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Ainda nesta edição

Senador Zezé Perrella (PMDB-MG) 
confessa que trafica droga   Pág. 2

Nova chacina no Pará faz disparar 
violência no campo   Pág. 6

Filme Joaquim tenta manchar imagem 
de Tiradentes   Pág. 7

Senador, dono da Confederal, deve 
milhões à Previdência  Pág. 8

Despenca credibilidade 
de Moro e Dallagnol  
Na mesma semana em que 
o juiz Sérgio Moro absolveu 
a esposa de Eduardo Cunha, 
uma auditoria internacional 
– feita a pedido de Moro – 
inocentou Lula de participação 
em irregularidades na 
Petrobras. Além disso, fotos 
oficiais revelaram que Lula 
estava na Arábia Saudita 
no dia em que o procurador 
Deltan Dallagnol acusou-o 
de ter se encontrado com 
diretores da Petrobras.  Pág. 3

Mais saúde privada em lugar do Mais Médicos   
Enquanto o governo reduz investimento no programa Mais 
Médicos, deixando de atender cerca de 8 milhões de pessoas 
ao diminuir a quantidade de médicos de mais de 18 mil para 
menos de 16 mil, quer aprovar uma perversa reforma da 
Previdência e aumenta o poder dos planos de saúde privados 
com a autorização para oferecer planos mais baratos, que 
na verdade têm rede de atendimento reduzida e abrangência 
restrita.  Pág. 6

O povo brasileiro quer escolher o 
quanto antes o novo presidente da 
República porque não aguenta mais 
o governo golpista de Michel Temer e 
seus aliados do PSDB. É o que revela 
uma pesquisa divulgada no dia 30 de 
maio pela Paraná Pesquisas, apontando 
que 90,6% dos brasileiros querem 
diretas já. Manifestações em todo o 
Brasil nos últimos 30 dias mostram 
esta insatisfação da população, que 
também rejeita as reformas trabalhista e 
previdenciária. Pág. 4, 5 e 7

Na mesma semana, mais de 200 
mil pessoas em Brasília e 150 mil 
no Rio a favor de eleições este ano
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Michel Temer transformou o país numa 
república de bananas. A afi rmação 
certeira é do colunista Josias de Souza. 
O termo, popularizado em meados 
do século XX, caracterizava repúblicas 
da América Central governadas por 
oligarquias corruptas, mas subservientes 
ao capital estrangeiro.

Na república das bananas, o senador 
Renan Calheiros conseguiu derrotar o 
enfraquecido Temer e se manteve na 
liderança do PMDB. Aliás, em programa 
eleitoral do partido, Renan afi rmou 
"ter restrições às reformas trabalhista e 
previdenciárias".

Para piorar a situação, o ministro 
relator da Operação Lava Jato no STF, 
Luiz Edson Fachin, autorizou que Temer 
seja interrogado pela Polícia Federal 
no inquérito em que é investigado 
por corrupção, organização criminosa 
e obstrução da Justiça, com base nas 
delações premiadas dos donos da 
empresa JBS. O interrogatório poderá ser 
feito por escrito e deverá ser respondido 
por Temer em um prazo de 24 horas após 
a entrega das perguntas.

Da Redação, com Brasil 247

Sem o menor constrangimento, o juiz 
Sérgio Moro mostrou novamente o 
desequilíbrio da Operação Lava Jato 
ao absolver Cláudia Cruz, esposa do 

deputado cassado Eduardo Cunha e ex-
-apresentora da Rede Globo. 

Em brilhante análise no Diário do 
Centro do Mundo, o jornalista Joaquim 
de Carvalho mostra que “a absolvição 
de Cláudia Cruz se deu apesar da com-
provação de que mantinha, no exterior, 
uma conta corrente não declarada à Re-
ceita Federal e que recebeu depósito su-
perior a 1,1 milhão de dólares".

Em contrapartida, Moro negou-se a 
absolver Marisa Letícia como manda a 
lei, em virtude do seu falecimento. An-

tes disso, “o juiz a expôs à humilhação 
pública ao divulgar uma conversa parti-
cular entre ela e o � lho Fábio”.

"A diferença de tratamento nos 
dois casos vai muito além. Cláudia 
Cruz demorou para ser intimada, re-
cebeu seu passaporte de volta e, na 
sentença, Moro chega a dizer que não 
está comprovado que o dinheiro depo-
sitado na conta de Cláudia provém da 
corrupção", diz Carvalho.

A absolvição da esposa de Eduardo 
Cunha Moro conseguiu deixar indigna-
do até o procurador Carlos Fernando 
Lima, que ironizou a decisão dizendo 
que isso era fruto do "coração generoso" 
de Sérgio Moro. 

