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Ainda nesta edição

TEMER AFUNDA

Movimento cultural e Rollemberg estão em pé de guerra

Golpe piorou a vida do povo. A  saída é Diretas Já.
Michel Temer faz de tudo para se 
manter no poder. Além de encon-
tros secretos com o ministro do 
STF, Gilmar Mendes, ele liberou R$ 
4 bilhões em emendas parlamen-
tares para conquistar votos que 
podem mantê-lo na presidência e 
também para aprovar as reformas 
que destroem direitos trabalhistas 
e previdenciários. Entre os maiores 
beneficiados estão o deputado Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ) e os sena-
dores Aécio Neves (PSDB-MG) e 
Cristovam Buarque (PPS-DF). 
Mas a prisão de Gedel Vieira Lima 
– homem de confiança de Temer 
– é um aviso para a base política 
golpista. 
Com medo de permanecer ao lado 
do presidente desgastado, muitos 

aliados já pensam em cair fora e 
aplicar o golpe do golpe, entregan-
do a presidência da República ao 
deputado Rodrigo Maia, com apoio 
da Rede Globo. A saída é 
Diretas Já. Pág. 4

O movimento cultural reclama 
que o governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) não dá a 
devida atenção à cultura do 
DF. Eles denunciam que a 
Secretaria de Cultura não está 
lançando todos os editais do 
FAC para “economizar” para o 
Tesouro, o que representa um 
acumulado de R$ 100 milhões 
represados, enquanto que 
os editais liberados atendem 
apenas a 2/3 dos recursos 
previstos anualmente. Pág. 8
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Maria Luiza Franco Busse

Pedro Pinho

O Brasil é uma nação desigual, onde 
cabe para a imensa maioria de seu povo, 
a caracterização de “invisível”, no concei-
to do renomado economista português, 
Boaventura de Sousa Santos. Invisível é a 
pessoa que não atravessou a linha da exis-
tência, a quem não se aplicam as normas 
do direito e são as vítimas permanentes de 
toda sorte de violência. Os invisíveis não 
estão presentes nas formulações das leis e 
só encontram suas aplicações quando le-
vados arbitrariamente às prisões.

Desde o Brasil Colônia, com a escra-
vidão legalizada, os ruralistas faziam a lei 
em suas terras, inclusive para os represen-
tantes eclesiásticos, e colocavam seu pri-
mogênito para ser um bacharel. Se, por um 
erro do acaso, o texto legal não o favoreces-
se, sua interpretação e a sentença o fariam. 
Não havia possibilidade de perda, salvo se, 
do outro lado, estivesse um par, outro se-

nhor de terras e escravos. Firmava-se então um 
acordo, que valeria como a nova lei. E assim, 
transcorreu no Império, na Primeira República 
e mesmo após a Revolução de 1930.

Foi a evolução tecnológica importada, a in-
dustrialização precária e o surgimento de novos 
atores que � zeram reduzir este domínio rural 
para inclusão dos proprietários urbanos, rentis-
tas e militares. Novas leis surgiram a partir de 
novos acordos foram � rmados, até o empode-
ramento absoluto da banca (sistema � nanceiro 
internacional), como mostra a Constituição de 
1988 e suas sucessivas emendas.

Com o provimento do judiciário pela me-
ritocracia dos poucos, aqueles que podem se 
dar ao luxo de viver até os 21 ou 25 anos sem 
trabalhar, o judiciário, na quase totalidade, 
pratica a justiça de classe social. Não há espa-
ço para os invisíveis. A corrupção encontra o 
fértil e amplo campo para semeadura e abun-
dante colheita. 

Mais um ex-minis-
tro, e pessoa de 
con� ança do pre-
sidente golpista 

Michel Temer, foi preso na 2a 
feira (3/7), por obstrução à Jus-
tiça. Trata-se de Geddel Vieira.

O governo golpista afunda, 
a olhos vistos. Todos os dias, 
aparece uma nova denúncia de 
corrupção, envolvendo o presi-
dente e seus ministros. 

Como se não bastasse, o se-
nador Renan Calheiros pediu 
demissão do cargo de Líder do 
Governo no Senado, o que con-
tribui para enfraquecer ainda 
mais o governo, na medida que 
Renan faz duras críticas as pro-
postas de reformas de Temer e 
denuncia que o ex-deputado 
Eduardo Cunha continua man-
dando no governo, mesmo pre-
so em Curitiba.

