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Serra quer entregar 
Base de Alcântara

E o petróleo do 
pré-sal também

Denúncias abalam 
Governo Rollemberg

Com apoio do 
ministro das Relações 
Exteriores, José Serra, 
os Estados Unidos 
querem que a Base de 
Alcântara (MA) vire um 
território deles dentro 
do Brasil.  Pág. 5

O governo golpista corre 
contra o tempo para 
aprovar o PL 4567/16 
e retirar a Petrobras da 
condição de operadora 
única do pré-sal, 
entregando tudo aos 
estrangeiros.  Pág. 4

Gravações revelam que o 
vice-governador, Renato 
Santana, sabe que há 
pagamento de propina no 
âmbito do Governo Rodrigo 
Rollemberg. O governador 
nega todas
as acusações. Pág. 6

Ainda nesta edição

Paralisação do Incra prejudica 
interior do país.  Pág. 5

Maior Lixão da América Latina 
fi ca no DF. Pág. 6

Perseguição a Lula é 
denunciada à ONU. Pág. 7

Como destruir a educação 
em dois meses.  Pág. 8

O povo já percebeu 
que o governo interino 
de Michel Temer é 
só para os ricos, à 
custa de sacrifícios 
do trabalhador. 
Pesquisa do Instituto 
Ipsos mostra 
queda do apoio ao 
impeachment. Dessa 
vez a TV escondeu as 
manifestações do dia 
31 de julho – muita 
gente contra o golpe e 
poucos a favor.  Pág. 3
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Em menos de três meses, o go-
verno golpista de Michel Temer 
mostrou ao que veio, com retroces-
sos nas áreas social, econômica e 
dos direitos humanos. Ao contrário 
do que alguns ingênuos acreditam, a 
presidenta Dilma está sofrendo pro-
cesso de impeachment não porque 
cometeu crime de responsabilidade, 
mas para que não seja implantado 
o programa de governo vencedor 
nas eleições de 2014. O real objetivo 
é implantar o projeto perdedor do 
candidato Aécio Neves. 

Em 2014, o PMDB estava junto 
com Dilma e o projeto progressista 
que dá prosseguimento ao governo 
dos últimos treze anos, iniciado por 
Lula. Agora, ao tomar o poder via 
golpe parlamentar, Temer e o PMDB 
traem o voto popular e aderem aos 
que perderam as eleições: PSDB, 
DEM, os banqueiros, os empresá-
rios paulistas da Fiesp e a imprensa, 

com a Rede Globo à frente. Ao lado 
de Dilma, defendendo o resultado 
das urnas, � caram partidos de es-
querda, movimentos sociais como 
CUT, MST e MTST, Igreja Católica 
(CNBB), artistas e intelectuais.

O Jornal Brasil Popular tem lado 
e defende a democracia, de forma in-
transigente. Defende os mais de 54 
milhões de votos dados à Dilma e en-
tende que somente as eleições de 2018 
poderão de� nir um novo presidente 
e a manutenção ou revisão do pro-
grama de governo vencedor em 2014. 
É assim nos países democráticos.

A disputa de poder, tornada vi-
sível pelo golpe, vai se intensi� car. O 
primeiro grande embate será agora, 
no � nal de agosto, na votação do im-
peachment no Senado. Mas não � ca-
rá nisso. Em todo o país, à exceção do 
Distrito Federal, está em andamento 
o processo de eleições municipais en-
quanto o Congresso Nacional realiza 

votações polêmicas, com sérios im-
pactos na vida do povo.

Os golpistas querem cortar be-
nefícios sociais, mexendo nos salá-
rios e na aposentadoria. Tentarão 
entregar nossas riquezas naturais, 
como o petróleo, para os estrangei-
ros. Privatizarão o que puderem, a 
preço de banana, como FHC fez com 
a Vale. Poucos ricos, aqui e lá fora, 
� carão ainda mais ricos às custas do 

aumento da pobreza no Brasil.
Nesse cenário, os setores pro-

gressistas precisam unir forças, se 
quiserem barrar esse projeto exclu-
dente e entreguista, nocivo para o 
desenvolvimento nacional. É preciso 
uni� car ações e propostas para fazer 
esse enfrentamento, desde agora até 
as eleições de 2018. 