No dia em que a Operação Lava Jato 
alega que Lula se encontrou com direto-
res da Petrobras, o ex-presidente estava 
na Arábia Saudita. Fotos comprovam que 
a tese do procurador do Ministério Públi-
co, Deltan Dallagnol, é mais uma tenta-
tiva desesperada de arranjar uma prova 
para condenar Lula de qualquer maneira.

Ao alegar que Lula mantinha en-
contros secretos com delatores e ex-
-executivos da Petrobras, mais uma vez 
Dallagnol foi desmascarado, dessa vez 
por Paulo Roberto Costa, ex-diretor da 
empresa e delator na Lava Jato, que nega 
ter encontrado com Lula em particular. 
“Meus encontros com o ex-presidente 
Lula foram em agendas o� ciais da Petro-

bras – empreendimentos, inaugurações 
e obras”, disse Costa em depoimento no 
dia 24 de maio.

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) postou vídeo nas 
redes sociais em que acusa o Departamento de Justiça dos Esta-
dos Unidos de estar por trás das delações premiadas da JBS. 

Para Requião, "não foi a procuradoria do Brasil que fez o 
acordo premiado com a JBS". Segundo ele, “o objetivo é ferir a 
soberania brasileira e liquidar com as garantias sociais no Brasil”.

Em resposta a um requerimento 
do juiz Sergio Moro, a auditoria inde-
pendente KPMG a� rmou que Lula não 
teve participação em qualquer ato de 
irregularidade na Petrobras durante 
seu governo. 

“Não foram identi� cados pela equi-
pe de auditoria atos envolvendo a par-
ticipação do ex-presidente da república, 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão da 

Petrobras que pudessem ser quali� ca-
dos como representativos de corrupção 
ou con� gurar ato ilícito", diz o comuni-
cado da KPMG, que auditou as contas 
da estatal entre 31.12.2006 e 31.12.2011.

Cerca de um mês antes, a Pricewa-
terhouseCoopers – maior empresa de 
auditoria do mundo – já havia isentado 
Lula de irregularidades na estatal ao lon-
go de seu mandato como presidente.

Novo trecho divulgado da gravação de uma conversa entre os senadores 
mineiros Aécio Neves (PSDB) e Zezé Perrella (PMDB) mostra até confi ssão de 
tráfi co de droga. Ao receber um telefonema de Aécio no dia 13 de abril, já no 
fi nal do diálogo Perrella afi rma: “Eu não faço nada de errado, eu só trafi co droga”. 
Logo em seguida Aécio ri. A gravação foi divulgada pelo jornal Hoje em Dia e está 
nas redes sociais. Perrella é o dono do helicóptero encontrado com quase meia 
tonelada de cocaína há mais de três anos, mas a polícia não consegue descobrir de 
quem é a droga.

Explode o símbolo político 
da elite brasileira. Aquele 
que não se constrangeu, 
diante de um corruptor, 

em a� rmar que mataria o even-
tual denunciante. Só isso já seria 
grave, mas Aécio Neves ainda 
teve que ajuizar ação no Tribunal 
Superior Eleitoral “só para encher 
o saco”. Depois ajudou agentes 
estrangeiros na destruição da 
economia, da engenharia e da de-
mocracia brasileira. Haja traição!

Surgem então – pois não 
mais havia como esconder – a 
conta em Liechtenstein e o ae-
roporto na cidade de Cláudio 
(MG), construído com dinheiro 
público, em terras de familiares 
de Aécio e que está na rota do trá-
� co de drogas. Também parte do 
dinheiro extorquido, conforme 
gravação do empresário pagante, 
Joesley Batista, é entregue a emis-
sário do amigo ou companheiro 
ou sócio talvez, Zezé Perrella, que 

confessou que tra� ca droga. Haja 
coincidência!

E para aumentar a vergonha 
gerada pela elite golpista que to-
mou conta do Brasil, o juíz Sergio 
Moro absolveu Cláudia Cruz, es-

posa de Eduardo Cunha, que usa-
va conta no exterior abastecida 
por dinheiro de corrupção. Mas, 
acredite se quiser, Moro senten-
ciou que a inocente Cláudia não 
sabia que aquele dinheiro todo 

era ilícito e só faltou dizer que a 
“coitada não passa de uma víti-
ma”. Em contrapartida, o Moro 
mantém ilegalmente um proces-
so contra a falecida Marisa Letícia 
Lula da Silva. Haja isenção!

