uc

ke
rt 

Fi
lh

o/
PR

Fo
to

 - 
Cr

éd
ito

: w
ww

.br
as

il2
47

.co
m

Legenda: Dilma em Teresina (PI), durante ato em Defesa da Democracia e dos Direitos Sociais
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"O Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente!" (Darcy Ribeiro)

brasil 22 de julho de 2016

Governo interino prepara saco de maldades 

Privataria do PSDB retorna com Michel Temer

Pedro Parente, o presidente que chegou para destruir a Petrobras

Jornada de 80 horas?
Os golpistas querem... 

O governo interino de 
Michel Temer anun-
ciou no início de ju-
lho sua Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC 
241/2016), para estabelecer 
o que seria o teto por 20 anos 
dos gastos primários do Orça-
mento Fiscal e da Seguridade 
Social. Segundo ele, isso se-
ria para conter a expansão da 
Dívida Pública Federal, mas a 
verdade é que a despesa � nan-
ceira continua sem limites e 
não há sinais de crescimento 
econômico para os próximos 
dez anos. 

A considerar a PEC 
241/2016 pela versão atual, o 
teto anunciado não estabelece 
limite orçamentário, nem pri-

mário, nem � nanceiro. E não é 
por displicência ou amadoris-
mo, mas pela convicção de que 
não seria prudente no momen-
to explicitar uma carrada de 
dispositivos constitucionais a 
serem revogados sobre direitos 
sociais e orçamento em saúde, 
educação e assistência social, 
com a virtual extinção do Or-
çamento da Seguridade Social, 
passando uma rasteira em cer-
ca de 20 artigos da Constitui-
ção.

Com a ajuda da grande mí-
dia, que esconde da população 
a pior parte do governo interi-
no, Temer providencia o endu-
recimento de regras do seguro 
desemprego. Ele também edi-
tou uma nova Medida Provi-

sória para conceder bônus aos 
médicos peritos do INSS para 
proceder revisão de perícias 
aos segurados sob condição de 
“auxílio doença” e “aposenta-
doria por invalidez”.

Mas mesmo depois de en-
cerrado o processo do impe-
achment, previsto para o � m 
de agosto, é muito improvável, 
senão por razões éticas, por 
razões eleitorais, que o atual 
Congresso aprove todo o saco 
de maldades implícito ou adi-
tado à PEC 241/2016, de pa-
ralisia da política social e da 
prestação de serviços públicos 
em geral, por, no mínimo dez 
anos, enquanto a especulação 
� nanceira continuaria comple-
tamente liberada. 

Por 10 anos, entre 1993 e 2003, o 
governo do PSDB se lambuzou com a 
venda do patrimônio brasileiro: 94 em-
presas estatais foram entregues a preço 
de banana ao capital estrangeiro e ao 

banqueiro Daniel Dantas, entre elas a 
lucrativa Vale do Rio Doce e as empre-
sas de telefonia. Foram R$ 87 bilhões 
em transações e lavagem de dinheiro, 
por meio de o� shores - empresas de  

fachada que operam em paraísos � scais 
no Caribe. O prejuízo do Brasil beirou 
os R$ 2,4 bilhões, de acordo com o jor-
nalista Amaury de Oliveira Junior, no 
livro “A privataria tucana”, resultado de 
12 anos de investigações.     

O pior é que a história se repete 
como farsa ou como tragédia. O alvo 
agora é a Petrobras, além das empresas 
de energia elétrica, Caixa e Banco do 
Brasil, tirando do povo os principais 
� nanciadores de programas sociais, 
saúde e educação. 

O documento “A travessia social” 
é a base do governo golpista de Michel 
Temer e a� rma que, na infraestrutu-
ra, “tudo” o que for possível deve ser 
concedido ou privatizado: “O Estado 
deve transferir para o setor privado 
tudo o que for possível em matéria de 
infraestrutura. É necessário um novo 
começo das relações do Estado com 
as empresas privadas que lhe prestam 
serviços”, diz trecho do documento de 
17 páginas

Um grupo técnico a ser criado 
pelo governo golpista pretende � car 
responsável por deslanchar as conces-

sões que já estão previstas de aeropor-
tos, portos, rodovias e ferrovias, com 
investimentos estimados em mais de 
R$ 30 bilhões. Também será responsá-
vel por qualquer outro tipo de priva-
tização ou até mesmo PPPs (Parcerias 
Público-Privadas), mesmo que de ou-
tras áreas, incluindo a saúde.

