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Por que ainda culpam a vítima?

Uma recente pesquisa feita no 
Brasil mostra que as mulheres 
ainda sofrem muita violência 
e vivem amedrontadas com 
a possibilidade de serem as 
próximas vítimas. Entretanto, 
o mais alarmante da pesquisa 
é que 30% dos entrevistados 
– incluindo aí homens e 
mulheres – culpam a própria 
mulher pelo fato de serem 
estupradas. É um grave 
problema que demonstra 
o quanto é necessário 
aprofundar as discussões
com relação à questão de 
gênero. Pág. 3

Reforma do Ensino Médio 
prejudica os mais pobres 

Golpistas querem destruir 
Lula a qualquer preço

Um belo teatro de sombras 
chinesas para crianças 

A reforma do Ensino Médio 
proposta por Michel Temer 
retira educação física, 
artes, espanhol, fi losofi a 
e sociologia da lista de 
disciplinas obrigatórias. 
Com isso, as redes de 
ensino mais frágeis podem 
fi car ainda mais defasadas. 
Pág. 3

A elite brasileira nunca 
engoliu a liderança exercida 
por Lula e muito menos 
seu reconhecimento 
internacional. Querem 
destruí-lo a qualquer preço 
para evitar que o país 
volte a ter um governo 
com menos desigualdade 
social. Pág. 4

O Grupo Sobrevento encena 
A Cortina da Babá, na Caixa 
Cultural, de graça, de 11 a 13 
de outubro, às 19h. Trata-
se de um texto da célebre 
Virginia Woolf montado em 
forma de teatro de sombras. 
Os ingressos podem ser 
retirados a partir do dia 8. 
Pág. 7

Ainda nesta edição

Por pressão, Temer renova Mais Médicos, 
mas programa corre risco  Pág. 5

Novo presidente da Funai nunca 
atuou na causa indígena Pág. 6

Temer é primeiro brasileiro a sofrer 
boicote na ONU em 71 anos Pág. 6

Crise hídrica no Distrito Federal é 
também falta de gestão   Pág. 8
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Manifestação contra o machismo e a cultura do estupro, na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 01/06/16

POPULAR!BR
A
SI
L

edição Nº 18 30 de setembro de 2016



Brasil  Popular www.brpopular.com.br2 3

Editorial brasil 30 de setembro de 2016

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, César 
Fonseca, Cirilo Quartim, Eduardo Wendhausen 
Ramos, Geniberto Paiva Campos, Inês Ulhôa, 
F. C. Leite Filho, José Augusto Valente, Romário 
Schettino, Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza

Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos
Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: contato@brpopular.com.br
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: iGrá� ca

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Devair Rubens Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o 
e-mail fi nanceiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
Bradesco: Agência 241 / Conta Corrente 225-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio

Patrulha do calote
Sabe o Celso Russomano, candidato a prefeito de São 
Paulo, que tem até programa de televisão para defender o 
consumidor? Pois é. Ele, junto com dois sócios, era dono do 
Restaurante e Bar do Alemão, à beira do Lago Paranoá, em 
Brasília, e foi despejado do imóvel onde funcionava porque 
devia 17 meses de aluguel, com dívidas trabalhistas e 
também com fornecedores. 

No dia 22 de setembro, o Jornalistas Livres falou com o 
advogado do proprietário do imóvel que era ocupado pelo 
negócio de Rusomanno. André da Mata afi rmou: “Entramos 
na Justiça, conseguimos a ordem de despejo, mas eles ainda 
não pagaram nada. E descumpriram a palavra por duas vezes, 
porque recentemente fi zemos um acordo para parcelar a 
dívida, eles assinaram e novamente não pagaram nada”.

Vem aí o golpe do golpe
A gente se vê por aqui

Assim como ocorreu com 
o deputado cassado Eduardo 
Cunha, agora Michel Temer 
também já não serve mais aos 
planos dos golpistas. Tal qual 
seu companheiro de PMDB, 
Temer já deu o que tinha que 
dar para concretizar o golpe 
parlamentar que derrubou a 
presidente eleita, Dilma Rous-
se� . Com a popularidade bai-
xíssima, é hora de sair de cena 
para surgir um novo salvador 
da pátria que vai alimentar a 
nova “novela da vida real”. 

