
Corrupção na Câmara Legislativa

"Nada poderá nos fazer recuar" 

O Ministério Público investiga os 
deputados distritais Celina Leão 
(PPS), Raimundo Ribeiro (PPS), 
Júlio César (PRB), Bispo Renato 
(PR) e Cristiano Araújo (PSD). 
Todos correm o risco de perder 
seus mandatos, assim como 
Liliane Roriz (PTB), que responde 
a denúncias anteriores. Pág. 8

O golpe começou a ser pensado em outubro 
de 2014, quando Aécio Neves ficou sabendo 
que foi derrotado por Dilma Rousseff na 
eleição presidencial. Mas sua organização 
teve início em dezembro de 2015, assim 
que Dilma e o PT decidiram não aceitar a 
chantagem do então presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, que exigia 
apoio para que não fosse aberto processo de 
cassação contra ele. 

Logo veio o apoio da Rede Globo, Judiciário, 
Tribunal de Contas União, entre outros, além 
do olho gordo das petrolíferas dos Estados 
Unidos em cima do petróleo da camada 
pré-sal. Foi o suficiente para que Michel 
Temer, com apoio de deputados e senadores, 
liderasse a trama para derrubar Dilma e virar 
presidente da República sem a necessidade 
dos votos da população. Pág. 4 e 5

Em entrevista coletiva, Dilma disse que "senadores 
decidiram rasgar a Constituição, condenaram uma 
inocente e consumaram um golpe parlamentar". 
E assegurou que "nada poderá nos fazer recuar", 
sinalizando que continuará defendendo o povo. Pág. 5

Ainda nesta edição

Lula: Medalha de ouro pela 
Olimpíada 2016 Pág. 3

Gilmar Mendes, um juiz sob 
suspeita dentro do STF Pág. 6

A acusação contra Júlio Marcelo (MPF) 
e Antônio Carlos D'Ávila (TCU)  Pág. 6

Ópera de rua brasiliense
escracha o golpe Pág. 7
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

Com exceção do futebol 
e do vôlei, as medalhas 
conquistadas pelo Bra-
sil nos Jogos Olímpicos 

do Rio foram de atletas patro-

cinados pelo Programa Bolsa 
Atleta, criado no governo Lula e 
mantido por Dilma. Mas o presi-
dente golpista, Michel Temer, já 
fala em cortar o programa.

Se a Olimpíada Rio 
2016 foi um sucesso, 
o ex-presidente Lula 
merece a medalha de 

ouro por ter trabalhado duro 
e usado todo o seu prestígio 
internacional, em 2009, para 
que o Rio vencesse a disputa 
com cidades como Chicago 
(EUA), Tóquio (Japão) e Ma-
dri (Espanha), para sediar a 
competição. Mas essa histó-
ria de sucesso não começou 
em 2009. 

Em 2004, o governo Lula 
realizou, no Haiti, o Jogo da 
Paz. Jogadores brasileiros, 
entre eles Ronaldo e Ronaldi-
nho, cruzaram a capital hai-
tiana em blindados da Missão 
de Paz das Nações Unidas, 
cercados pela população, con-
solidando uma imagem posi-
tiva para o Brasil, no meio da 
crise haitiana. Foi a primeira 
ação de Lula utilizando o es-
porte como ferramenta de 
política externa. 

Em seguida, o Governo 
Federal, o Estado e a Prefei-
tura do Rio de Janeiro pre-
pararam-se para organizar 

os Jogos Pan-Americanos 
e Parapan-Americanos de 
2007, credenciando o Brasil 
para sediar a Olimpíada. Em 
2011, o Brasil sediou os 5° Jo-
gos Mundiais Militares, com 
cerca de 4.200 atletas de 114 
países. Consolidava-se a ima-
gem positiva do Brasil como 
organizador de megaeventos 
esportivos. Mas a imprensa só 
falava contra.

Alheio a isso, o governo 
Lula desenvolveu a infraes-
trutura esportiva do país. 
Mais de 12 mil contratos fo-
ram feitos para construir e 
reformar equipamentos es-
portivos no país inteiro. De 
2003 a 2010, o Ministério 
do Esporte investiu quase 
R$ 3 bilhões em obras como 
quadras de esporte, ginásios, 
estádios, complexos esporti-
vos, campos de futebol, pis-
tas de atletismo e Praças de 
Juventude. 