Não há margem para vacilar. 
Agora é nós contra eles!
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Em São Paulo, as ma-
nifestações realiza-
das no domingo, 31 
de julho, contra o 

golpe em curso e a favor da 
volta de Dilma Rousse� , pre-
sidenta eleita, tomaram todo 
o Largo da Batata. Em Porto 
Alegre, os atos aconteceram 
no Parque Farroupilha. Em 
Salvador, a marcha anti-golpe 
começou no Campo Grande 
e desceu em direção ao Farol 
da Barra. No Rio de Janeiro, 

torcedores do Fluminense 
empunharam cartazes na 
partida com a Ponte Preta. 
Em Belo Horizonte, a popu-
lação se manifestou no centro 
da cidade. Em Belém os pro-
testos foram na Esquina da 
Democracia (Presidente Var-
gas com Rua da Paz).

Atos contra o golpe se es-
palharam por todo o país. E 
a favor também – mas com 
uma diferença impossível de 
ser ignorada: enquanto os 

atos contrários ao impeach-
ment exigiam, sem exceção, 
o retorno de Dilma Rousse-
� , nenhuma das manifesta-
ções do grupo a favor ousou 
apoiar Michel Temer. Na 
agenda desta fatia da popu-
lação, cujas manifestações fo-
ram muito pequenas, esteve 
o apoio ao juiz Sérgio Moro, 
mas não coube qualquer 
menção favorável ao interi-
no-golpista em cartazes, fai-
xas ou gritos.

O esvaziamento dos 
protestos a favor do impea-
chment tampouco pode ser 
ignorado pela grande mídia. 
“Nem o pato da Fiesp, desta-
que nas outras manifestações, 
apareceu”, admitiu a revista 
Época On Line, do Grupo 
Globo. Os movimentos pró-
-impeachment Brasil Livre 
(MBL) e Vem pra Rua previ-
ram a baixa adesão e optaram 
por sair separados, segundo 
admitiram seus líderes.   

No exterior, os brasileiros 
e defensores da democracia 
marcaram sua posição com 
protestos contra o golpe em 
pelo menos 13 cidades de 
nove países: França (Paris), 
Alemanha (Berlim, Frank-
furt e Leipzig), Portugal (Lis-
boa e Braga), Estados Unidos 
(Washington e São Francis-
co), Espanha (Madri), Reino 
Unido (Londres), Itália (Bo-
lonha), Holanda (Amsterdã) 
e Chile (Santiago).

Uma pesquisa feita pelo Instituto 
Ipsos, publicada no dia 26 de julho 
pelo jornal Valor Econômico mostra 
queda do apoio ao golpe e aumento 
de rejeição a Michel Temer. 

Entre março e julho deste ano, 
o percentual dos que defendem o 
impeachment da presidente Dilma 
Rousse�  caiu de 61% para 48%. Isso 
demonstra que, após atingir um 
pico com a histeria golpista provo-
cada pela grande mídia, a adesão ao 
impeachment vem caindo à medida 
que a população percebe a tramoia 
montada para retirar seus direitos e 
favorecer os ricos.

Além disso, Michel Temer é 
rejeitado por 68% da população 
brasileira e aprovado por apenas 

19%. Isso demonstra que manter 
Temer no poder contraria a von-
tade popular. A pesquisa também 
demonstra a preferência por novas 
eleições – tese defendida por 52%. 
Como a realização de uma nova 
disputa presidencial depende da 
volta de Dilma, que faria uma con-
sulta popular a respeito, os senado-
res precisam rejeitar o golpe para 
que isso se concretize.

Esta pesquisa do Instituto Ipsos 
comprova a denúncia da imprensa 
internacional sobre a fraude do jor-
nal Folha de São Paulo, que chegou 
a divulgar que 50% dos brasileiros 
defendiam a permanência de Temer 
no poder, baseada em distorções da 
última pesquisa Datafolha.

O relator do processo de impe-
achment de Dilma Rousse�  na Co-
missão Especial do Senado, Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG), ignorou 
as 500 páginas de alegações � nais 
apresentadas pela defesa da presi-
dente afastada e, no dia 2 de agosto, 
emitiu parecer favorável à cassação, 
mesmo sem a comprovação de cri-
me de responsabilidade.

Inconformados com o 
jogo de cartas marcadas li-
derado por Michel Temer, 
Eduardo Cunha, PSDB e 
outros golpistas para afas-
tar Dilma, senadores do 
PT, PDT, PCdoB e da Rede 
apresentaram dois votos em 
separado. O primeiro de-
les, da senadora Gleisi Ho-
� mann (PT-PR) e do PDT, 
sustenta que o processo não 
tem base jurídica e é unica-
mente político. Já o voto em 
separado da senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-
-AM), em conjunto com a 
Rede, defende o arquiva-
mento do processo.