Por isso o “Fora Temer” 
entrou na pauta da Rede Glo-
bo. O presidente ilegítimo cor-
re o risco de ser mais um gol-
pista descartado. A urgência é 

trazer um candidato do PSDB 
para acelerar o projeto entre-
guista e rentista, por meio de 
eleição indireta no Congresso 
Nacional, uma vez que nas 
urnas essa turma jamais con-
seguiria vencer apresentando 
uma proposta de congelar sa-
lários, di� cultar aposentado-
rias, cortas programas sociais 
e outras medidas que só inte-
ressam aos muitos ricos. 

Faustão foi autorizado a 
desmoralizar Temer junto à 
massa. Faz parte da transver-
salidade que a Globo pratica 
na disseminação do ideário 
que defende, ou seja: do in-
fantil ao debate, passando pe-
las novelas e telejornais, suas 

ideias atravessam a progra-
mação para fazer a cabeça da 
população. Todos os dias, 24 
horas. Mas, atenção! Tudo isso 
pode ser apenas um aviso para 
que Temer faça tudo “direiti-
nho”, senão vai cair também. É 
esperar as cenas dos próximos 
capítulos.

Tudo isso faz parte da 
engrenagem que comanda o 
Brasil, com apoio de parte do 
judiciário, para servir interes-
ses que passam longe da von-
tade popular. Por esse motivo, 
sufoca qualquer debate sobre 
a realização de eleição presi-
dencial antecipada para que 
o povo decida que projeto de 
governo quer para o país.   

Neste mês de setembro, 
mais uma pesquisa 
sobre violência contra 
a mulher foi realizada, 

desta feita pelo Fórum de Segu-
rança Pública.  

Os resultados mostraram 
que:  as mulheres brasileiras 
(85%) têm medo de sofrer vio-
lência sexual; a grande maioria 
dos brasileiros (91%) concorda 
que é preciso “ensinar os meni-
nos a não estuprar.  A falta de 
preparação da polícia, para aten-
der às mulheres, foi apontada 
por 50% dos entrevistados. Para 
30%, ou seja, 1/3 dos entrevista-
dos (mulheres e homens), a mu-
lher é culpada pelo estupro se ela 
usa “roupas provocativas”, ou se “ 
não se dá ao respeito”.

Este último dado traz à tona 
preconceitos e estereótipos que 
persistem em nossa sociedade; 
rea� rma valores desiguais para 
o comportamento de homens e 
mulheres;  denuncia uma cultura 
que, apesar de todos os avanços 
nas leis, ainda não reconhecem os 
direitos e a autonomia da mulher 
em relação a seu próprio corpo e a 
suas escolhas; uma sociedade que 
estimula precocemente sensuali-
dade, submissão e medo nas me-
ninas, e virilidade, violência e su-
perioridade nos meninos, valores 
que estão por trás da condenação 
da mulher violentada e da tole-
rância com o homem estuprador.  

Num pais, onde só em 2014, 
ocorreram 47.646 estupros e 
onde 70% das vítimas de estupro 

são crianças e jovens, � ca clara a 
persistência cruel e endêmica e, 
por isso, inadmissível desse cri-
me. Os governos, por outro lado, 
pela precariedade dos aparelhos 
de Estado, cujo papel é comba-
ter esse tipo de delito, mostram 
uma complacência que não cabe 
numa sociedade democrática, 
onde as vítimas constituem me-
tade da população. 

Medidas enérgicas e ime-
diatas, precisam ser tomadas, 
desde readequação e preparação 
dos espaços e das policias, como 
promoção de campanhas per-
manentes de esclarecimento para 
as famílias, e investimentos na 
educação de meninas e meninos 
numa perspectiva emancipado-
ra, crítica e democrática.  

A reforma do Ensi-
no Médio, encaminhada 
pelo governo Temer por 
meio de medida provisó-
ria ao Congresso Nacio-
nal, desobriga o ensino 
de algumas disciplinas, 
como artes, educação fí-
sica, espanhol, � loso� a e 
sociologia. Fica por conta 
dos secretários dos go-
vernos estaduais a esco-
lha da grade curricular, 
sem dialogar com pro-
fessores, servidores, es-
tudantes e pais de alunos. 
E para piorar, a medida 
permite a contratação de 
professores sem habilita-
ção pro� ssional.

"Está sendo dita uma 
coisa, que o aluno pode-
rá escolher a sua opção, 
mas ele vai escolher a op-
ção dentro do leque que 
a rede oferecer. Se uma 
rede escolher oferecer um 
leque enxuto, ele não tem 
opção", observa o ex-mi-
nistro da Educação, Jani-
ne Ribeiro. O fato é que 
isso pode dar margem 
para que as redes de en-
sino mais frágeis � quem 
ainda mais defasadas.