Programas sociais per-
mitiram ao povo ter acesso 
ao esporte. Por exemplo, os 
medalhistas olímpicos na ca-
noagem, Isaquias Queiroz e 

Erlon Souza, começaram no 
Programa Segundo Tempo, 
que atendeu 3,8 milhões de 
crianças e jovens, com inves-
timentos de R$ 700 milhões. 
No Programa Esporte e La-
zer da Cidade, foram investi-
dos mais de R$ 150 milhões 
e 10,6 milhões de pessoas ti-
veram acesso ao esporte em 
1.277 municípios brasileiros. 

No esporte de alto rendi-
mento, Lula ajudou os atletas 
com a criação dos programas 
Bolsa-Atleta e Bolsa-Pódio. 
Além disso, o Ministério da 
Defesa criou o Projeto Atle-
tas de Alto Rendimento, em 
parceria com o Ministério 
dos Esportes, que teve como 
resultado vários medalhistas 
militares, nesta Olimpíada. 

Por tudo isso o ex-pre-
sidente Lula merece meda-
lha de ouro pelo sucesso da 
Rio 2016. A presidenta Dil-
ma deu prosseguimento a 
esses programas e também                       
merece medalha pelo suces-
so do evento. 

Lula: Medalha de ouro pela Olimpíada 2016

RESISTÊNCIA

José Augusto Valente
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O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, segura uma bandeira nacional durante
a comemoração da escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos 2016

AJUDOU MEDALHISTAS 

É PRECISO TANTA 
VIOLÊNCIA? 
Em Brasília, a Polícia Militar 
comandada pelo governador 
Rodrigo Rollemberg (PSB) 
está cada vez mais à vontade 
para agredir manifestantes 
que defendem a democracia. 
Para reprimir o ato contra a 
confi rmação do golpe, no dia 
31 de agosto, a PM usou de 
extrema violência, atirando 
bombas de efeito moral e gás 
de pimenta, efetuando prisões 
arbitrárias e espancando 
pessoas só porque elas não 
concordam com a deposição 
ilegítima de Dilma Rousseff . 

E AGORA, TRABALHADOR? 
A CNI (Confederação Nacional da 
Indústria) já está comemorando 
o golpe e confi rmou que Temer 
vai cortar direitos trabalhistas 
(CLT) e previdenciários. Só para 
lembrar, o presidente da CNI é 
Robson Andrade, aquele que 
fi cou famoso por dizer que a 
jornada de trabalho deveria 
ser de 80 horas semanais para 
o trabalhador brasileiro. Dias 
tenebrosos virão para o povo 
trabalhador, com aposentadoria 
só aos 70 anos e grande 
chance de perder 13º, férias e 
muito mais. 

Quando o Jornal Brasil 
Popular foi lançado, no � m de 
2015, vinha com a missão de de-
nunciar o golpe em curso contra 
todas as conquistas socioeconô-
micas que bene� ciam o povo 
brasileiro. Alertamos, propu-
semos uma reação enérgica 
do governo Dilma e das forças 
democráticas, uma ofensiva de 
comunicação para esclarecer a 
grande maioria da população 
que estava sendo levada a erro, 
hipnotizada por uma avalanche 
de mentiras e desinformações.

Estávamos certos, desgraça-
damente. Tínhamos razão em 
alertar e denunciar o golpe em 
marcha. É doloroso reconhecer 
que não fomos ouvidos, como 
se devia, no interior do governo, 
que dispunha de instrumentos 
e meios para reagir democrati-

camente na denúncia do golpe e 
na manipulação.

A lição da história é que 
todas as vezes que um projeto 
popular e democrático de trans-

formação do Brasil é posto em 
marcha, os interesses imperiais 
acionam as oligarquias nativas e 
interrompem esta trajetória. Não 
há possibilidade de um gradua-

lismo in� nito e suave. As regras 
do jogo democrático formal são 
sempre subvertidas em favor 
dos interesses antidemocráticos 
e do poder externo, o que está 

provado pela venda, pelo go-
verno Temer, do campo de pe-
tróleo Carcará, a um escanda-
loso preço de 2 dólares o barril, 
quando o preço internacional 
se aproxima de 60 dólares. Um 
crime de lesa-pátria!  Foi para 
isto que Dilma foi deposta sem 
provas de crime cometido.