Além disso, em contrapartida à re-
negociação da dívida com a União, que 
concordou em dar seis meses de mora-
tória e pagamentos inferiores aos va-
lores originais das prestações por dois 
anos, os estados estão sendo pressiona-
dos por Temer a fazer privatizações.

O governo do Rio de Janeiro já 
concordou em privatizar a Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgotos (Ce-
dae), estatal que faturou R$ 4,1 bilhões 
no ano passado. Por sua vez, Goiás 
também concordou em vender a Celg, 
a distribuidora de energia do Estado.

A barganha foi con� rmada pelo 
ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, ao a� rmar que o processo de 
venda das estatais estaduais será con-
duzido pelo BNDES, uma exigência 
do governo federal. 

Aproveitando a onda golpista que assola o Brasil, o 
presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade, a� rmou que o Brasil deveria aumentar a 
jornada de trabalho do brasileiro para 80 horas semanais e 
doze horas diárias. 

A a� rmação foi feita durante reunião com o presidente 
interino Michel Temer e cerca de 100 empresários do Comi-
tê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação. Ele 
disse que é para seguir o exemplo francês, mas na verdade 
não existe isso a França. Parece que falta pouco para essa 
gente propor o � m da Lei Áurea.

O presidente interino da 
Petrobrás, Pedro Parente, decla-
rou à Folha de São Paulo, no dia 
18 de julho, que não defende a 
privatização da empresa, mas 
é a favor do controle compar-
tilhado com o setor privado, o 

que chama de “cocontrole”. Mas 
a verdade é outra: ele é contra 
a Petrobrás ser a operadora do 
Pré-Sal e prepara a companhia 
para atender aos interesses eco-
nômicos dos setores que apoia-
ram o golpe de Estado contra a 

presidente Dilma Rousse� . Por-
tanto, essa lorota de “cocontro-
le” nada mais é do que dilapidar 
o patrimônio da Petrobrás, en-
tregando nas mãos do sócio pri-
vado o destino de investimentos 
estratégicos para o Brasil.

Quando Pedro Parente 
participou do governo FHC, 
as plataformas e equipamentos 
da Petrobrás eram encomen-
dados no exterior. Em 2003, os 
contratos da empresa com os 
estaleiros brasileiros eram para 

apenas dois módulos de FPSO. 
Dez anos depois, a indústria 
naval tinha sob encomenda 
da estatal 8 cascos de navios, 4 
conversões de cascos, 16 mó-
dulos de FPSO, 28 sondas e 40 
navios, gerando empregos e in-
vestimentos no mercado inter-
no e não no exterior. 

É disso que se trata o gol-
pe em curso no país e na Pe-
trobrás. A missão de Pedro 
Parente é retomar o modelo 
econômico ultraliberal dos 
anos 90, focado nas privatiza-
ções, na redução do Estado, 
na � exibilização de direitos e 
na lucratividade do capital es-
trangeiro. O Pré-Sal e os ativos 
da Petrobrás são a moeda de 
troca do golpe. E Pedro Paren-
te, o mercador.

O governo golpista de Mi-
chel Temer tem um grande 
temor, as possíveis consequên-
cias negativas para ele, se Edu-
ardo Cunha tiver seu mandato 
cassado. Nesse caso, o que fazer 
para minimizar ou eliminar es-
ses efeitos?

Todos consideram quase 
certo que Cunha terá o man-
dato cassado, se esse processo 
não for parado, porque perderá 
foro privilegiado, passando a ser 
investigado e julgado como um 
cidadão comum.

Não é absurdo dizer que 
Cunha poderia ser condenado 
a algumas penas, com mais de 
20 anos de prisão cada, consi-
derando as inúmeras provas 
de corrupção fornecidas pelo 
governo da Suíça, como o de-
monstrativo de suas contas se-

cretas e as delações que já citam 
o nome dele em muitas ações 
de corrupção. 

Nesse cenário, a única for-
ma de escapar do cumprimen-
to dessas penas seria fazer dela-
ção premiada. 