Como a� rmou outro 
ex-ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, 
"trata-se de revestir com 
a norma legal a desigual-

dade de oportunidades de 
aprendizagem, o que, na 
prática, atinge todos os bra-
sileiros, especialmente, os 
mais pobres". 

O governo Temer in-
forma, desinforma, a� rma 
e depois volta atrás com 
relação à obrigatoriedade 
de artes e educação física. 
Mas o fato é que a medida 
provisória precisa ser apro-
vada pelo Congresso Na-
cional e é hora de pressio-
nar deputados e senadores 
para que rejeitem essa me-
dida antidemocrática. O 
problema é esperar alguma 
coisa de bom da maioria 
desses parlamentares.

Estupro: por que ainda culpam a vítima?

Reforma do Ensino Médio prejudica os mais pobres

Ricardina Almeida
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10° Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dia 23/09/16, em Brasília.

Milhares de estudantes tomaram a avenida Paulista, em São Paulo, no dia 26 de 
setembro, em protesto contra as “reformas” na Educação

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!  
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“Em uma canetada nos matam o corpo (educação física), matam o espírito (fi losofi a), matam a criatividade (artes), matam as interações sociais (sociologia) e botam todo mundo na máquina de produção (ensino técnico)”. Leandro Karnal (sobre a reforma de Temer para o Ensino Médio)

brasil

Desde sua época de 
líder metalúrgico - 
e lá se vão 30 ou 40 
anos -, Lula percor-

re o mundo. Foram centenas 
de viagens, que lhe permiti-
ram um contato direto com 
a população e seus agentes 
sociais. Você chega a Buenos 
Aires, Bogotá, Nova York, 
Paris, Angola, Moçambique, 
Teerã, e vê que o povo não só 
o conhece como também o 
admira.

Uma pequena dimensão 
do prestígio lulista eviden-
ciou-se quando ele recebeu, 
em 2011, já na condição de 
ex-presidente, o título de 
Doutor Honoris Causa do 
Instituto de Ciências Políti-
cas de Paris, o vetusto Scien-
ces-Po. Era só o 16º prêmio 
da instituição e o primeiro 
conferido a um latino-ame-
ricano, nos seus 140 anos de 
existência.

O ciúme no Brasil foi tan-
to, que a correspondente de 
O Globo em Paris interpelou, 
numa entrevista coletiva, o 
presidente do Science-Po, Ri-
chard Descoings: por que o 
título não fora para o ex-pre-
sidente Fernando Henrique 
Cardoso, um acadêmico? Lula, 
certamente, para ela, é um pé-
-rapado.  Calmamente, o pro-
fessor explicou: "O presidente 
Lula fez uma carreira política 
de alto nível, que mudou o 
país e, radicalmente. Mudou a 
imagem do Brasil no mundo. 
O Brasil se tornou uma potên-
cia emergente sob Lula, e ele 
não tem estudo superior". 

Entende-se, assim, a dis-
posição dos golpistas que ago-
ra tentam cassar o "operário", 
como o chamam, deprecia-
tivamente. Sabem, claro, que 
têm pela frente uma tarefa 
complexa. Ao acusarem Lula 
de "comandante máximo da 

corrupção, "chefe da orques-
tra", da "propinocracia", os ra-
pazes da Lava Jato só atraem o 
ridículo contra si.

Igualmente, eles já viram 
que as ações da "condução co-
ercitiva", de invadir as residên-
cias do ex-presidente, de seus 
� lhos e netos, de quem subtra-
íram (e não devolveram) celu-
lares e i-pads, causaram rea-
ções populares em todo o país. 
Apesar da tentativa de seques-
trar o ex-presidente naquela 
ocasião para Curitiba, eles não 
repetiriam a dose, pelo menos 
por enquanto.

Sabe-se, porém, que os 
golpistas estão dispostos a 
tudo para implodir Lula. Mas 
enquanto as acusações contra 
políticos do PSDB e PMDB, 
por exemplo, são deixadas 
de lado, todos viram como 
foram presos, sem provas, os 
ex-ministros Guido Mantega 
e Antônio Palocci. 

A Petrobras tem sido 
atacada ferozmente pela 
grande mídia, mas apesar 
disso   a produção continua 
batendo recordes, principal-
mente na camada pré-sal. 
Os números calam aqueles 
que defendem a privatiza-
ção da empresa e sua saída 
da exploração de blocos. 