Agora, tentará demolir as 
heranças da Era Vargas, as con-
quistas da CLT, da Previdência, 
o salário mínimo, o 13º, o BN-
DES e todas as políticas sociais 
implantadas por Lula e Dilma. 
Desde já, o Jornal Brasil Po-
pular se coloca na resistência 
democrática para denunciar e 
impedir toda esta marcha in-
sensata que quer fazer o Brasil 
voltar a ser uma colônia dos 
países ricos.

O povo reconhece tudo isso?
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"Acabou o álibi para Temer e seus aliados. É hora dessa gente mostrar a que veio, mostrar que razões motivaram essa conspiração”. (Ricardo Boechat, jornalista)

O dia 31 de agosto 
de 2016 vai � car 
marcado na histó-
ria como a data da 

concretização de um golpe 
parlamentar de Estado, que 
retirou do poder uma presi-
dente eleita por mais de 54 
milhões de votos, sem que ela 
tenha cometido crime de res-
ponsabilidade. Prova disso foi 
a entrevista do senador Acir 
Gurgacz (PDT/RO) à TV Se-
nado. Logo após votar a favor 
do impeachment de Dilma 
Rousse� , ele confessou o gol-
pe. “Temos convicção de que 
não há crime de responsabili-
dade neste processo. Mas falta 
governabilidade. E a volta da 
presidenta neste momento 
poderia trazer um transtorno 
ainda maior à economia bra-
sileira", disse o senador. 

Dilma foi cassada, mas 
não perdeu os direitos polí-
ticos. O resultado da votação 
no Senado foi de 61 votos a 
favor do afastamento de� ni-
tivo e 20 contrários. Em vo-
tação separada, por 42 votos 
contra 36 e três abstenções, 
os senadores decidiram que 
Dilma continua com seus di-
reitos políticos e pode ocupar 
cargos públicos e concorrer 

em eleições. O resultado foi 
proclamado pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski, 
que comandou o julgamento 
do processo no Senado. 

Ainda no dia 31, às 16 ho-
ras, no plenário do Senado, 
Michel Temer tomou posse 
como presidente da Repúbli-
ca, selando de vez o golpe ini-
ciado em dezembro de 2015, 
quando o então presidente 

da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
aceitou um dos pedidos de 
impeachment contra Dilma. 
Foi uma atitude de pura vin-
gança porque Dilma havia se 
recusado a aceitar sua chan-
tagem para que o PT votasse 
contra a abertura do processo 
de cassação do seu mandato. 
Cunha se uniu a Temer e logo 
ganhou a parceria do PSDB, 
do DEM e de todos os incon-

formados com a derrota de 
Aécio Neves na eleição pre-
sidencial de 2014, inclusive 
a grande mídia, capitaneada 
pela Rede Globo. 

Para conseguir derrubar 
Dilma, esse grupo golpista con-
tou com o apoio de setores do 
Judiciário, inclusive a passivida-
de do STF, que deixou Eduar-
do Cunha livre para agir como 
queria, dentro e fora do Con-
gresso Nacional, apesar de todas 

as acusações contra ele, como 
contas no exterior, recebimento 
de propinas milionárias, desvio 
de verbas públicas, corrupção, 
lavagem de dinheiro etc. Se o 
STF tivesse interrompido essa 
trajetória de Eduardo Cunha, 
provavelmente o golpe não teria 
ido adiante dessa maneira.

Outra grande contribui-
ção ao golpe veio de dentro 
do Tribunal de Contas União 
TCU, que teve o papel ativo 
na confecção da denúncia ar-
ti� cial de “pedaladas � scais”, 
o que já foi confessado pelo 
auditor-� scal Antônio Carlos 
Costa D'Ávila. Na condição 
de testemunha no julgamento 
do impeachment, ele admitiu 
o conluio ao a� rmar que aju-
dou a produzir a representa-
ção do procurador Júlio Mar-
celo, que depois ele próprio 
deu parecer favorável.

Toda a conspiração aten-
deu ainda grandes interesses 
internacionais, sobretudo 
nos recursos naturais brasi-
leiros com destaque para o 
pré-sal, que o ministro das 
Relações Exteriores, José 
Serra (PSDB/SP), logo tratou 
de agir para entregar rapida-
mente a grandes petrolíferas 
dos Estados Unidos.