Enquanto isso, tentemos en-
tender as ações dos paus-man-
dados dessa elite. Em meio a 
reivindicações populares, o que 
signi� ca “manter a ordem públi-
ca”? Reprimir aqueles que não 
tem voz nos poderes. Assassinar 
cruelmente a petição dos que não 
podem vocalizar suas queixas, 
suas dores. Em Brasília, milha-
res de pessoas pediam eleições 
diretas. E para desviar o foco das 
legítimas manifestações, agen-
tes das forças públicas trataram 
de produzir a violência que seria 
o foco do noticiário das TVs. O 
discurso de que os manifestantes 
eram “vândalos” logo foi a� nado 
pelos golpistas com grande envol-
vimento da mídia. Haja infâmia!

O Jornal Brasil Popular é a 
favor de eleições diretas já e de 
uma justiça que não proteja a 
elite golpista e que não persiga 
injustamente os que lutam por 
um Brasil soberano.

Moro salva da cadeia a esposa de Eduardo Cunha

Desmascarada mais uma farsa na Lava Jato

“Delação da JBS foi montada nos EUA”, diz Requião

Nova auditoria inocenta
Lula de corrupção na Petrobras

Senador Zezé Perrella
confessa que trafica droga

Contra essa vergonha, eleições diretas já!
O mesmo juiz é anjo da guarda de Cláudia Cruz e carrasco de Marisa Letícia

Contra essa vergonha, eleições diretas já!
Editorial
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“Maldito é o soldado que aponta a arma para seu povo” Simón Bolívar

brasil 2 de junho de 2017

No dia 24 de maio, 
Brasília viu uma das 
maiores manifesta-
ções organizadas por 

movimentos sociais, mas tam-
bém aquela em que a repressão 
foi a mais violenta de sua histó-
ria, em total desrespeito a todos 
os protocolos internacionais de 
segurança. Na noite anterior, 
milhares de pessoas começaram 
a chegar em caravanas de ônibus 
vindos de todos os estados para 
pedir o afastamento de Temer e 
protestar contra as reformas da 
previdência e trabalhista.

Na caminhada pací� ca, que 
começou por volta das 10h da 
manhã, mais de 200 mil pessoas 
preencheram o trajeto de cerca 
de 5km, do Estádio Nacional 
Mané Garricha a Esplanada 
dos Ministérios. Na chegada, 
encontraram uma barreira que 
impedia os manifestantes de 
ocuparem o gramado em fren-
te ao Congresso Nacional, algo 
também inédito na história da 
Capital Federal que tantos atos 
já viu ocorrerem no local.

Por volta das 14h e à me-

dida que a grande marcha ia 
se concentrando em frente aos 
ministérios, a polícia iniciou os 
ataques aos manifestantes, com 
balas de borracha, bombas e gás 
de pimenta. Houve reação de 
um pequeno grupo. O descon-
trolado aparato que reunia sol-
dados da PM e da Força Nacio-
nal provocou correria, pânico e 
muito feridos. Para piorar a situ-
ação, Temer assinou um decre-
to de última hora autorizando 
a atuação das Forças Armadas, 
que logo foram enviadas para 
conter os manifestantes. 

À medida que os cami-
nhões do exército se desloca-
vam para a Esplanda, soldados 
iam se unindo aos policiais e à 
cavalaria na brutal agressão aos 
inúmeros manifestantes que 
resistiam à repressão, incluindo 
idosos e crianças. O som dos 
trios elétricos pedindo calma e 
das bombas e balas de borracha 
se confundiu com outro mais 
letal: os estampidos de armas 
de fogo que soldados da PM 
passaram a disparar aleatoria-
mente em direção à multidão.

Mais de 200 mil protestam contra reformas em Brasília
Juliana Medeiros

Maria Luiza Franco Busse

Mila Gentil

Cesar Fonseca

Foi a manifestação que teve a maior repressão em massa que Brasília já viu, com tiros contra inocentes e Exército nas ruas.

Aqueles que tentaram se 
abrigar na rodoviária central 
de Brasília foram surpreendi-
dos por uma cena ainda mais 
violenta. Um cenário de guer-
ra provocado por um aparato 
sem precedentes de policiais 

que, como cães raivosos, par-
tiram para cima inclusive de 
trabalhadores e estudantes que 
não participavam do protesto 
e estavam apenas aguardando 
pelo transporte na rodoviária.

O saldo desse dia, que co-

meçou como luta democrática 
e terminou com terror, foram 
duas pessoas atingidas nos 
olhos por balas de borracha, 
um homem com a barriga per-
furada por arma de fogo, outro 
atingido na boca por uma pis-

É certo que o jornalismo 
nunca foi imparcial, pois sempre 
está diante de escolhas. Mas a 
coisa começa a dar ruim quando 
a parcialidade passa a mostrar o 
outro lado como se fosse o pior 
dos mundos. Os meios de comu-
nicação das organizações Globo 
são especialistas nessa prática. 
Aperfeiçoaram a técnica do negar 
o que é e explicar o que não é. E 
assim trabalham a informação 
para que se apresente como a ver-
dade e produza sentimentos que 
provoquem a eliminação da parte 
que não interessa a ela. 