Com a aprovação do 
parecer de Anastasia na 
Comissão, Dilma deve ser 

julgada pelos 81 senadores a partir 
do dia 29 de agosto, segundo infor-
mou o presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, que vai presidir o jul-
gamento no Senado. Para a concreti-
zação do golpe serão necessários 54 
votos a favor do afastamento de� ni-
tivo da presidente eleita.

Protestos mostram que país não quer Temer

Cai apoio ao impeachment

Golpe depende dos senadores

Agora é nós contra eles!

Bia Gentil
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quanto o Congresso Nacional realiza � carão ainda mais ricos às custas do Agora é nós contra eles!

Até onde a traição pode levar um ser humano?

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, chegou ao Brasil no dia 3 de agosto 
e deve marcar presença na abertura dos Jogos 
Olímpicos, mas não quer saber de encontrar o 
presidente interino Michel Temer. Em seu país, 
há uma pressão para que tanto ele quanto o pri-
meiro-ministro, António Costa, manifestem-se 
contra o golpe no Brasil. 

No Brasil, presidente
de Portugal ignora Temer

Atos a favor do golpe perdem foças no país
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O Brasil entrou de vez 
na era dos golpes 
políticos parlamen-
tares, jurídicos e 

midiáticos. Os conservadores, 
que afastaram a presidenta 
Dilma Rousse� , inventando 
impeachment sem crime de 
responsabilidade, estão, de 
novo, armando outro golpe 
para derrubar também o pre-
sidente interino Michel Temer.

O ator principal dessa 
vez será o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, Gilmar 
Mendes, presidente em exercí-
cio do Tribunal Superior Elei-

toral, joga para inviabilizar o 
vice interino, ao pedir investi-
gação do STF sobre acusações 
de corrupção eleitoral pratica-
da pela chapa Dilma-Temer, 
em 2014.

No caso do impeachment, 
apenas Dilma deve sair, caso o 
Senado con� rme o golpe com o 
mínimo de 54 votos, para aten-
der os clamores do capital in-
ternacional. Mas, se o questio-
namento partir do TSE, como 
faz Gilmar, ambos, Dilma e 
Temer, podem ser afastados.

Nesse caso, em 2017 ha-
veria uma eleição indireta, 

pelo Congresso, para o exer-
cício presidencial até dezem-
bro de 2018, conforme deter-
mina a Constituição. Seria a 
única maneira de eleger um 
tucano como José Serra ou 
Fernando Henrique, já que 
o PSDB não consegue mais 
ganhar eleição presidencial 
por voto direto, como manda 
a democracia. 

Quem também tem in-
teresse nesse jogo é o novo 
presidente da Câmara, depu-
tado Rodrigo Maia, que é do 
DEM, partido que poucos vo-
tos consegue se depender do 

povo, e que também defende 
os interesses do grande ca-
pital que quer acabar com as 
políticas sociais, as garantias 
trabalhistas e fragilizar a Pre-
vidência Social, para privati-
zar saúde e educação, assim 
como as empresas estatais.

Os golpistas de direita es-
tão manobrando para dar o 
golpe nos golpistas que der-
rubaram Dilma e se esfor-
çam para impedir que Lula 
seja candidato na próxima 
eleição presidencial. Tudo, é 
claro, com a ajuda impres-
cindível do Judiciário.

O presidente interino, Mi-
chel Temer, tem pressa em reti-
rar a Petrobras da condição de 
operadora única do pré-sal. O 
projeto de Lei 4567/16 logo será 
votado em regime de urgência no 
Congresso, atendendo a acordos 
com petrolíferas estrangeiras, 
para tirar da empresa brasileira a 
garantia de ter, no mínimo, 30% 
de cada campo do pré-sal.

Líder da equipe que desco-
briu o pré-sal, a mais fantástica 
província mundial de petróleo 
anunciada nos últimos 50 anos, 
o geólogo Guilherme Estrella 
critica a derrubada da Lei de 
Partilha. “O operador de uma 
área é quem manda e desmanda. 
É quem se apropria dos dados 
técnicos de engenharia e geolo-
gia, realiza os contratos, detém 
informações estratégicas e con-
� denciais. Reúne os dados que 
apontam novas descobertas e 
prioridades de investimentos. As 
prerrogativas do operador têm 
um incalculável valor cientí� co, 
tecnológico e � nanceiro” – ex-
plica Estrella.

Fernando Henrique tentou, 
mas não conseguiu privatizar a 
Petrobrás, porque enfrentou for-
te resistência da sociedade. Mas 
conseguiu burlar a Constituição, 
trocando a Lei 2004/53, que ga-
rantia o monopólio estatal do 
petróleo, pela Lei 9478/97, que 
instituiu o regime de concessão 
na exploração do petróleo e gás, 
o pior dos mundos. 