Porém, por tudo que já foi 
levantado, ele acabaria envol-
vendo muitos parlamentares e 
membros do atual governo, in-
cluindo Michel Temer, por ter 
viabilizado a eleição de vários 
deles utilizando recursos consi-
derados ilegais, segundo as dela-
ções. Lembrar que veio daí o po-
der de Cunha para fazer aprovar 
o processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousse� , be-
ne� ciando seu amigo Temer. 

Isso posto, parece claro que 
não interessa a Temer que Cunha 
seja investigado mais profunda-

mente, muito menos seja julgado 
e condenado, pois traria caos ao 
seu governo interino.

Para minimizar esse efeito 
negativo, é provável que tenha 
havido um acordo Temer-Cunha 
para que este saia dos holofotes, e 
com isso as investigações e julga-
mentos sejam empurrados para 
um futuro distante, até que todos 
tenham esquecido do assunto.

Se essa avaliação estiver cor-
reta, após a renúncia de Cunha 
à presidência da Câmara, o pró-
ximo passo será a renúncia ao 
mandato, para escapar da cassa-
ção. Com isso, ele sairá de cena, 
com a garantia dos golpistas de 
que nada de mal lhe acontecerá.

Isso se vingar o impeach-
ment da presidenta Dilma, em 
agosto, no Senado. Mas se ela vol-
tar, a história poderá ser outra.

Guilherme C. Delgado

Bia Gentil

José Augusto Valente

Bob Fernandes,
jornalista
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O secretário-geral da 
União de Nações Sul-ame-
ricanas (Unasul), Ernesto 
Samper, a� rmou que o Brasil 
precisa retomar a continui-
dade democrática e a gover-

nabilidade para sair da crise 
política. Segundo ele, essas 
condições seriam respeita-
das com a volta de Dilma 
Rousse�  ao poder. Crítico 
do afastamento da presiden-

te brasileira, o colombiano 
disse que a Unasul condenou 
o impeachment pela “forma 
como estava ocorrendo o 
processo de destituição”.

O alerta foi dado no Rio 
de Janeiro, no dia 12 de ju-
lho, durante a 7ª edição do 
Café Unasul, realizado na 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. No evento, 
Samper debateu junto com 
jovens universitários temas 
como direitos humanos, 
meio ambiente, emprego, 
educação, segurança e de-
fesa, integração produtiva e 
tecnologia, nos panoramas 
nacional e sul-americano. 
No ano passado, o encontro 
ocorreu no Equador, Peru, 
Colômbia e duas vezes 
na Argentina. Este ano, o 
evento passou pela Bolívia 
e ocorre pela primeira vez 
no Brasil.

O neurocientista brasilei-
ro, Miguel Nicolelis, ganhou 
o prêmio Daniel E. Noble 
Award 2017, na categoria 
“Tecnologias Emergentes”. O 
prêmio é promovido nos Es-
tados Unidos pelo Institute of 
Electrical and Electronics En-
gineers (IEEE). Em 2010, ele 
já havia recebido o prêmio 
Pioneer Award, do National 
Institutes of Health (NIH). 

Nicolelis é professor do 
departamento de Neurobio-
logia, codiretor do Centro de 
Neuroengenharia da Duke 
University e líder do proje-
to internacional Andar de 
Novo, que fez uma demons-
tração na abertura da Copa 
do Mundo no Brasil, em 
2014, quando um paraplégi-
co chutou uma bola usando 
um exoesqueleto.

Brasil internacional 22 de julho de 2016

Argentinos se revoltam contra presidente MacriOlimpíada expõe golpe ao mundo

Lava Jato prejudica
estratégia Nacional de Defesa

FC Leite Filho Cesar Fonseca

Beto Almeida

A Olimpíada será o mo-
mento crucial em que 
a vergonha política 
nacional, conduzi-

da pelos golpistas, com apoio 
da grande mídia conservadora 
antinacional, estará totalmente 
exposta à crítica mundial. Dessa 
vez não haverá peneira su� cien-
te para tapar a luz do sol. 

O presidente interino Mi-
chel Temer, certamente, será 
vaiado no Maracanã, durante a 
abertura dos jogos, no dia 5 de 
agosto. O grito de revolta da po-
pulação será a melhor resposta à 
presença de Temer no local em 
que não deveria estar porque 
simplesmente não representa a 
vontade popular. 