No Brasil, é chocante a naturalidade com 
que a grande mídia noticia as articulações 
de Michel Temer para sacramentar o golpe 
político-jurídico-midiático sobre a legítima 
dona dos votos que conduziram ele próprio 
ao Planalto na condição de vice. “Para gole-
ar Dilma, Temer se reúne com 21 senadores 
no mês de agosto”, celebrou a revista Exame; 
“Quais as armas de Dilma e Temer na etapa 
� nal do impeachment?” destacaram o UOL 
e o Terra – um questionamento insultante 
que reduz a escolha democrática das urnas 
a um duelo de gladiadores, e os eleitores a 
meros espectadores na arena. Sem contar a 
ajuda da Rede Globo e Folha de S. Paulo, 
que apoiaram também o golpe de 1964. 

Em entrevista coletiva 
concedida no Palácio da Al-
vorada, ao lado do ex-pre-
sidente Lula, logo após seu 
afastamento de� nitivo, Dilma 
Rousse�  disse que "senado-

res decidiram rasgar a Cons-
tituição, condenaram uma 
inocente e consumaram um 
golpe parlamentar".

"A história será implacá-
vel com eles", declarou, em 

referência aos artí� ces do gol-
pe. Ela foi enfática quanto à 
continuação da luta contra a 
perda de direitos dos traba-
lhadores. "Haverá contra eles 
a mais determinada oposição 

que um governo golpista pode 
sofrer", prometeu Dilma.

"Nada poderá nos fazer 
recuar", assegurou. "Não direi 
adeus a vocês, tenho certeza 
que poderei dizer 'até daqui 

a pouco'", acrescentou. "Nós 
voltaremos para continuar 
nossa jornada rumo a um 
Brasil onde o povo é sobera-
no", prometeu Dilma

Durante a sessão do Senado que aprovou o golpe, o senador Roberto Requião (PMDB/PR) leu a carta-testamento de Getúlio Vargas, do dia 24 de agos-
to de 1954, quando ele denunciou a conspiração que sofria da elite por governar para os trabalhadores. É possível notar que a história se repete e a elite age 
da mesma maneira quando não consegue vencer nas urnas. Con� ra:

Mais uma vez as forças e os 
interesses contra o povo coor-
denaram-se e se desencadeiam 
sobre mim. Não me acusam, 
insultam; não me combatem, 
caluniam; e não me dão o di-
reito de defesa. Precisam su-
focar a minha voz e impedir a 
minha ação, para que eu não 
continue a defender, como 
sempre defendi, o povo e prin-
cipalmente os humildes.

Sigo o destino que me é 
imposto. Depois de decênios 
de domínio e espoliação dos 
grupos econômicos e � nancei-
ros internacionais, � z-me chefe 
de uma revolução e venci. Ini-
ciei o trabalho de libertação e 
instaurei o regime de liberdade 
social. Tive de renunciar. Voltei 
ao governo nos braços do povo. 
A campanha subterrânea dos 
grupos internacionais aliou-se 
à dos grupos nacionais revolta-
dos contra o regime de garan-
tia do trabalho. A lei de lucros 

extraordinários foi detida no 
Congresso. Contra a Justiça 
da revisão do salário mínimo 
se desencadearam os ódios. 
Quis criar a liberdade nacional 
na potencialização das nossas 
riquezas através da Petrobras, 
mal começa esta a funcionar a 
onda de agitação se avoluma. 
A Eletrobrás foi obstaculada 
até o desespero. Não querem 
que o povo seja independen-
te. Assumi o governo dentro 
da espiral in� acionária que 
destruía os valores do traba-
lho. Os lucros das empresas 
estrangeiras alcançavam até 
500% ao ano. Nas declarações 
de valores do que importáva-
mos existiam fraudes consta-
tadas de mais de 100 milhões 
de dólares por ano. Veio a cri-
se do café, valorizou-se nosso 
principal produto. Tentamos 
defender seu preço e a resposta 
foi uma violenta pressão so-
bre a nossa economia a ponto 

de sermos obrigados a ceder. 
Tenho lutado mês a mês, dia 
a dia, hora a hora, resistin-
do a uma pressão constante, 
incessante, tudo suportando 
em silêncio, tudo esquecendo 
e renunciando a mim mes-
mo, para defender o povo que 
agora se queda desamparado. 
Nada mais vos posso dar a não 
ser o meu sangue. Se as aves 
de rapina querem o sangue 
de alguém, querem continuar 
sugando o povo brasileiro, eu 
ofereço em holocausto a mi-
nha vida. Escolho este meio de 
estar sempre convosco. Quan-
do vos humilharem, sentireis 
minha alma sofrendo ao vosso 
lado. Quando a fome bater à 
vossa porta, sentireis em vosso 
peito a energia para a luta por 
vós e vossos � lhos. Quando 
vos vilipendiarem, sentireis no 
meu pensamento a força para 
a reação. Meu sacrifício vos 
manterá unidos e meu nome 