Lula resistiu às pressões ex-
ternas e internas, conseguiu 
aprovar a Partilha e investiu pe-
sado na Petrobras, rompendo 
com a escalada neoliberal. Para 
se ter uma idéia, em 2002 a Petro-
bras valia 15,5 bilhões de dólares. 
Em 2014, apesar da forte queda 
do preço do petróleo no merca-
do internacional e dos ataques da 
Operação Lava-Jato à empresa, 
a companhia estava avaliada em 
104,9 bilhões de dólares.  

Segundo Estrella, Lula teve 
visão estratégica. A Lei da Par-
tilha devolveu ao país, através da 
Petrobras, a propriedade sobre 
essa imensa riqueza. Logo de-
pois, Dilma aprovou a destinação 

dos royalties, impostos pagos 
à União, em sua totalidade, à 
educação (75%) e à saúde (25%). 
Hoje o Brasil é autossu� ciente 
e tem petróleo e gás garantidos 
para um século. Mas derrubar a 
Lei de Partilha signi� ca destruir 
as chances de crescimento e in-
dependência do Brasil. E isso só 
interessa às petrolíferas estran-
geiras, representadas por políti-
cos como o atual ministro José 
Serra, responsável maior pela 
tramitação do PL 4567/16. 

Desde o golpe que afastou 
Dilma, esse grupo golpista to-
mou as rédeas do país. Guerras 
são movidas em todo o mundo 
pelo controle do petróleo. No 
Brasil, o caminho mais curto 
foi o golpe, alerta o geólogo: “O 
pré-sal é o � lé da indústria do 
petróleo. Por exemplo, a Exxon 
conseguiu um acordo para se 
tornar operadora única do pré-
-sal em Angola. Se é bom para 
eles, porque seria ruim para a 
Petrobrás?”

Só uma grande mobilização 
poderá impedir o pior. 

Em sua sanha para des-
montar e desconstruir o que 
foi feito nos governos Lula e 
Dilma, o governo provisó-
rio de Michel Temer, com o 
senador José Serra à frente 
do Itamaraty, tem investido 
contra a política externa que 
fez do Brasil um protagonista 
global importante na cons-
trução de um mundo plural, 
fortalecendo o multilatera-
lismo e dando voz aos países 
emergentes. Essas relações 
internacionais, fortalecidas 
na época do ministro Celso 
Amorim, deixaram como 
saldo a criação do G-20 co-
mercial, a constituição dos 
Brics (grupo formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul), o fortaleci-
mento das relações Sul-Sul e 
da integração sul-americana, 
entre outros avanços. Mas em 
recente entrevista, Serra disse 
que tudo isso era “blá-bá-bá”. 

Disposto a restabelecer 
as relações subservientes 
com os Estados Unidos, 
Serra já discute a renego-
ciação do nefasto acordo 
sobre o uso, pelos america-
nos, da base de lançamento 
de foguetes de Alcântara 
(MA). O assunto esteva na 
pauta de reunião recente 
que ele teve com o embai-
xador brasileiro em Wa-
shington, Sergio Amaral.  

Por sua localização pri-
vilegiada, a base de Alcânta-
ra, que � ca na linha do Equa-
dor, é atraente e estratégica, 
por reduzir em até 30% o 
custo de lançamento de um 
satélite. O Brasil deve mes-
mo explorá-la com a locação 
para outros países, inclusive 
para os EUA, obtendo re-
cursos para seu programa 
espacial, desde que preserve 
sua condição de supervisor 
das atividades ali realizadas. 

De porteira, fechada, estaria 
permitindo a criação de um 
enclave em seu território.

A exumação deste es-
queleto enterrado por Lula 
em 2003, juntamente com 
a � nada Alca (acordo que 
seria favorável apenas aos 
EUA), deixa preocupados 
setores nacionalistas, inclu-
sive os militares. A primei-
ra versão, assinada por FHC 
no ano 2000, era de um en-
treguismo vergonhoso. 

Foi o deputado Waldir 
Pires, ao relatar a matéria 
na Câmara, que denun-
ciou suas cláusulas sub-
servientes. Elas impediam 

que autoridades brasileiras 
abrissem os contêineres 
americanos que chegariam 
lacrados, que fotografassem 
foguetes ou partes despren-
didas que caíssem em solo 
nacional e reservava aos 
americanos a autorização 
para que brasileiros entras-
sem na base. Impediam que 
o Brasil � rmasse acordos 
com outros países sem au-
torização americana e até 
que destinasse os recursos 
obtidos a projetos de de-
senvolvimento tecnológico.  
Lula enterrou o acordo ser-
vil aos EUA que Serra agora 
quer reativar. 