Exemplo atual é como noticia 
a reforma da previdência pública 
para bene� ciar a previdência pri-
vada, como também o � m dos di-
reitos trabalhistas. Impressiona o 
empenho em fazer o trabalhador 
acreditar que sua vida será muito 
melhor sem direitos.

Além de fazer mau jornalis-
mo, a Globo faz mal à democracia. 
Antes de tudo porque concentra 
uma rede de rádios, tevês, jornais 
e revistas espalhadas por todo o 
país. Senhora dos meios, não está 
nem aí para ouvir e dialogar com 
o coletivo da sociedade.

Houve um tempo em que a 
Globo só tinha o lado dela e trata-
va de colar em quem estivesse por 
cima para se dar bem e � car cada 
vez mais poderosa e rica. Quando o 
dinheiro venceu a batalha contra a 
fraternidade, nesta guerra que não 
acabou, a Globo selou o pacto de 
prestação de serviço com a direita 
golpista e as exigências do mercado. 

Assim, sem lei que regule os 
meios de comunicação e sem di-
reito de resposta, cabe à outra par-
te continuar na luta para contar o 
outro lado que a Globo se especia-
lizou em esconder. 

Deu no New York Times: 
o golpe que tirou do Palácio 
do Planalto a presidente Dilma 
Rousse� , eleita pelo povo nas 
urnas, foi tramado e executa-
do pela elite política brasileira 
com o objetivo de fazer parar 
as investigações que exporiam 
décadas de corrupção. Dilma 
se recusou a frear a Polícia Fe-
deral e o Ministério Público - e 
pagou o preço, a� rma um dos 
jornais mais respeitados em 
todo o mundo.

Na matéria, intitulada 
“Crise no Brasil: como a luta 
contra a corrupção pode deses-
tabilizar um país”, a jornalista 
Amanda Taub analisa que o 
Brasil é um exemplo de como 
“as ilhas de honestidade em sis-
temas corruptos – que incluem 
promotores, procuradores e ju-
ízes com vontade e autoridade 
para aplicar rigorosamente a 
lei – podem sucumbir diante 
de uma rede de corrupção en-
trincheirada na qual os políti-

cos corruptos canalizam seus 
esforços para se proteger.

“Os políticos que depuseram 
Dilma Rousse�  acreditaram, 
equivocadamente, que a Procu-
radoria e o Judiciário iriam vol-
tar aos trilhos, e que um governo 
Temer conseguiria encerrar as 
investigações”, escreveu a jor-
nalista do NYT. “Mas isso não 
aconteceu. As investigações con-
tinuaram e acabaram pegando 
alguns dos políticos mais pode-
rosos do país”.

No dia 29 de maio, parla-
mentares e representantes do 
PSB, PT, PDT, PCdoB, PSOL 
e REDE criaram a Frente Par-
lamentar Mista Pelas “Dire-
tas Já”. Na reunião, os líderes 
partidários reconheceram que 
cabe à sociedade civil organi-
zada o protagonismo da luta 

pelas Diretas Já, que deve ser 
estimulada a organizar atos e 
manifestações em todo o país.

Foi também aprovado que 
o símbolo da campanha será o 
mesmo utilizado na campanha 
de 1984, criado pelo artista 
plástico Hen� l, agora nas cores 
verde, amarelo e azul.

O movimento popular 
vem ganhando muita dimen-
são. Primeiro, o sucesso da 
greve geral em todo o pais; 
depois a grande manifestação 
em Brasília, contra a qual Te-
mer convocou o Exército; por 
� m o avanço das Diretas Já, 
expressando a sede do povo 
por democracia, roubada com 
o golpe que derrubou a presi-
denta Dilma Rousse� . 

Infestado de corrupto por 
todos os lados, o governo Te-
mer e seus aliados perdem 
um ministro ou um tubarão 
denunciado a cada semana. 
Ficou difícil para Temer pa-
rar em pé, mas ele tenta equi-
librar-se com medidas para 
adiar sua saída, pois sabe que 
pode ser preso assim que dei-
xar o Palácio do Planalto. É 
disso, na verdade, que ele mor-
re de medo. 