Os meios de comunicação 
de todo o mundo estarão pre-
sentes, para expor o óbvio: a 
Olimpíada representará a moti-
vação maior para a denúncia da 

infâmia política vigente no Bra-
sil, em forma de golpe político 
parlamentar midiático.

Tudo � cou ainda mais claro 
depois que o Ministério Público 
Federal concluiu que não houve 
crime de responsabilidade a par-
tir de pedaladas � scais e pediu 
à Justiça Federal para arquivar a 
denúncia contra Dilma Rousse� , 
derrubando de vez os argumen-
tos do golpe político parlamentar 
midiático contra a democracia.

Esse veredito extraordiná-
rio do Ministério Público, que 
desmoraliza, completamente, a 
Comissão Especial do Impeach-
ment, no Senado, cai como uma 
bomba no meio político nacio-
nal e internacional, às vésperas 
da Olimpíada. 

Ficou explícita a verdadeira 
motivação do golpe: derrubar a 
política social do PT, que asse-
gura conquistas sociais e traba-

lhistas, previdência social e pro-
gramas distributivos de renda 
para as populações mais pobres. 

Lula e Dilma, ao longo de 13 
anos de governo petista, priori-
zando políticas sociais desenvol-
vimentistas, como pressuposto 
do progresso e da segurança 
da cidadania, viraram inimigos 
dos que consideram perigoso o 
empoderamento político e so-
cial do povo.

Somente acabando com o 
processo democrático, os gol-
pistas conseguem impor o que 
desejam: a desnacionalização 
da economia, a entrega, de ban-
deja, do patrimônio nacional, 
a preço de banana, em nome 
do ajuste � scal criminoso e an-
tipatriótico. Pelo voto, jamais o 
povo concordaria com isso.

Tudo isso � cará exposto ao 
mundo durante os Jogos Olím-
picos Rio 2016.

Há muito que os Estados 
Unidos tentam impedir que o 
Brasil desenvolva sua plena ca-
pacidade de defesa. Um exemplo 
retumbante disto: quando, na Era 
Vargas, o Brasil comprou turbi-
nas atômicas da Alemanha, estas 
foram sequestradas por militares 
dos EUA no porto de Hambur-

go antes do embarque. Naquela 
época, os EUA a� rmaram repeti-
damente que o Brasil não deveria 
criar uma empresa de petróleo, 
porque aqui não existiria petró-
leo. A História de sucesso da Pe-
trobrás provou o contrário: hoje 
o Brasil já extrai mais de 1 milhão 
de barris do pré-sal. E aqueles que 

se opunham à criação da Petro-
brás, hoje querem o petróleo 
por ela encontrado.

Todos os países petroleiros 
são alvo de intervencionismo 
militar das grandes potências 
imperiais. Por isso mesmo, o 
Brasil deve ter como priorida-
de alcançar uma plena capaci-
dade de defesa. Mas, da mesma 
forma que muitos projetos da 
Petrobras vêm sendo paralisa-
dos pela Operação Lava Jato, 
paralisando também grandes 
empresas de engenharia na-
cional que os realizam, agora, 
são projetos ligados à defesa 
do Brasil, de suas riquezas e do 
nosso povo que passam a ser 
alvo de ações desta operação.

A consequência será facilitar 
o avanço de empresas transna-
cionais sobre as riquezas mine-

rais do Brasil. O programa do 
submarino nuclear brasileiro, 
as ações da Eletronuclear, as 
tecnologias nucleares avança-
das desenvolvidas em instala-
ções militares nacionais, tudo 
poderá ser afetado por uma 
Lava Jato, que, orientada do 
exterior, vai muito mais além 
do que combater a corrupção, 
resultando numa paralisação 
produtiva do Brasil. 

É urgente que as forças pro-
gressistas realizem este decisivo 
debate junto aos militares, ten-
do como meta construir uma 
unidade cívico-militar para 
que empresas como Petrobras, 
Eletrobras, Eletronuclear e BN-
DES sejam considerados peças 
essenciais à defesa nacional, de-
cisivas para a independência e a 
soberania do país.

O aumento de mil por cento no 
preço do gás rachou a blin-
dagem judicial-midiática do 
governo argentino de Mau-

rício Macri. A população não suporta 
mais o chamado tarifazo - luz, água, 
trigo, leite, carne e aluguéis subiram 
tanto, que 76% da população teve de 
restringir suas despesas domésticas. 