Toda a população ru-
ral brasileira – com cerca 
de 70 milhões de pessoas 
de povoados e municípios 
com até cinco mil habitan-
tes - está sendo prejudica-
da direta ou indiretamente 
pelas equivocadas decisões 
do presidente interino Mi-
chel Temer, em paralisar 
as atividades do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e 
extinguir o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA), substituindo-o pela 
inoperante Secretaria Espe-
cial de Agricultura Familiar 

e Desenvolvimento Agrário 
(Sead). 

A redução das ativida-
des dos órgãos acaba com 
a Reforma Agrária, elimina 
a regularização das 2.648 
comunidades quilombo-
las certi� cadas, encerra o 
programa de educação no 
campo (Pronera), extingue 
a Política de Assistência e 
Extensão Rural, inviabiliza 
o fortalecimento da agri-
cultura familiar e prejudica 
as ações de valorização da 
juventude e das mulheres. 
Em resumo, paralisa o de-
senvolvimento dos peque-

nos municípios e povoados 
por todo o Brasil. Isso vai 
ampliar a concentração de 
terras nas mãos dos ricos, 
impossibilitando a ascensão 
econômica e intelectual dos 
pobres, levando-os à condi-
ção de miseráveis.

Tanto a Sead como o 
Incra foram vinculados di-
retamente à Casa Civil da 
Presidência da República 
justamente para que estes 
órgãos não funcionem ade-
quadamente. Alexandre 
Conceição, da coordenação 
nacional do MST, avalia que 
com essas medidas o gover-

no demonstra que não pos-
sui planos para a Reforma 
Agrária e para a agricultura 
familiar. “Com a extinção 
do MDA o Incra perdeu sua 
interlocução com o Ministé-
rio do Planejamento. Trans-
ferir o Incra para a Casa 
Civil é como colocar raposa 
para cuidar do galinheiro – 
o chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, é vinculado aos ru-
ralistas. Deixar a política do 
campo e da Reforma Agrá-
ria sob sua administração é 
inviabilizar qualquer avan-
ço. Vamos lutar contra isto”, 
a� rma Alexandre.

PSDB prepara o golpe no golpista Temer

A Petrobras é do Brasil

Serra quer entregar 
Base de Alcântara 
aos Estados Unidos

 Incra paralisado prejudica 70 milhões de pessoas 

Cesar Fonseca

Tereza Cruvinel

Fátima Lacerda

“O terrorismo cresce quando não há outra opção, enquanto a economia mundial tem no seu centro o deus do dinheiro e não a pessoa.” (Papa Francisco)

entregar o pré-sal?
É uma conquista
nossa, dos nossos

governos...
Eu não acredito 

que a sociedade vá 
aceitar se desfazer 

da Petrobras e 
do pré-sal.

Chico Buarque
Cantor e compositor
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Para alegria do PSDB, Gilmar Mendes assumiu presidência do TSE em maio

Base de Alcântara, no Maranhão
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Nas últimas sema-
nas, a política do 
Distrito Federal 
tem sido aba-

lada com a divulgação na 
imprensa de gravações nas 
quais o vice-governador, Re-
nato Santana, revela ter co-
nhecimento de pagamento 
de propina no âmbito do Go-
verno Rodrigo Rollemberg. 
Acusações graves, inclusive, 
de que o governador teria 
conhecimento de esquemas 
� nanceiros em contratos ce-
lebrados com as secretarias 
de Saúde e de Fazenda.

Em vez de determinar a 
imediata apuração das de-
núncias, a reação do GDF 
foi intempestiva e intimida-
dora, desquali� cando as in-
formações. As declarações, 
tanto da possível cobrança 
de propina, como do conhe-
cimento das denúncias por 
parte do governador, foram 
negadas pelo GDF.

Estas denúncias caíram 
como uma bomba na Câ-

mara Legislativa provocan-
do, inclusive, a retomada, 
em caráter extraordinário, 
dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 
em andamento na Casa, que 
investiga justamente irregu-
laridades na Saúde do DF.

Integrante da CPI, o lí-
der do PT na CLDF, depu-
tado Wasny de Roure, criti-
cou a ação do GDF, que ao 
invés de buscar esclarecer 
os possíveis esquemas de 
corrupção que podem ter 
desdobramento nacional, 
preferiu atuar com silêncio 
e represálias a personagens 
que poderiam esclarecer os 
fatos. Por meio de proposi-
ção de Wasny, a CPI vai re-
alizar uma acareação entre 
os partícipes das conversas 
para elucidar as denúncias 
e os desmentidos. “Fica cla-
ro que o Governo assume 
a culpa e demonstra total 
inabilidade em elucidar as 
questões. Não vamos recu-
ar em esclarecer todos os 

fatos, pois esse é nosso de-
ver como representantes do 
povo”, a� rmou.