Enquanto isso, a falta de 
investimentos públicos destrói 
cruelmente programas sociais 
e compromete infraestrutura, 
segurança, educação e saúde, 
inclusive com fechamento de 
hospitais. Isso desmente o go-
verno que havia prometido 
não faltar dinheiro para os 
setores sociais com o congela-

mento de gastos públicos. 
Sem os gastos do gover-

no, que puxam as atividades 
do comércio, da indústria, da 
agricultura, dos serviços, cai, 
não só o emprego, mas, tam-
bém, a renda, o consumo e a 
arrecadação, sem a qual não há 
investimentos. Com aumento 
da percepção dessa destruição, 
cresce também a resistência 
popular, que já fez empacar 
as reformas no Congresso. 
A� nal, os políticos dependem 
do voto nas urnas e estão com 
medo da derrota nas eleições 
do próximo ano. 

Diante desse quadro, Te-
mer passa a governar com me-
didas provisórias, para levar 
adiante a destruição da Previ-
dência Social. Como as MPs 
tem efeito imediato, até que 
sejam votadas no Congresso, 
é fácil deduzir que o governo 

quer governar sozinho. Dita-
dura pura e simples. Tudo para 
atender o interesse dos bancos. 
Mas, en� m, a piora da quali-
dade de vida fez o povo acor-
dar. Assim, o movimento das 
Diretas Já, ganhando força em 
todo o País, destrói a ditadura 
governamental. E vem aí nova 
greve geral no � m de junho.

Globo e a verdade que não se vê por ali “O golpe que depôs Dilma foi para frear 
investigações”, afi rma New York Times 

Povo nas ruas derrota
reformas de Temer

Criada Frente Parlamentar 
Mista Pelas “Diretas Já”

tola .40, um jovem com a mão 
estraçalhada depois da tentativa 
de lançar para longe dos amigos 
uma das bombas jogadas pela 
polícia militar do DF e outras 
dezenas de feridos. O horror 
foi noticiado pelos principais 
jornais de todo o mundo, mas 
praticamente ignorado pela im-
prensa brasileira.

O motivo de tamanha re-
pressão é que Michel Temer 
sabe que seu enfraquecido go-
verno não vai longe. Além disso, 
golpista adora cair fora quando 
vê que o barco está afundando. 
Por isso ele precisa se segurar 
até fazer um acordão para não ir 
preso. Mas sua permanência no 
Planalto ou sua substituição via 
eleição indireta, nesse Congres-
so escancaradamente corrupto, 
é uma verdadeira provocação 
ao povo brasileiro.

A tragédia vista em Brasília 
é um sinal do quanto a mobili-
zação popular assusta aqueles 
que detém o poder ilegitima-
mente. Por isso, mais do que 
nunca, o povo aumenta os gri-
tos de #ForaTemer e #DiretasJá!



Brasil  Popular www.brpopular.com.br6 7

culturaSaúde & Segurança 2 de junho de 2017

Enfrentando forte opo-
sição das entidades 
médicas (conselhos 
regionais e federal de 

medicina, sindicatos e associa-
ções médicas, etc.), da mídia 
em geral (televisões, rádios, re-
vistas, jornais, etc.) e dos parti-
dos de oposição ao seu gover-
no, a Presidenta Dilma criou, 
em julho de 2013, o Programa 
Mais Médicos (PMM). 

O PMM contemplava a 
contratação de médicos nacio-
nais e estrangeiros para os mu-
nicípios mais carentes e desas-
sistidos, a criação de escolas de 
medicina em certas regiões, a 
criação de mais vagas em re-

sidência médica nas especia-
lidades que a população mais 
precisa, e alterações na forma-
ção médica para priorizar a 

atenção básica e integral. 
Apesar dos fortes adversá-

rios, o PMM se tornou realida-
de e a aprovação dos usuários 

chegou a 90%. Isso signi� ca 
muitos doentes com sua do-
ença diagnosticada e contro-
lada, muitos agravamentos e 
internações evitadas, popu-
lação mais contente, crianças 
mais saudáveis na escola e 
assim por diante.  Pesquisas 
mostram que o PMM trouxe 
acolhimento humanizado, e os 
médicos cubanos foram fun-
damentais para isso.

Agora, por mais que tente 
disfarçar, o ilegítimo Gover-
no Temer está destruindo o 
PMM. Como este programa 
tem grande apoio popular, 
essa destruição se faz aos 
poucos e de forma escondi-

da. É o que aponta o médico 
Heider Pinto, o coordenador 
do PMM em seus primeiros 
3 anos. O Programa chegou a 
ter 18.240 médicos, garantin-
do serviços de saúde a 63 mi-
lhões de pessoas. Hoje o nú-
mero de médicos não chega a 
16 mil e o de municípios já é 
menor que 3.800.  Isso signi-
� ca que perto de 8 milhões de 
pessoas deixaram de ser aten-
didas. Sem dúvida, o governo 
Temer é especialista em cor-
tar verbas (e direitos) destina-
das à parte mais necessitada 
da população, enquanto deixa 
intocáveis os privilégios dos 
mais ricos.