será a vossa bandeira de luta. 
Cada gota de meu sangue será 
uma chama imortal na vossa 
consciência e manterá a vibra-
ção sagrada para a resistência. 
Ao ódio respondo com per-
dão. E aos que pensam que 
me derrotam respondo com a 
minha vitória. Era escravo do 
povo e hoje me liberto para a 
vida eterna. Mas esse povo, de 
quem fui escravo, não mais 
será escravo de ninguém. Meu 
sacrifício � cará para sempre 
em sua alma e meu sangue terá 
o preço do seu resgate. Lutei 
contra a espoliação do Brasil. 
Lutei contra a espoliação do 
povo. Tenho lutado de peito 
aberto. O ódio, as infâmias, a 
calúnia não abateram meu âni-
mo. Eu vos dei a minha vida. 
Agora ofereço a minha morte. 
Nada receio. Serenamente dou 
o primeiro passo no caminho 
da eternidade e saio da vida 
para entrar na história.

Impeachment de Dilma foi golpe sim

Para a mídia, tem traição que é normal

Carta-testamento de Getúlio Vargas é muito atual

"Nada poderá nos fazer recuar" 

o golpe
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Educação e cultura

Se havia alguma dúvida 
sobre o DNA golpis-
ta do ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ele 
próprio tratou de esclarecer. 
Após a divulgação da delação 
do empresário Léo Pinheiro, 
da construtora OAS, envol-
vendo seu amigo, ministro 
Dias To� oli, ele veio a público 
a� rmar que “os magistrados 
podem estar diante de algo 
mórbido que merece a mais 
veemente resposta". Medo de 
que as revelações estejam se 
aproximando da cúpula do 
Judiciário e dele próprio?

Ora, Gilmar Mendes ser-
viu-se de grampo ilegal obti-
do pelo juiz Sérgio Moro para 
impedir que Lula fosse nome-

ado ministro da Casa Civil 
por Dilma. Apesar da com-
provada ilegalidade do gram-

po e de sua escandalosa divul-
gação à imprensa, Gilmar não 
hesitou em ir a público decla-

rar que, “no momento, não é 
necessário emitir juízo sobre 
a licitude da gravação em tela. 

Há con� ssão sobre a existên-
cia e conteúdo da conversa, 
su� ciente para comprovar o 
fato”.

Quando as investigações 
da Lava Jato se aproximam do 
STF, Gilmar defende que seja 
investigada a possibilidade de 
os próprios procuradores te-
rem vazado a citação a To� oli 
e faz críticas contundentes a 
algumas das dez propostas de 
combate à corrupção elabora-
das pelo Ministério Público 
Federal. "Eles estão defenden-
do até a validação de provas 
obtidas de forma ilícita, desde 
que de boa-fé. O que isso sig-
ni� ca? Que pode haver tortu-
ra feita de boa-fé para obter 
con� ssão? E que ela deve ser 
validada?"

A vasta contribuição da 
classe artística ao mo-
vimento contragolpe 
de rua já entrou para 

a História do Brasil inteligente, 
criativo, provocador, engajado, 
que emergiu com força jamais 
vista, em defesa da democracia. 
Entre as incontáveis manifesta-
ções culturais de resistência ocor-
ridas no país inteiro em forma de 
shows musicais, performáticos, 
poéticos e teatrais; passeatas, 
vídeos, pichações e projeções 
em edifícios; livros, manifestos, 
cartazes, estandartes etc.etc., até 
uma ópera foi montada e ence-
nada por quatro vezes em espa-
ços ao ar livre, em Brasília.

Olímpia ou SujaDeVez, do 
maestro Jorge Antunes, pro-
fessor da UnB e integrante do 
PSOL, foi apresentada gratuita-
mente entre maio e agosto em 
praças do Conic, do Museu da 
República e da UnB, com 20 vo-
luntários nos papeis de músicos, 

solistas e coro. “Se o custo com a 
sonorização não fosse tão alto e 
tivéssemos os recursos, eu apre-
sentaria o espetáculo nas satéli-
tes, na rodoviária, em qualquer 
lugar que nos fosse possível”, 
disse o maestro.