Em agosto, a produção 
total de petróleo e gás natu-
ral da Petrobras foi de 2,84 
milhões de barris de petróleo 
equivalente por dia (boed). 
Desse total, 2,72 milhões de 
barris foram produzidos no 
Brasil, batendo o recorde 
mensal de produção em ter-
ritório nacional.

No pré-sal, a produção 
de petróleo e gás natural 

operada pela Petrobras (par-
cela própria e dos parceiros) 
cresceu 4%, o que também 
representa um novo recorde 
mensal, de 1,36 milhão boed. 
Isso graças à interligação de 
novos poços e do crescimen-
to da produção dos poços já 
interligados às plataformas 
marítimas Cidade Maricá e 
Cidade de Saquarema, ambos 
instalados no campo de Lula, 
no pré-sal da Bacia de Santos.

Portanto, não há razão 
nenhuma para a Petrobras 
se desfazer da condição de 
operadora única do pré-sal. 
Vender bem baratinho o 
direito de exploração dessa 
riqueza para os estrangeiros 
é um péssimo negócio para 
o Brasil. 

Assim como aconteceu na Olimpíada 
deste ano, o Brasil realizou a melhor cam-
panha da história também na Paralimpía-
da Rio 2016. Foram 72 medalhas conquis-
tadas por 103 atletas em esportes coletivos 
e individuais.

Para chegar a essa meta, o governo Dil-
ma Rousse�  investiu mais de R$ 99 milhões 
em 5.191 bolsas para atletas com de� ciência, 
do esporte escolar até alto rendimento. 

Da delegação total de 289 brasileiros, 
262 (90, 65%) tiveram patrocínio de Bolsa 
Atleta durante o último ciclo paralímpico, 
entre 2012 e 2016. Dos 103 medalhistas bra-
sileiros, 101 receberam bolsas do governo 
durante esse período, o equivalente a 98%.

Todo esse apoio agora corre sério ris-
co de diminuir muito ou até acabar de vez. 
Ao menos é o que sinaliza o governo de 
Michel Temer.

Os povos indígenas estão 
cada vez mais preocupados com 
as ações de Temer. Um episódio 
no encerramento dos Jogos Para-
límpicos do Rio levou à exonera-
ção do então presidente da Fun-
dação Nacional do Índio (Funai), 
o antropólogo amazonense Artur 
Nobre Mendes. Ele foi substituí-
do pelo advogado Agostinho do 
Nascimento Netto, que estava na 
assessoria especial do ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes.

Netto é considerado um “anô-
nimo” pela população indígena e 
entre os movimentos que defen-
dem seus direitos: antes de traba-
lhar em Brasília, ele era procura-
dor-regional da Fazenda Nacional 
no Rio de Janeiro – ou seja, lidava 
com questões � scais e tributárias

Artur Mendes foi exonera-
do por Temer porque repudiou a 
menção feita aos povos indígenas 
durante o carregamento da tocha 
olímpica: na apresentação da índia 
Iganani Suruwaha, a organização 
dos Jogos a� rmou que “a indiazi-
nha nasceu na Amazônia, na tribo 
Suruwahá, com paralisia cerebral” 
e que “sua mãe, Muwaji Suruwahá, 
precisou fugir da aldeia para evitar 
o infanticídio indígena”.

“A Funai entende que tal po-
sicionamento revela uma total 
incompreensão sobre a realida-
de indígena no país, re� etindo 
uma visão preconceituosa e dis-
criminatória sobre esses povos, 
suas culturas e seus modos de 
vida”, declarou Nobre em comu-
nicado público.

O Conselho Indigenista Mis-
sionário (Cimi) alerta que “os di-
reitos constitucionais dos povos 
indígenas do Brasil estão sob sé-
rio risco de retrocesso. O governo 
ilegítimo de Michel Temer, sob 
pressão da bancada ruralista – 
interessada em permitir a explo-
ração econômica das terras tra-
dicionais dos povos – sinalizou 
que pode, a qualquer momento, 
revisar e até revogar os relatórios, 
as portarias declaratórias e as ho-
mologações de terras indígenas 
publicados recentemente pelo 
governo de Dilma Rousse� . Essa 
indicação, além de perpetuar a 
dívida histórica do Estado bra-
sileiro com os povos indígenas, é 
� agrantemente inconstitucional”, 
a� rma o Cimi.

Os números da falta de mé-
dicos no Brasil são claros: en-
quanto o país tem 1,8 médico 
para cada mil habitantes, a Ar-
gentina tem 3,2, a França 3,5 e o 
Uruguai 3,7. Em 2013, 700 mu-
nicípios brasileiros não tinham 
um só médico e várias localida-
des contavam com atendimento 
um dia da semana. 