Segundo pesquisa divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), em São Paulo, planos 
de saúde com preços abaixo da média 
de mercado têm rede de atendimento 
reduzida e abrangência restrita. “A pro-
posta de planos acessíveis não visa ba-
ratear o valor do plano, mas apenas for-
necer uma justi� cativa mascarada para 
a alteração das regras que protegem o 
consumidor”, explica a pesquisadora e 
advogada do Idec, Ana Carolina Navar-
rete, responsável pelo levantamento. 

 A pesquisa conclui que os planos 
baratos implicam em fatores que com-
prometem a cobertura, tais como rede 
reduzida, abrangência restrita, copartici-
pação para restringir uso ou contratação 
coletiva, que tem reajustes mais � exíveis. 
“O máximo de acesso que esses planos 
garantem é o acesso à contratação, e não 
à cobertura” � naliza a advogada. 

O prefeito de São Paulo, João Dó-
ria (PSDB), ordenou a demolição de 
um prédio na Cracolândia, centro da 
cidade, ainda com gente dentro. A 
barbárie aconteceu no dia 23 de maio, 
quando uma escavadeira começou a 
derrubar a edi� cação, deixando três 
pessoas feridas. Dois dias antes, a pre-
feitura havia realizado uma operação 
desastrosa de ataques aos usuários de 
drogas da região, retirando os cober-
tores e deixando as pessoas totalmen-
te desamparadas. 

Tudo isso faz parte de uma polí-
tica de repressão contra os pobres, de 
higienização, para “limpar as ruas” da 
capital paulista. As ações de Dória – 
que contam com apoio do governado 
Geraldo Alckmin (PSDB) – demons-
tram a crueldade e a incompetência 
de uma gestão desastrosa frente à 
prefeitura da maior cidade do Brasil, 
sobretudo quando se trata de saúde 
pública, como é o caso dos viciados 
em crack que vivem nessa região.

Enquanto uma multidão toma-
va as ruas de Brasília, no dia 24 de 
maio, para pedir Diretas Já, uma 
chacina matava dez posseiros – 
nove homens e uma mulher – em 
um acampamento na Fazenda San-
ta Lúcia, no município de Pau d’Ar-
co, no Sudeste do Pará.

Segundo informações da Co-
missão Pastoral da Terra (CPT), os 
assassinatos são comuns na região 
e ocorreram durante uma ação de 
reintegração de posse realizada pe-
las Polícias Civil e Militar. 

A CPT informou ainda que 
investigações policiais feitas nos 
últimos anos têm apontado que 
“os gerentes das fazendas na região 

comandavam rede de capangas para 
amedrontar e fazer os pequenos pro-
dutores desocuparem suas terras”.

O show em Copacaba-
na (RJ), realizado no 
dia 28 de maio em 
defesa das Diretas Já, 

marcou uma virada histórica. 
Mesmo com chuva, cerca de 
150 mil pessoas acompanha-
ram a participação voluntária 
de artistas como Caetano Velo-
so, Milton Nascimento, Mano 
Brown, Rappin Hood, Wagner 
Moura, Maria Gadu, Martná-
lia, Pretinho da Serrinha, Tere-
sa Cristina, Bnegão, Pedro Luís, 
Otto, Criolo, entre outros. 

Enquanto Caetano Velo-
so e Maria Gaduh cantavam a 
música “Divino Maravilhoso”, a 
multidão se manifestava ainda 
com mais força. “É preciso estar 
atento e forte, não temos tempo 
de temer a morte”, era o refrão 
repetido mais de uma vez pelo 

cantor. Milton Nascimento, 
que reapareceu em atos políti-
cos depois de algumas décadas, 
ainda lembrou que o papel do 
artista é estar ao lado do povo. 

“Todo artista precisa estar onde 
o povo está”. E o povo está nas 
ruas, de novo, pelas Diretas Já.

Apesar do tamanho do 
evento, a grande mídia como 

sempre escondeu do seu público 
que a manifestação era a favor da 
antecipação de eleições diretas e 
limitou-se a dizer que se tratava 
somente de um ato contra Temer 

e suas reformas. Uma postura 
bem diferente de 2016, quando 
a Rede Globo liderou o mais ter-
rível cerco midiático já montado 
na história da humanidade – in-
clusive com transmissão ao vivo 
– para derrubar Dilma Rousse� , 
sem que ela tivesse cometido cri-
me algum.