A história é ambientada 
na Grécia antiga onde, após as 
Olimpíadas, a Arconte Dilmias 
Roussel� es oferece um banque-
te aos atletas vencedores, e trai-
dores, como o arauto Sergius 
Mouro, o campeão de peteca 
Michélius � êmerus, a juíza 
demoníaca Mijanaína Pascho-
alis Circe, o arqueiro Feliciânus 
Gueicurádius, o lançador de dar-
dos Bolsonárius Escrôtius, entre 
outros personagens. À plateia é 
dado o privilégio de escolher um 
dos três � nais possíveis. 

“Nas quatro apresentações 
venceu o � nal 2, em que, à entra-
da do Supremo em cena, todos 
bebem xarope de cicuta, exceto 
Dilmias Roussel� es, que termi-

na livre e aclamada”, conta Jorge 
Antunes. Por falta de agenda, a 
presidenta não chegou a assistir 
ao espetáculo em sua homena-
gem, antes da votação do impe-
achment no Senado. No entanto, 
o maestro não pretende tirá-lo 
de cartaz.  Diz que, “se aconte-
cer o pior”, ele poderá fazer uma 
adaptação no roteiro, cuja versão 
atual pode ser vista no Youtube, 
em https://www.youtube.com/
watch?v=nd0ui_1MFpg

Enquanto isso, Jorge Antu-
nes vai colecionando operetas 
de rua. A anterior, ambientada 
na Idade Média, foi uma pa-
ródia à corrupção do governo 
Arruda, e quando apresentada 
nos redutos rorizistas do DF 
arrancava enormes gargalha-
das das plateias. A próxima, já 
anunciada no Facebook, será A 
vida secreta dos bichos da � o-
resta, novo achincalhe de sua 
lavra ao reino da corrupta po-
lítica brasileira.

Enquanto estudantes 
apanham e são presos em 
São Paulo, a mando do go-
vernador Geraldo Alckmin, 
por que lutam contra o fe-
chamento das escolas que 
não matriculam um número 
mínimo de alunos, uma pe-
quena aldeia no Sul da Itália 
resolveu a questão com uma 
inspirada experiência huma-
na: preencheu as vagas com 
idosos analfabetos. 

Em Acquaformosa, onde 
só nascem em média cinco 
crianças ao ano, a solução en-
contrada pelo então prefeito 
Giovanni Manoccio foi ma-
tricular 50 anciãos, com idade 
entre 75 e 85 anos, que nunca 
freqüentaram ou deixaram 
cedo a sala de aula sem tempo 
para aprender a ler e escrever.

O problema foi causado 
pela reforma promovida por 

Mariastelle Gelmini, minis-
tra da Educação do gover-
no Berlusconi. Em 2008, ela 
demitiu 87 mil professores e 
44 mil técnicos dizendo que 
escola “não é instituição para 
multiplicar postos de traba-
lho”, e passou a exigir que os 
estabelecimentos só funcio-
nassem com uma ocupação 
mínima de 60 alunos distri-
buídos entre os ensinos fun-
damental e secundário. 

Em São Paulo, a cha-
mada ‘reorganização esco-
lar’ do governo Alckmin se 
baseou na queda de 1,3 por 
cento ao ano da população 
em idade escolar e na per-
da de 2 milhões de alunos 
da rede estadual entre os 
anos de 1998 e 2015. Entre 
os benefícios da reforma, 
segundo o governo, estão o 
aperfeiçoamento do projeto 

pedagógico e a redução dos 
con� itos entre alunos de 
idades diferentes.

A experiência de Ac-
quaformosa mostrou que a 
relação entre os idosos e as 
crianças só trouxe melhorias 
para o aprendizado, em sala 
de aula e fora dela. O docu-
mentário ‘Para quem toca 
a campainha’ fez o registro 
dessa troca de saberes, afeto 
e generosidade que envolve 
as duas gerações. Também 
não deixa escapar o olhar 
orgulhoso que as senhoras 
da aldeia passam a ter sobre 
elas mesmas. O � lme, de 1 
hora e 19 minutos de dura-
ção, está disponível no you-
tube com o nome original 
‘Per Chi Suona la Campa-
nella’. E não é preciso saber 
italiano para assistir. É só 
ver a realidade, e basta. 