No momento, o Gover-
no Rollemberg se prepara 
para implementar o modelo 
de gestão baseado nas Or-
ganizações Sociais para a 
gerência do sistema de saú-
de. No mais recente áudio, 
o vice-governador conta 
que a decisão já está tomada 
pelo Governador. Essas de-
núncias podem atrapalhar a 
chegada das OSs a Brasília.

Para Wasny, � ca eviden-
te a estratégia do GDF de 
desquali� car as denúncias 
de propina para continu-
ar com o processo de im-
plementação das OSs. Ele 
considera esse modelo um 
retrocesso à saúde pública, 
mesmo diante da crise no 
setor. “Esse não é o cami-
nho. Temos que fortalecer 
o SUS e garantir que, prin-
cipalmente, os mais neces-
sitados sejam atendidos ple-
namente”, avalia.

“Em mais de 40 anos de 
atividade pública, a vida 
do ex-presidente Lula foi 
vasculhada em todos os 

aspectos: político, � scal, � nan-
ceiro e pessoal. Nenhum políti-
co brasileiro foi tão investigado, 
por tanto tempo: pela ditadura, 
pela imprensa e por adversá-
rios políticos”. Assim começa 
uma nota publicada pelo Insti-
tuto Lula no dia 20/07, que ain-
da lembra que não há nada de 
concreto contra ele.

O fato é que Lula sofre 
uma perseguição da qual 
agentes do Estado procuram 
encontrar qualquer crime 
para colocá-lo no banco dos 
réus. O objetivo é excluí-lo 
do cenário político e impe-
dir que seja reeleito em 2018, 
possibilidade apontada por 
pesquisas atuais, mesmo com 
o desgaste de ataques diários 
da mídia, que deseja atingi-lo 
junto à opinião pública, sem 
chance de defesa.

Num dos episódios mais 
recentes, está o juiz Ricardo Au-
gusto Soares Leite, da 10ª Vara 
Federal de Brasília, que trans-
formou Lula em réu. No ano 
passado, ele havia di� cultado a 
punição dos fraudadores da Re-
ceita. Segundo a Folha de SP de 

20 de junho de 2015, o Minis-
tério Público Federal reclamou 
de suas decisões no âmbito da 
Operação Zelotes, que apura o 
esquema de corrupção no Con-
selho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Carf): “O juiz negou 
todos os pedidos de prisão dos 

investigados, suspendeu es-
cuta telefônica e não autori-
zou buscas e apreensões (...), 
multas contra empresas so-
mando R$ 19 bilhões tiveram 
o julgamento alterado pela 
ação de uma quadrilha que 
atuava junto ao órgão”. 

Na quinta-feira, 28/07, 
uma petição apresentada pela 
defesa de Lula na sede da Co-
missão de Direitos Humanos 
da ONU, na Suíça, contra os 
abusos de poder do Juiz Sér-
gio Moro, ganhou repercus-
são nos principais jornais do 
mundo, mas também protes-
tos de seus inimigos.

Em seguida, um grupo 
com mais de 60 advogados 
enviou um abaixo-assinado 
ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ri-
cardo Lewandowski, decla-
rando apoio à petição proto-
colada na ONU. De acordo 
com os subscritores, entre 
eles o Subprocurador Geral 
e ex-Ministro da Justiça, Eu-
gênio Aragão, Lula virou alvo 
de uma “verdadeira caçada” 
por parte de uma elite que 
não se conforma que um ope-
rário tenha chegado ao poder 
e governado também para os 
mais pobres.

O processo de impeach-
ment no Brasil está compro-
metido, desde o início, por 
irregularidades processuais, 
corrupção de seus prota-
gonistas e motivação me-
ramente política. A síntese 
faz parte de uma carta assi-
nada por 40 parlamentares 
do Congresso dos Estados 
Unidos e dirigida ao gover-
no Barack Obama na pessoa 
de seu Secretário de Esta-
do, John Kerry. “Os Estados 

Unidos têm a obrigação de 
expressar, publicamente, sua 
profunda preocupação para 
com a ameaça à democracia 
num país que é nosso prin-
cipal aliado na América do 
Sul”, diz a carta, que também 
está assinada por várias or-
ganizações e pela AFL-CIO – 
Confederação que agrega 56 
sindicatos e representa 12,5 
milhões de trabalhadores.  