Apesar da oposição de en-
tidades médicas (sindicatos, 
associações e conselhos) e de 
partidos políticos como DEM e 
PSDB, o Mais Médicos prospe-
rou. Já são 18.240 médicos con-
tratados, sendo 11.429 cuba-
nos, 5.274 brasileiros e 1.537 
de outros países. Atende 63 
milhões de pessoas em 4.058 
municípios e em todos os 34 
distritos indígenas. 

O outro lado do Mais Médi-
cos, menos conhecido do gran-
de público, também foi bem 
sucedido: foram criadas 5.306 
novas vagas de graduação em 

medicina – a meta é chegar a 
11.500, em 2017. Pela primeira 
vez no Brasil o número de vagas 
em cidades do interior é maior 
do que o das capitais. Foram 
também criadas 4.742 novas 
vagas de residência, onde os 
médicos se especializam em di-

ferentes modalidades – a meta é 
chegar a 12.400 até 2018. 

Uma terceira parte do Mais 
Médicos cuida da infraestru-
tura das unidades básicas de 
saúde, que estão sendo re-
formadas, ampliadas e equi-
padas. Das 26 mil unidades 

básicas, 11 mil já tiveram as 
obras concluídas em 2015. 

Pressionado pelos gover-
nos estaduais e municipais de-
vido ao sucesso do programa, 
Temer renovou, em setembro 
de 2016, o contrato do Mais 
Médicos com a Organização 

Pan-americana de Saúde e com 
o Governo de Cuba, para a per-
manência dos médicos cubanos 
no Brasil. Entretanto, o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, já fala 
em eliminar os médicos cuba-
nos do programa e o mesmo go-
verno está cortando, por meio 
do Ministério da Educação, 
as verbas para supervisão dos 
médicos que atuam na linha de 
frente, muitas vezes em regiões 
muito longínquas, que é feita 
por professores de universida-
des, a maior parte delas federais. 

O Mais Médicos revolucio-
nou o atendimento no SUS e 
precisa continuar, pelo bem da 
saúde da população. Seria la-
mentável que o programa, que 
está planejado para que o Brasil 
seja autossu� ciente, em médio 
prazo, na formação de médicos 
preparados para a atenção bá-
sica, seja enfraquecido, distor-
cido ou desmantelado por um 
governo ilegítimo. 

Lula é o troféu dos golpistas

Produção de petróleo só cresce no pré-sal Paralimpíada: 98% dos medalhistas 
receberam bolsa no governo Dilma

Novo presidente da Funai nunca defendeu a causa indígena

O Mais Médicos não pode acabar
F. C. Leite Filho Geraldo Lucchese

Bia Gentil

30 de setembro de 2016
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 Daniel Dias ganha medalha de ouro nos 50m nado costas, classe 
S5, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Agostinho do Nascimento Netto,
novo presidente da Funai, desagrada indígenas

Programa 'Mais Médicos' leva atenção básica a Oiapoque, extremo norte do Brasil
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Brasil cultura

Mais uma mancha é 
deixada pelo pre-
sidente golpista na 
História do Brasil. 

Pela primeira vez, desde que a 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas foi instalada, em 1947, 
um presidente brasileiro sofre o 
boicote clássico somente dedi-
cado até hoje por países-mem-
bros da ONU a tiranos e dita-
dores: representantes de Nações 
se retiraram do plenário – ou se 
recusaram a nele adentrar -, du-
rante a fala de Michel Temer, no 
dia 20 de setembro.

Foram seis países latino-
-americanos sinalizando não 
reconhecer a liderança do bra-
sileiro que capitaneou a retira-
da do Planalto da presidente 
eleita nas urnas – e, dentre eles, 
a Costa Rica surpreendeu o 
mundo: é um país tido como 
moderado e próximo dos Esta-
dos Unidos.  

O presidente da Costa Rica, 
Luis Guillermo Sólis, divulgou 
nota pelo Twitter para explicar 
o protesto. “Nos preocupa a 
situação desse país cujo povo 

apreciamos e nos sentimos 
sempre próximos. No entanto, 
nossa decisão, soberana e in-
dividual, de não escutar o dis-
curso do senhor Michel Temer 

na Assembleia Geral, obedece 
a nossa dúvida de que, ante 
certas atitudes e atuações, se 
queira lecionar sobre práticas 
democráticas" - uma referên-

cia à forma com que o governo 
Temer tem defendido o impe-
achment.