São R$ 7,5 milhões em patri-
mônio declarado ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), valor que que 
ultrapassou em quase R$ 1 milhão 
a soma dos bens dos dez outros 
candidatos a vice-presidente nas 
eleições de outubro de 2014 e uma 
fortuna que o faz quatro vezes mais 
rico que Dilma Rousse� , cujos bens 
totalizam R$ 1,7 milhão.

Como o interino golpista Mi-
chel Temer, � lho de imigrantes liba-
neses e advogado cuja carreira este-
ve sempre centrada no setor público, 
pôde acumular tal patrimônio? Aos 
7 anos de idade completados em 2 
de maio, Michel Miguel Elias Temer 
Lulia Filho, mais conhecido como 
Michelzinho, é proprietário de pelo 
menos dois imóveis cujos valores 
somados superam R$ 2 milhões. 

Seu pai passou para o nome do úni-
co herdeiro do seu casamento com 
Marcela Temer dois conjuntos co-
merciais que abrigam seu escritório 
político em São Paulo.

A fortuna de Temer é quatro ve-
zes maior que a do senador Aloysio 
Nunes, do PSDB (R$ 1,8 milhão). A 
diferença com a ex-senadora Mari-
na Silva é ainda maior: 55 vezes su-
perior aos R$ 135,4 mil declarados 
por ela. O vice-presidente tem como 
bens mais valiosos um título de ren-
da � xa de R$ 2,2 milhões, participa-
ção em uma empresa que também 
soma R$ 2,2 milhões e um prédio 
em área nobre de São Paulo de R$ 
722 mil. Os fatos passam ao largo 
das investigações de Sérgio Moro e 
dos “combativos” procuradores en-
volvidos na operação Lava Jato.

Senadores que lutam para evitar o golpe 
parlamentar contra Dilma Rousse�  apresen-
taram representações contra o procurador 
Júlio Marcelo de Oliveira (foto) e o auditor-
-� scal Antônio Carlos Costa D'Ávila. Em 
entrevista coletiva, no dia 30 de agosto, o se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse 
que “junto com vários partidos políticos da 
minoria parlamentar [PCdoB, PDT e PT], 
protocolizamos representação no Ministério 
Público Federal (MPF) e no Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP)”.

Os representados haviam sido levados 
pela acusação como testemunhas no julga-
mento do impeachment. Mas o procurador 
Júlio Marcelo de Oliveira foi considerado 
suspeito pelo presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, Ricardo Lewandowski, e por 
isso rebaixado à categoria de "informante". Já 
o auditor-� scal Antônio Carlos Costa D'Ávi-
la, na condição de testemunha, se contradis-
se ao ser indagado duas vezes se ajudou Júlio 

Marcelo a formular a denúncia contra Dilma 
no TCU. 

A representação contra Júlio Marcelo foi 
feita no CNMP porque ele é procurador do 
MPF junto ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) e foi o responsável pelo parecer que le-
vou à condenação, pelo tribunal, das contas de 
Dilma em 2014 e sugere a condenação também 
em 2015. Ele é acusado de ter modi� cado en-
tendimentos consagrados no tribunal e indu-
zido os ministros a condenarem a presidente.

Os senadores querem ainda que o MPF in-
vestigue se Júlio Marcelo e Antônio Carlos Cos-
ta D'Ávila praticaram prevaricação, falso teste-
munho, deslealdade às instituições, violação do 
dever de parcialidade e deveres funcionais. 

Conforme registrado nas notas taquigrá� cas 
do Senado, D'Ávila admitiu em seu testemunho 
que ajudou a produzir a representação de Júlio 
Marcelo, que depois passou misteriosamente 
pelo crivo do próprio D'Ávila no TCU, o que in-
validaria o procedimento por falta de isenção.

Bia Gentil

Angélica Torres 

Maria Luiza Franco Busse

Bia Gentil

Gilmar Mendes, um juiz sob suspeita dentro do STF Ópera de rua brasiliense escracha o golpe 

Para quem toca a campainha?  
A fortuna de Michel Temer 

Júlio Marcelo (MPF) e Antônio Carlos D'Ávila (TCU)
são denunciados por conluio contra Dilma
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Presidente Golpista durante a posse de Gilmar Mendes como presidente do TSE 

“Olímpia ou SujaDeVez” retrata com humor a farsa da crise política 

A arte imitando a vida: teatro ajuda população a compreender a realidade

PM de Alckmin usa truculência contra estudantes que ocupam escolas

o golpe

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anuncia à imprensa representação contra 
o procurador Júlio Marcelo de Oliveira e o auditor Antonio Carlos D'Ávila.