A carta foi repercuti-
da pelo jornal Los Angeles 

Times e pela Telesur TV. O 
congressista Democrata John 
Conyers, do mesmo partido 
do presidente Obama, disse 
que “o que estamos assistin-
do no Brasil é a usurpação do 
poder por políticos que não 
lograram vencer nas urnas. 
Nosso governo tem que con-
denar em voz alta a farsa an-
tidemocrática de que o país 
é vítima”. Segundo a carta, 
o presidente interino Michel 
Temer é “um aliado político 

que se tornou inimigo” da 
presidente eleita em 2014 e 
os políticos que trabalharam 
pelo afastamento de Dilma 
Rousse�  têm sido denuncia-
dos por corrupção e outros 
crimes graves – e que querem 
o impeachment para parar as 
investigações que compro-
metem o grupo.

Segundo o documen-
to, Temer substituiu uma 
administração progressiva, 
diversa e representativa por 

um gabinete composto ex-
clusivamente por homens 
brancos que impõem medi-
das que comprometem os re-
cursos dirigidos às políticas 
de redução da pobreza e ex-
tinguem ministérios chave. 
A carta apela para que John 
Kerry – que deve representar 
Obama nos Jogos Olímpicos 
– não emita qualquer sinal 
que possa ser interpretado 
como apoio ao governo gol-
pista de Temer.

Denúncias abalam Governo Rollemberg Perseguição a Lula é denunciada às Nações Unidas

Deputados dos EUA pedem a Obama que não apoie golpe no Brasil
O jornalista e escritor Fer-

nando Morais recebeu, nos 
anos 90, das mãos de Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), 
então governador do Distri-
to Federal, o prêmio Manuel 
Bom� m pela obra Chatô – O 
Rei do Brasil. Mas agora quer 
devolver a placa a Cristovam, 
a quem chamou de golpista 
porque, como senador, votou 
pelo impeachment de Dilma 

Rousse�  e vive elogiando Mi-
chel Temer. 

Cristovam está rotulado 
de golpista também em meio 
ao seu eleitorado e tem sido 
muito criticado no mundo 
acadêmico, principalmente na 
Universidade de Brasília, onde 
já foi reitor. “De golpista não 
quero nada, nem prêmio”, de-
sabafou Fernando Morais em 
seu Facebook.

A revista National Ge-
ographic publicou repor-
tagem de Marcio Pimenta, 
com 13 fotos, que mostra 
Brasília como a cidade que 
tem o maior lixão a céu 
aberto da América Latina. 

Ele denuncia ao mundo que 
o local, que � ca na Estrutu-
ral, recebe diariamente de 
seis a oito toneladas de resí-
duos sólidos, inclusive lixo 
hospitalar, como seringas 
utilizadas. 

Escritor não quer prêmio que
recebeu do “golpista” Cristovam

Maior Lixão da
América Latina é no DF

SEM EXPRESSÃO
NÃO HÁ EDUCAÇÃO!

NÃO À LEI DA MORDAÇA.
MORDAÇA É GOLPE!

sinprodfsinprodf.org.br
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Cristovam Buarque, na reunião da Comissão Especial do Impeachment (02/08)

Lixão da Estrutural, o maior da América Latina

Rollemberg nega todas as acusações       

Juliana Medeiros

Bia Gentil

Os bancários estão em campanha salarial. E essa luta tem a ver 
com você. Isso porque os trabalhadores querem que os bancos 
ponham �m às demissões e contratem mais, para diminuir as 
�las e melhorar o atendimento.

Os bancários também querem a redução dos juros e das tarifas, 
os mais altos cobrados em todo o mundo.

Os bancos podem atender essas reivindicações. A crise não 
atingiu as instituições �nanceiras e elas não param de lucrar.   

Bancários vão à luta por melhores condições de trabalho e atendimento

Faça parte dessa mobilização por mais conquistas para todos!  

Lula em Ato da Frente Brasil Popular em Caruaru, Pernambuco (13/07/16)



Brasil  Popular8

educação

Enquanto na Alema-
nha as universidades 
não cobram mais 
mensalidades, no 

Brasil o governo golpista quer 
privatizar o ensino superior: 
o editorial do jornal O Globo 
“Crise força o � m do injusto 
ensino superior gratuito”, de 
domingo, 24 de julho, foi a 
senha para o início dos argu-
mentos distorcidos para jus-
ti� car a privatização das uni-
versidades brasileiras e tirar 
os pobres do ensino superior 
– isso, é claro, se o golpe em 
curso triunfar.