Exceto pela Costa Rica, 
os demais países integram a 
Aliança Bolivariana para os Po-
vos da Nossa América (Alba), 
bloco que já havia se manifes-
tado contra o golpe de Estado 
sofrido por Dilma Rousse� : 
Equador, Bolívia, Cuba, Nica-
rágua e Venezuela.

    O tucano José Serra, mi-
nistro das Relações Exteriores, 
deu um sinal de que a atitude 
da Costa Rica doeu: ele pediu 
que o secretário-geral Marcos 
Galvão chamasse ao Itamaraty 
o embaixador Jairo Gabel Ber-
múdez para esclarecer o sentido 
do gesto do presidente do país 
durante a assembleia da ONU. 
Convocar o embaixador de um 
país é um dos mais severos atos 
de descontentamento da diplo-
macia com outra nação.

Um texto da céle-
bre Virginia Wo-
olf montado em 
forma de teatro 

de sombras por um Grupo 
mundialmente famoso já 
seria notícia bastante para 
atrair adultos e crianças ao 
auditório da Caixa Cultural, 
de 11 a 13 de outubro. Mas 
tem mais. As apresentações 
de A Cortina da Babá, sem-
pre às 19h, são franqueadas 
ao público e celebram o ani-
versário de 30 anos do Gru-
po Sobrevento (SP). A partir 
do dia 8, os ingressos podem 
ser retirados na bilheteria da 
Caixa (61-3206-9448).

A Cortina da Babá é uma 
adaptação do conto que a 

ilustre escritora inglesa de-
dicou a uma sobrinha: uma 
criada cochila ao bordar 
uma cortina com � guras 
de animais e da aldeia em 
que vivem. O espetáculo 
ganhou dos diretores San-
dra Vargas e Luiz André 
Cherubini o primoroso uso 
de sombras com silhuetas 
coloridas, técnica conheci-
da como “sombra chinesa”. 

Para aprender essa tra-
dicional arte da China, o 
Grupo trouxe ao Brasil Liang 
Jun, diretor da famosa Com-
panhia de Arte Popular de 
Shaanxi. Especialista em 
Teatro de Animação, o So-
brevento agora soma esse re-
curso que as crianças amam: 

as sombras de bonecos ma-
nipulados por meio de varas 
atrás de uma tela. 

As apresentações de A 
Cortina da Babá em Brasília 
se adicionam às mais de outras 
600 dos vários espetáculos in-
fantis encenados pelo Grupo 
no Brasil e em países das Amé-
ricas, Europa, África e Oriente, 
nessa sua trajetória de 30 anos. 

E Brasília está sempre na 
rota do Sobrevento, que re-
centemente apresentou aqui 
a peça Cadê o meu Heroi? 
Nela, Luiz André e Sandra 
Vargas fazem os protagonis-
tas e dão cômicas al� neta-
das no governo Temer. “Nós 
dois somos 100% Fora Te-
mer”, dizem.

Bia Gentil

Angélica Torres

José Augusto Valente

Temer é primeiro brasileiro a sofrer boicote na ONU em 71 anos Um belo teatro de sombras chinesas para crianças 
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Michel Temer discursa na 71ª Assembleia Geral da ONU, em 20/09/16

O governo golpista quer re-
formular o ensino médio, sem 
consultar a sociedade brasileira 
e sem que esse projeto seja da 
vencedora das eleições de 2014, 
Dilma Rousse� . Ao publicar a 
MP 746/2016, o governo golpista 
quer tornar obrigatório, para os 
três anos do ensino médio, ape-
nas português e matemática. Os 
golpistas pretendem, com essa 
nova lei, acabar, por exemplo, 
com o ensino de educação física, 
como denunciou o Faustão em 
seu programa. Além disso, que-
rem acabar também com o ensi-
no de artes, sociologia e � loso� a. 

Vários municípios brasilei-
ros terão eleições para prefeitos, 
em segundo turno, no dia 30/10. 
Temos que prestar muita aten-
ção sobre o que estará em jogo 
nessas eleições. O objetivo do 
golpe comandado por Temer é 
reduzir bastante os projetos so-
ciais federais – saúde, educação 
e assistência social – acarretando 
impacto negativo para o povo 
brasileiro. Os candidatos favorá-
veis ao golpe defendem a redu-
ção desse tipo de investimento, 
pois querem reduzir a folha de 
pagamento da educação e gastos 
com escolas. Já os candidatos de 

esquerda querem o aumento dos 
recursos na educação, especial-
mente para aumentar os salários 
dos pro� ssionais da educação, 
fundamental para um ensino de 
qualidade.