2 de setembro de 2016
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distrito federal

Os deputados distritais ten-
tam retomar os trabalhos 
na Câmara Legislativa, mas 
quem anda pelos corredo-

res daquela Casa percebe que o clima 
tenso ainda permanece. Não é por 
menos. Seis dos 24 parlamentares es-
tão envolvidos em denúncias de cor-
rupção, sendo que deste grupo, cinco 
ocupavam cargos na mesa diretora. 

A Operação Drácon, realizada pela 
Polícia Civil e Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, no dia 23 
de agosto, afastou das funções os depu-
tados Celina Leão, do PPS, até então 
presidente da Casa; Raimundo Ribeiro, 
também do PPS, que ocupava a pri-
meira-secretaria; o deputado Júlio Cé-
sar, do PRB, ex-segundo secretário, que 
com a crise deixou a liderança do Go-
verno Rollemberg; e o deputado Bispo 
Renato, do PR, ex-terceiro secretário. 

A deputada Liliane Roriz, do PTB, 
que renunciou ao cargo de vice-presi-
dente no dia 18, não foi alvo da ope-
ração. Vale lembrar que foi a partir da 
divulgação dos áudios das conversas 
entre ela e Celina Leão – que apon-
tavam para um suposto esquema de 
propinas na transferência de emendas 

parlamentares para a área da saúde no 
valor de R$ 30 milhões – que o MP de-
� agrou a operação. 

Mas Liliane corre o risco de perder o 
mandato parlamentar. No dia 29 ela foi 
noti� cada pela Corregedoria da Câma-
ra. O pedido foi feito pela ONG Adote 
um Distrital, não pelas recentes denún-
cias, mas com base em outros processos 
que ela responde. Entre os quais, o de 
crime contra a administração pública 
denunciado pelo MP e de crime de fal-
sidade ideológica e compra de votos, em 
julgamento pelo Tribunal Regional Elei-
toral. Ela ainda vai enfrentar, ao lado dos 
outros deputados afastados pela Opera-
ção Drácon, a representação por quebra 
de decoro parlamentar, protocolada no 
dia 26 pelo PSOL.

O deputado distrital Cristiano 
Araújo, do PSD, único que não fazia 
parte da mesa diretora e que também 
é investigado pelo MP por ter sido ci-
tado nas gravações como operador do 
esquema, anunciou, no dia 29, o seu 
afastamento temporário da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que investi-
ga irregularidades na saúde. Os depu-
tados Júlio César e Bispo Renato tam-
bém se afastaram da CPI.

Retomar a rotina na Câmara Legis-
lativa não está nada fácil. Que o diga o 
deputado Juarezão, do PSB. Na manhã 
seguinte à sua posse como vice-presi-
dente da Casa, no lugar deixado por 
Liliane Roriz, a operação Drácon o al-
çou ao cargo de presidente interino. 
Em meio ao colapso político-judicial, 

Juarezão teve de nomear um novo se-
cretário-geral, de convocar os membros 
suplentes da mesa diretora e, ainda, de 
administrar as trocas de acusações feitas 
em plenário pelos deputados. Isso tudo 
enquanto o MP analisa os documentos e 
computadores apreendidos nas residên-
cias e gabinetes parlamentares.

Os senadores do Distrito Federal (Cristovam 
Buarque, Hélio José e Regu� e), que votaram a favor 
do golpe parlamentar que afastou Dilma Rousse�  
da pesidência da República, não estão nem aí com a 
corrupção que tomou conta da Câmara Legislativa.

O maior espanto � ca por conta de Cristovam 
Buarque, que é � liado ao PPS, mesmo partido de 
dois dos cinco deputados distritais afastados da 

mesa diretora da Câmara Legislativa – Celina Leão 
e Raimundo Ribeiro. 

Aliás, mesmo com vários indícios, gravações 
e denúncias feitas pelo Ministério Público, Cristo-
vam ainda teve a coragem de defender seus alia-
dos, uma atitude bem diferente da que ele tomou 
quando decidiu � car ao lado de Eduardo Cunha e 
Michel Temer para derrubar Dilma.

Flávia Camarano

MP afasta mesa diretora da Câmara Legislativa 

Cristovam: dois pesos, duas medidas

Presidente afastada da Câmara Legislativa do DF, Celina Leão (PPS)

Um dia após votar a favor do golpe, Cristovam é cercado por manifestantes em comissão no Senado
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