“É uma grande mentira. 
A experiência internacional 
mostra que esse modelo é um 
fracasso e só produz mais desi-
gualdade, mais injustiça social, 
mais exclusão. E não soluciona 
o problema do dé� cit � scal, 
nem melhora a universidade 
pública”, disse o deputado fe-
deral Jean Wyllys (PSOL-RJ) 
no artigo “As 5 mentiras do 
Globo sobre a universidade 
pública”, no qual aponta dados 
do respeitado IPEA: cada R$ 1 

gasto com Educação gera R$ 
1,85 para o PIB.

Mais importante ainda, 
a política de valorização, am-
pliação e inclusão no ensino 
superior empreendida pelo 
governo do PT na última dé-
cada teve êxito: reduziu as 
desigualdades históricas do 
país, como constatou o IBGE. 
Quase 60% da população jo-
vem do país (18 a 24 anos) já 
frequentavam a universidade 
em 2014. Em 2004, esse per-
centual era de apenas 32,9%.   

O próprio IBGE ajuda a 
entender a agenda golpista de 
exclusão da população pobre: 
em 2004, 54,5% dos estudan-
tes do ensino superior na rede 
pública pertenciam à parcela 
20% mais rica da população 
brasileira. Dez anos depois, 
com a progressiva inclusão da 
parcela pobre nas universida-
des, as vagas ocupadas pelos 
mais ricos caíram para 36,4%. 
Já a proporção de estudantes 
pertencentes ao quinto mais 
pobre da população era 1,2% 
em 2004 e chegou a 7,6% dos 

alunos de faculdades públicas 
em 2014 - algo intolerável para 
uma elite que pretende conti-
nuar controlando todos os es-
paços de poder da sociedade.

A inclusão racial promo-
vida pelos governos Lula e 
Dilma tem números ainda 
mais admiráveis, constatou o 
IBGE: em 2004, 16,7% dos es-
tudantes pretos e pardos com 
18 a 24 anos frequentavam o 
ensino superior, em 2014 esse 
contingente saltou para 45,5%, 
uma evolução incomparável 
na História do país.

Curiosamente, o próprio 
jornal da Rede Globo, em ju-
nho do ano passado, publicou 
em página inteira a matéria 
“Renomadas e gratuitas, uni-
versidades alemãs atraem cada 
vez mais estudantes estrangei-
ros”, na qual o jornal exalta as 
virtudes do ensino superior 
gratuito como vetor não só de 
progresso, mas também de jus-
tiça social – o que, pelo visto, é 
bonito de se ver na Alemanha, 
mas não necessariamente deve 
ser aplicável ao Brasil.

Acabou o sonho de quem 
pensava em fazer faculdade 
no exterior com auxílio de 
bolsa de estudo pelo progra-
ma Ciência Sem Fronteiras, 
criado pela presidente eleita 
Dilma Rousse� . 

Uma das desculpas do 
ministro da Educação, Men-
donça Filho, é que havia pro-

blemas de não equivalência 
de disciplinas entre os cursos 
de outros países e os do Bra-
sil, fazendo com que muitos 
alunos não aproveitassem o 
ano acadêmico internacional 
para efeitos curriculares. En-
tão, em vez de aperfeiçoar o 
programa, foi mais fácil ter-
minar com ele.

Mas como desgraça pou-
ca é bobagem para um go-
verno ilegítimo que pouco se 
importa com a educação, de-
pois de ter destruído o sonho 
de fazer intercâmbio dos alu-
nos de graduação, a turma 
de Michel Temer suspendeu 
3221 bolsas para pós-gradu-
ação no exterior. 

Globo e Temer querem privatizar universidades públicas 

Ciência sem Fronteiras, mais um programa golpeado

Bia Gentil
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Estudantes e professores, em Paraty (RJ), pedem solução para problemas na educação pública.

 Com Dilma, Ciência sem Fronteiras oferecia bolsas para graduação

Como destruir a educação 
Aqui estão alguns retrocessos na educação

feitos por Michel Temer em apenas dois meses 

- Fim do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa
- Fim do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
- Fim do Ciência Sem Fronteira na graduação
- Fim do portal dos diplomas, cujo o objetivo é combater as fraudes
- Fim do sistema de avaliação da educação básica que aprimorava o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
- Fim do sistema de avaliação da educação superior, que aprimorava os Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES)
- Nomeação de representantes da iniciativa privada para o Conselho Nacional de 
Educação, em substituição aos especialistas da educação pública 
- Indicativo de retirar a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
- Corte de 90 mil bolsas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
- Ameaça de passar o modelo de partilha do pré-sal para o modelo de concessão, 
retirando recursos do Fundo Social (75% para educação)