Além disso, o governo gol-
pista pretende que o ensino 
fundamental e o médio formem 
apenas mão-de-obra trabalha-
dora. Para eles, trabalhadores e 
trabalhadoras não têm que ser 
bem informados sobre as coisas 
do mundo, isso é só para os � -
lhos da classe média alta e para 
os ricos. Os golpistas acreditam 
que trabalhador nasceu para 
trabalhar pesado e não para 
governar, dirigir ou mesmo ser 
um empreendedor de classe 
média. Pelos mesmos motivos, 
querem acabar com programas 
de sucesso, como o Pronatec, 
criado por Lula e Dilma. 

Converse com seus colegas, 
amigos e parentes e explique a 
importância de enfrentar o gol-
pe, votando em candidatos e 
candidatas que querem o pro-
gresso e não o retrocesso prom-
tido pelo governo Temer.

O Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral 
(www.mcce.org.br) divulgou 
balanço dos partidos com 
maior número de parlamen-
tares cassados por corrupção, 
de 2000 a 2016, com base em 
dados divulgados pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

O DEM, partido do 
ministro da Educação, 

Mendonça Filho, lidera o 
ranking com 69 cassações, 
seguido de perto do PMDB 
de Michel Temer e Eduardo 
Cunha, com 66 cassações, 
e do PSDB de Aécio Neves 
e José Serra, com 58 cassa-
ções. O TOP 5 da corrup-
ção ainda tem o PP, com 26 
parlamentares cassados, e o 
PTB, com 24.

Enfrentar o golpe nas eleições municipais: educação

Grupo Sobrevento encena A Cortina da Babá, na Caixa Cultural, de graça, de 11 a 13 de outubro

A noite de entrega dos prê-
mios do 49º Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro � cou mar-
cada pelas manifestações contra 
o governo ilegítimo de Michel 
Temer. Durante a cerimônia, 
que aconteceu no dia 27 de se-
tembro, no Cine Brasília, gritos 
de “Fora Temer” estiveram pre-
sentes nos discursos de vários 
cineastas premiados e também 
em muitas manifestações da 

plateia. O mesmo aconteceu du-
rante os dias de exibição dos � l-
mes, quando cineastas e público 
protestaram contra o golpe de 
Estado que derrubou a presi-
dente Dilma Rousse� .

O longa-metragem A Cida-
de Onde Envelheço, de Marília 
Rocha, foi o grande vencedor. 
Ao todo, o � lme recebeu quatro 
troféus Candango com os prê-
mios de melhor � lme, direção, 

ator coadjuvante, para Weder-
son Neguinho, e melhor atriz, 
que foi dividido entre Elizabete 
Francisca e Francisca Manuel. 
O � lme conta o drama de Tere-
sa (Elizabete Francisca Santos), 
uma jovem portuguesa que de-
cide deixar o país para morar no 
Brasil.

Pelo júri popular, o prêmio 
de melhor � lme foi para o docu-
mentário Martírio. A animação 
Quando os Dias Eram Eternos 
venceu como melhor curta me-
tragem.

O evento de premiação foi 
aberto pelo � lme Baile Perfu-
mado, de Paulo Caldas e Lírio 
Ferreira, exibido há 20 anos no 
festival. O crítico e ator Jean-
-Claude Bernardet foi home-
nageado com a medalha Paulo 
Emílio Salles Gomes, criada 
para esta edição da mostra.

A relação de todos os � lmes 
premiados pode ser conferida 
na página do Jornal Brasil Po-
pular, na internet. O endereço é 
www.brpopular.com.br.

“Fora Temer” marca
Festival de Cinema de Brasília
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Cineastas pernambucanos usam camisa Fora Temer em Festival de Brasília

30 de setembro de 2016
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Distrito federal

A atual crise hídrica 
do Distrito Federal é 
também uma histó-
rica crise de gestão e 

planejamento. A alegada falta 
de recursos é decorrência do 
desprezo de diversos governos 
com essa questão.

Desde a fundação da cidade 
sabia-se que, com o aumento da 
população, haveria necessidade 
de prevenir o fornecimento de 
água. Brasília tinha 140 mil ha-
bitantes em 1960. Em 2016 já 
somos mais de 2,6 milhões de 
almas sedentas. A Caesb possui 
cinco sistemas produtores (Des-
coberto, Torto-Santa Maria, So-
bradinho-Planaltina, Brazlândia 
e São Sebastião). Muitos poços 
artesianos, sob controle (ou não) 
da Caesb, atendem condomí-
nios regulares e irregulares.