Com uma população de 
207 milhões de habitantes, os 
recursos para vencer e esmagar 
o golpe são ilimitados. O show 
das Diretas Já, no Rio de Janei-
ro, é prova disso. A unidade do 
campo progressista também. 
Ao apoiar um impeachment 
sem crime, a Globo e seus com-
parsas cometeram o pior erro 
de sua história. Se tivessem 
respeitado a vontade das urnas, 
talvez pudessem sobreviver por 
mais algumas décadas.

O � lme nacional “Joaquim”, 
do diretor pernambucano Mar-
celo Gomes, diz em sua publi-
cidade pretender traçar uma 
outra imagem de Tiradentes, o 
mártir da luta pela independên-
cia do Brasil do Reino de Por-
tugal, luta inspirada nos ideais 
republicanos com notória in� u-
ência da Revolução Francesa. 

Apesar do objetivo pro-
posto, o resultado é uma des-
caracterização de Tiradentes, 
que aparece na tela movido, 
predominantemente, não pelos 
ideais libertários republicanos, 
mas como um militar ressen-
tido por não ter alcançado 
promoção para tenente e por 
ver-se impossibilitado de com-
prar a liberdade de uma negra 
escrava, sua mulher amada.

O Joaquim apresentado é 
quase um grotesco persona-
gem, com algo de tolice, sem 
que o � lme consiga contex-
tualizar a importantíssima 
rebelião das Minas contra a 

sanguinária rapina da Coroa 
Portuguesa sobre suas rique-
zas. O fato de que fosse um 
militar de baixa patente não é 
dado absoluto para empobre-
cer o personagem. Também o 
pernambucano Abreu e Lima 
era militar e teve destacado 

papel nas várias rebeliões do 
povo de Pernambuco em busca 
da independência, da república 
e da liberdade. Dois militares 
dotados de nobre e heroica re-
beldia histórica, muito maior 
do que a tentativa de se criar, a 
posteriori, um banal cisma his-

tórico e cinematográ� co entre 
mineiros e pernambucanos.

De todo modo, a produ-
ção de mais um � lme sobre 
Tiradentes, ainda que com um 
olhar que o desvaloriza como 
um dos heróis da pátria, página 
histórica que apenas no Gover-
no Vargas recebeu a merecida 
homenagem - também por 
identidade com a luta contra a 
espoliação estrangeira - revela a 
necessidade de um debate livre 
e aprofundado sobre a atuali-
dade desta luta.

A� nal, o nióbio e o petró-
leo seguem sendo rapinados, 
temas atuais, explosivos e não 
focalizados pelo cinema nacio-
nal. De todo modo, � ca clara a 
necessidade de um debate mais 
aprofundado sobre o impor-
tantíssimo papel que o cinema 
poderia desempenhar na for-
mação de nossa identidade na-
cional. O � lme Joaquim talvez 
tenha sido uma boa oportuni-
dade perdida para isto.

Governo Temer vai desmontando o Mais Médicos

Plano de saúde popular
é pura enganação

Doria manda demolir
prédio com gente dentro 

Nova chacina no Pará mata dez posseiros

Copacabana tem show histórico por “Diretas Já”

Tiradentes, cinema e identidade nacional

Geraldo Lucchese
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Da Redação, com Povo Sem Medo

Beto Almeida

O Rio de Janeiro viveu um momento especial pela volta da verdadeira democracia, onde o povo tem o direito de decidir.

É ISSO QUE 

MARIA MORREU
SEM SE APOSENTAR

O GOVERNO
QUER DE VOCÊ!

É ISSO QUE 

MARIA MORREU
SEM SE APOSENTAR

O GOVERNO
QUER DE VOCÊ!

Aumenta
criminalidade no campo

O JORNAL BRASIL POPULAR já 
publicou matéria sobre o relatório 
anual da CPT, “Confl itos no Campo 

Brasil 2016”, destacando os 61 
assassinatos ocorridos no ano 

passado. Em 2017, este número
já chegou a 36.

Familiares enterram vítimas da chacina, uma cena que já virou rotina no Pará

Caetano Veloso, de braços abertos para o povo, com o coro de Diretas Já!
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Sou o popular de Veríssimo
Quando junto ao povo
Quase anônimo grito: canalhas!
Pra te escrachar
Eu vomito
 
Teu escracho não é dever de despeito
Rechaço extraordinário de algum velho aliado
Ou desprezo por tua vitória infame... não, não.
 