Engajada na operação de mídia 
que fustigou o governo de Crisitna 
Kirchner, até derrotá-lo, em 2015, a 
Justiça foi emparedada pela reação po-
pular, que foi tomando o país desde as 
pequenas cidades. O golpe � nal veio 
na sentença da Câmara Federal de Jus-
tiça, de La Plata, que declarou a nuli-
dade do reajuste para todo o território 
nacional. O governo tentou segurar 
a medida, baixando a cobrança para 
400%, mas os protestos continuaram.

O aparato judicial-midiático da Ar-
gentina, que começa a � car conhecido 
também no Brasil com o golpe contra a 
Dilma, reagiu. Lá, como cá, foi acionada 
a máquina de escândalos, procurando 

contrabalançar o tarifaço com a divulga-
ção de casos escabrosos atribuídos a inte-
grantes do governo anterior, jogando-lhe 
a culpa de tudo. Mas a contraofensiva da 
mídia não atenuou a fúria dos protestos, 
que passaram a ser quase diários.

Tudo isso mostra a natureza preda-
tória desse novo tipo de autoritarismo, 
que começa a espalhar-se pela região, 
tal como aconteceu com os golpes mili-
tares, entre os anos 60 e 80. Porém, este 
de agora é revestido de uma roupagem 
aparentemente democrática e legal, dis-
pensando a força bruta. É o chamado 
“golpe brando”, que começa galvanizan-
do a opinião pública com a participação 
dos meios de comunicação, envenenan-
do as multidões e ganhando as mentes 
com a promessa de uma nova era. 

Agindo em combinação com a 
justiça e a polícia, para, sob o manto 
legal, encarcerar (muitas vezes, inde-
� nidamente) e desmoralizar os ini-
migos, esses métodos são capazes de 
in� uenciar e enlouquecer grandes 
multidões. Podem inclusive ganhar a 

eleição ou tomar o poder pelo parla-
mento (casos recentes de Honduras, 
Paraguai e Brasil). 

E os meios de comunicação que 
não entram no esquema passam a 
ser atacados, como foi a depredação 
do jornal Tiempo Argentino, admi-
nistrado por uma cooperativa de 150 

jornalistas. Na madrugada chuvosa de 
quase zero grau do dia 4 de julho, cerca 
de 20 encapuzados, portando porretes, 
chegaram arrombando portas, dani� -
cando equipamentos e agredindo os re-
pórteres de plantão, três deles de� cien-
tes físicos. Tudo isso com a estranha 
presença da Polícia Federal no local.

Secretário-geral da
Unasul critica golpe no Brasil

Neurocientista brasileiro,
Miguel Nicolelis, é premiado nos EUA
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Assim � cou a redação do jornal Tiempo Argentino, atacado por não apoiar o governo Macri

No Rio de Janeiro, 7ª edição do Café Unasul discute integração continental

Miguel Nicolelis foi considerado um dos vinte maiores cientistas do mundo pela revista "Scienti� c American" 

SEM EXPRESSÃO
NÃO HÁ EDUCAÇÃO!

NÃO À LEI DA MORDAÇA.
MORDAÇA É GOLPE!
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A Frente Nacional 
contra o Projeto 
Escola sem Parti-
do, lançada no dia 

13, da qual o Sinpro-DF faz 
parte, reuniu, na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), mais de cem entida-
des dos movimentos social, 
sindical e popular e do setor 
da educação preocupadas 
com os rumos que o governo 
ilegítimo de Temer e políticos 
fundamentalistas estão dando 
à educação.

Mais do que um projeto, 
o Escola sem Partido é uma 
associação ultraconservado-

ra para coibir professores em 
sala de aula. Ele pretende im-
por proibições à liberdade e 
à autonomia pedagógicas. É 
um movimento fascista para 
retirar da juventude o direito 
de aprender e de ser capaz de 
produzir conhecimento novo. 
Busca submeter o futuro do 
país à total dependência da 
produção cientí� ca de fora.