O legendário Lago São Bar-
tolomeu, previsto para abaste-
cer Brasília, virou uma quimera 

pela omissão do poder público 
e pela especulação imobiliária 
desenfreada, com a participação 
de militares golpistas de 1964, 
empresários irresponsáveis e 
corruptos, parlamentares, juízes 
e desembargadores.

Em 2001, sob ameaça de 
falta d´água, o governador Jo-
aquim Roriz anunciou que o 
Lago Corumbá IV seria a salva-
ção, com água para os próximos 
100 anos. Um consórcio foi assi-
nado entre a Caesb, de Brasília, 
e a Saneago, de Goiás.

Quinze anos depois, o DF 
enfrenta as ameaças de raciona-
mento, mas a Estação de Trata-
mento de Água (ETA) e a aduto-
ra de Corumbá IV não � caram 
prontas. A Caesb já gastou R$ 
280 milhões nessas obras, inicia-
das há cinco anos. A promessa é 
concluir tudo só em 2018.

Atrasado, o GDF abriu cam-
panha educativa para econo-

mizar água, especialmente nos 
prédios públicos, onde há muito 
desperdício. Veio então o rodízio 
no abastecimento de seis regiões: 
Brazlândia, Jardim Botânico, 
Planaltina, São Sebastião, Sobra-
dinho I e Sobradinho II. Depois 
veio o anúncio da suspensão 
do racionamento, mas a Caesb 
não descarta a possibilidade de 
retomar essa medida. E veio o 
� nal esperado: Rollemberg vai 
penalizar o consumidor. Caso os 
reservatórios do Rio Descoberto 
e de Santa Maria atinjam 25% da 
capacidade, será aplicada a tarifa 
de contingência (multa disfarça-
da) de até 20%.

Em meio a essa grave crise 
hídrica ainda tem a execução 
atabalhoada do projeto da Sa-
ída Norte do Plano Piloto, que 
destruiu nascentes, derrubou 
centenas de árvores e desprezou 
as opções para o transporte co-
letivo, os pedestres e os ciclistas.

Os servidores do Distri-
to Federal estão frustrados 
com o governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB). Isso por-
que, na Comissão Geral na 
Câmara Legislativa, realiza-
da no dia 22 de setembro, o 
subsecretário da Casa Civil, 
Igor Tokaski, apenas repetiu 
o discurso das “di� culdades” 
enfrentadas pelo governo e 
não apresentou nenhuma so-

lução para quitar a pendência 
dos reajustes que deveriam 
ter sido pagos em setembro 
de 2015. “Continuaremos 
chamando o governador Rol-
lemberg de caloteiro até que 
a Lei [Nº 5105 de maio de 
2013] seja cumprida, a� rmou 
Rodrigo Brito, presidente da 
CUT Brasília.

A grande maioria dos ser-
vidores não entende porque 

o governador trata de forma 
diferenciada as carreiras de 
promotores, auditores e de-
fensores públicos, que já rece-
beram os seus reajustes. Pior 
ainda é ver que Rollemberg, 
apesar de reclamar da situ-
ação � nanceira do governo, 
gastou este ano mais de R$ 
200 milhões em publicidade, 
sendo a maior parte da verba 
destinada à Rede Globo.

Em mais uma medida que 
prejudica o povão que não 
tem piscina em casa e nem 
pode pagar para frequentar 
os clubes de elite da capital fe-
deral, o presidente Michel Te-
mer prepara a privatização da 
Água Mineral no Parque Na-
cional de Brasília e até já man-
dou fechar uma das piscinas. 

O governo diz que pre-
tende diminuir as despesas 
do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio), gestor 
dos parques nacionais. Mas o 
fato é que o Parque Nacional 
de Brasília está entre os cinco 
parques nacionais que mais 
geram receita própria. 

Romário Schettino

Crise hídrica no DF é também falta de gestão

Servidores não aceitam calote do governador

Temer vai privatizar
a Água Mineral
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Famílias aproveitam piscina da Água Mineral, no Parque Nacional de Brasília

Representantes da CUT, do Sinpro e de outros sindicatos participaram de uma Comissão Geral na
Câmara Legislativa do Distrito Federal com o tema: Reajuste Salarial dos Servidores do DF