Teu escracho é dever de Justiça
É o tapa de pelica ao traidor do contrato
Deturpador do sentido básico do sufrágio
É símbolo da tua falta de social substrato
Tua desnuda nutela antidemocrática
 
O irromper de um grito visceral
De um respiro profundo e gutural
Do Direito calado, do vapor tóxico inalado
Por toda a minha gente
 
Teu propagar envolvente
De supostas soluções
que se sabem vencidas
Teu propagar estridente
De mentiras deslavadas
Só merecem uma cuspida
Bem bruta, desabusada
 
Pra te mostrar que tua gente,
Essa mesma gente que grita
Vai denunciar na calçada,
Em cada pútrida esquina
Nos botecos, na Esplanada
 
Mesmo aturdidos pelo chicote que estala
Tropa do braço, bombas brutais,
tiro nos olhos, a morte que embala
Resistiremos uma vez mais
Do fundo da certeza de nossas almas
Devolveremos a vocês a energia que teu golpe exala
Hipócritas! Sufoquem com seu próprio veneno
Sejam pais de um � lho nojento
E assim sendo
cada tímpano lhes explodiremos dizendo:
canalhas, canalhas, canalhas!

 Por Vinicius Borba

Quase anônimo grito: canalhas!

Segundo o site Congresso em Foco, a 
Confederal Vigilância e Transporte de 
Valores – empresa ligada ao presidente 
do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-

-CE) – “tem ao menos R$ 8,478 milhões em 
dívidas previdenciárias com a União, segundo 
levantamento feito pela reportagem no site 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”. 
Mesmo assim, o senador vai conduzir as vota-
ções da reforma da Previdência e também da 
reforma trabalhista. A maior dívida previden-
ciária da Confederal é referente à unidade de 

Brasília e chega a R$ 5,943 milhões. Os outros 
dois débitos são de R$ 1,479 milhão, no Rio de 
Janeiro, e de R$ 1,054 milhão, em Aparecida 
de Goiânia (GO). Todos os três débitos estão 
inscritos na Dívida Ativa da União. 

Segundo o Mistério da Fazenda, porém, 
não são divulgados os débitos que estão sendo 
parcelados pelo devedor – o que pode aumen-
tar o tamanho da dívida da Confederal com o 
Estado brasileiro. 

O� cialmente a Confederal é dirigida por 
Ricardo Lopes Augusto, sobrinho de Eunício.

A Secretaria de Cultura do Distrito 
Federal vai selecionar dez propostas de 
organizações da sociedade civil para par-
ticipar do projeto Brasília Cênica. As ações 
deverão ocupar espaços culturais distintos 
com programação de julho a novembro de 
2017, em espetáculos de teatro, dança, cir-
co, mímica e performance, entre outros. 

O Brasília Cênica conta com R$ 1 mi-
lhão de emenda da deputada federal Éri-
ka Kokay (PT-DF), por meio de convênio 
com o Ministério da Cultura. As organi-
zações selecionadas terão direito a R$ 100 
mil cada uma e poderão apresentar até 
três projetos.

Para se inscrever, basta preencher o for-
mulário que está no site http://www.cultura.
df.gov.br/ e entregar a documentação no 
protocolo da Secretaria de Cultura (Via N2, 
Anexo do Teatro Nacional Claudio Santo-
ro), até o dia 26 de junho.

Para se candidatar é preciso ter pelo 
menos dois anos de experiência em proje-
tos culturais com cunho social. A propos-
ta deve conter, no mínimo, seis atividades 
educativas, além da sugestão de ações para 
promover a sensibilização de público. 

Dono da Confederal é presidente do 
Senado e deve milhões à Previdência 

DF abre edital para ocupação 
de espaços culturais

Mostra de Cinema Uruguaio
De 3 a 18 de junho
No CCBB - Centro Cultural Banco do 
Brasil (SCES, Trecho 2, Lote 22)
Há ônibus de graça para p CCBB, que 
passa na rodoviária do Plano Piloto
Informações: 3108-7600

Cinema de graça

No Calçadão da Asa Norte
(ao lado da Ponte do Bragueto)
Show com as bandas Komodo, Casca-
lhos e Brazilian Blues Band
Haverá food trucks no local
10 de junho (sábado), das 17h às 23h

Show de graça

Espetáculo com a Banda Sabor de Cuba e os 
dançarinos do grupo Corazón Salsero, Ana 
Amélia Diniz e Pedro Mariano
Teatro dos Bancários (514/515 sul Bloco A) 
8 de junho (quinta-feira), às 21h
Entrada: R$ 20,00 (meia). R$ 40,00 (inteira)

Sabor de Cuba: Música e Dança

Só em Brasília, a dívida previdenciária
da empresa de Eunício Oliveira chega a R$ 5,943 milhões.

Da Redação