Trata-se de um plano 
pensado para transformar a 
educação em instrumento de   
ucro, com serviço de péssi-
ma qualidade, desassociado        
da realidade. Um mecanis-
mo de embrutecimento, em-

burrecimento e subjugo. Um 
plano nefasto para mercanti-
lizar o magistério, precarizar 
o trabalho, privatizar a escola 
pública e lançar o Brasil no 
obscurantismo.

Desrespeita a Constituição 
Federal e desconstrói as legis-
lações que regem a educação 
em vigor, como a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação 
(LDB), o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e, no caso 
do Distrito Federal, o Plano 
Distrital de Educação (PDE). 
Ele desconsidera totalmente a 
Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC).

Está em tramitação em 
pelo menos doze assembleias 
legislativas, em várias câma-
ras de vereadores e está liga-
do a uma dezena de projetos 
no Congresso Nacional. Re-
presenta o � m da essência da 
educação, que é o de ensinar a 
pensar. Em seu âmago, o pro-
jeto traz ódio e preconceito.

Esse projeto quer uma esco-
la de pensamento único, acríti-
ca, elitista e machista. É impor-
tante combater o machismo 
da expressão “ideologia de gê-
nero”, que busca silenciar esse 
debate nas escolas. É essencial 
lembrar que gênero não é ideo-

logia, e, sim, cultura e deve ser 
debatido nas escolas.

Por tudo isso, não se trata 
de uma luta somente dos pro-
fessores, e sim da sociedade. 
O Sinpro-DF, que chama esse 
projeto de lei da mordaça, 
desde o início do ano passa-
do tem mobilizado a categoria 
para enfrentá-lo.  No dia 14 de 
julho, em mais um protesto, 
os professores se vestiram de 
branco e, com um Tuitaço, en-
viaram frases de protesto para 
todos os parlamentares fede-
rais e distritais. Todavia, só 
será possível derrotá-lo com 
unidade e muita mobilização.

No Primeiro Encontro de 
Mulheres Afro-Latino-Ame-
ricanas e Afro-caribenhas das 
Américas, realizado na Repú-
blica Dominicana, em 1992, 
foi instituído o 25 de julho 
como o Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-Ameri-
cana e Caribenha. 

Foi então formada uma 
rede de comunicação para 
fortalecer o empoderamento 
das mulheres negras e dar vi-
sibilidades às ações de comba-
te ao racismo e ao machismo. 
As mulheres negras, em es-
pecial as jovens, nos últimos 
anos, saíram às ruas com seus 

cabelos crespos, 
naturais, cheios, 
volumosos e 
pixaim, rea� r-
mando sua be-
leza, cultura e 
identidade. 

Neste 25 de 
julho de 2016, o 
Brasil homena-
geia a ex-minis-
tra da Promoção 

da Igualdade Racial, Luíza 
Bairros, falecida no último 
dia 13 de julho devido a um 
câncer pulmonar. Preocupa-
da com um país que ocupa o 
quinto lugar em genocídio da 
juventude negra, Luíza fez um 
grande trabalho ao concluir 
o Sistema Nacional de Ações 
A� rmativas na área governa-
mental e ao incluir a cota racial 
em concurso público do Poder 
Executivo, com o aval da pre-
sidente Dilma Ropusse� .

Mas com o governo ilegí-
timo de Temer, os avanços e 
conquistas que bene� ciaram 
as mulheres negras estão em 
risco junto com os retrocessos 
previstos para o Bolsa Família, 
Creches Públicas, Minha Casa 

Minha Vida, Cotas Raciais etc.
O 25 de julho também é 

uma data para reforçar a luta 
pela liberdade de expressão 
e ascensão da mulher na so-
ciedade por ocupar espaços 

de poder, com destaque para 
o combate ao golpe que está 
em curso no Brasil e afastou 
a presidente Dilma Roussef, a 
primeira mulher a conquistar 
este cargo.

Rosilene Corrêa

Jacira Silva

Escola sem Partido: a mordaça e o fascismo na educação

Mulheres negras mostram sua força

Festival Latinidades
Entre os dias 25 e 31 de julho, a 9ª edição do Festival Latini-
dades acontece no Museu Nacional e no Cine Brasília, com 
atividades para adultos e crianças. O evento consolidou-se 
como o maior festival de mulheres negras da América Latina. 
A programação é gratuita. Confi ra na Internet, no endereço 
www.afrolatinas.com.br/programacao/
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