A Globo insiste na saída de 
Temer, para fazer o sucessor que 

lhe interessa, via eleições 
indiretas, no Congresso 
Nacional. Artigo de Mer-
val Pereira, porta-voz dos 
donos da Globo, diz com 
todas as letras “A essa al-
tura, uma solução menos 
traumática como a subs-
tituição de Temer pelo 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, por seis 
meses pode dar tempo 
ao tempo, e à base aliada, 
o fôlego para se reagru-
par. Há negociações nos 
bastidores nesse sentido, 
inclusive para tentar re-
cuperar a viabilidade da 
reforma da Previdência, 
que a esta altura está pra-
ticamente descartada.”

Enquanto isso, a 
bem-sucedida greve ge-
ral do dia 30/6, coman-
dada pelas centrais sindi-
cais, movimentos sociais 

e partidos de esquerda, ajudou a 
criar a pressão necessária e per-
manente sobre o Congresso Na-
cional e a fazer o povo acreditar 
que a melhor alternativa não é 
a da Globo, mas sim Eleições 
Diretas Já!

Porque essa é a única for-
ma do povo decidir o que quer, 
para onde ir e como fazer. 

Nos debates que acontece-
rão durante as eleições diretas, 
o povo poderá, por exemplo, 
propor mudanças signi� cativas 
nos processos eleitorais futuros, 
cancelar todas as medidas anti-
populares do governo golpista e 
retomar o projeto democrático 
e popular implantado no perí-
odo 2003-2014. Poderá, tam-
bém, escolher que se convoque 
uma Assembléia Constituinte 
Exclusiva, para fazer a reforma 
política necessária para tornar 
o Brasil um país mais democrá-
tico e igualitário.

Crise do passaporte: o que dá para rir, dá para chorarTemer afunda. Diretas Já!

Quando a cara de pau não tem limites – O jornalista Kennedy Alencar foi 
preciso ao analisar o discurso de retorno de Aécio Neves ao Senado, que negou 
ter cometido crime, apesar de as provas contra ele serem mais contundentes do 
que em relação a Michel Temer.  Aécio indicou um primo para receber dinheiro 
de Joesley Batista e a cena foi � lmada. 
Por que um empréstimo de tal magnitude precisaria ser feito com entrega de 
malas em dinheiro e não uma transferência bancária? Aécio não pediu uma 
nota de R$ 100, mas R$ 2 milhões. Faltaram respostas convincentes e sobrou 
cara de pau. Mas, de certa forma, ele está colhendo o que plantou ao não aceitar 
o resultado eleitoral de 2014. O povo mineiro não deve reelegê-lo. Mas, e na 
Justiça, quem pode con� ar?

Respeite a inteligência do povo – O deputado federal Alberto Fraga (DEM-
DF) foi gravado supostamente reclamando que, na condição de secretário de 
transportes (no governo Aruuda), não poderia ter recebido menos dinheiro do 
que o então subsecretário Júlio Urnau. 
“Agora tá explicado, as coisas acontecendo e eu com cara de babaca aqui, 
entendeu? E o cara, você veja, o cara ganhou com isso aí, o que é que acontece? 
Ele ganhou muito mais dinheiro, vamos dizer assim, do que o próprio secretário”, 
diz o deputado no áudio.
As negociações teriam sido feitas para favorecer a Coopatag, cooperativa que atua no 
Gama. Segundo o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), Fraga, Urnau e o 
ex-assessor José Geraldo de Oliveira Melo teriam recebido um total de R$ 800 mil. 
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Crise do passaporte: o que dá para rir, dá para chorar

Judiciário é caso de                    corrupção sistêmica?

O trabalhador, os 13 milhões e 
800 mil desempregados e os 
pobres sabem muito bem o 
que signi� ca corte de verba 

pública: falta de atendimento médico e 
hospitalar, escolas caindo aos pedaços, 
educação precária e pouca ou quase ne-
nhuma comida na mesa.

O que não é o caso do pessoal que 
acreditou na chamada responsabilidade 
� scal e bateu panela para derrubar o gover-
no eleito por 54 milhões de votos em nome 
da contenção do uso das verbas públicas.

Mas a real chegou nos paneleiros. O 
sonho de Miami, do Mickey ao vivo, ou 
mesmo de Paris, tropeçou na responsabi-
lidade � scal que ajudaram a botar no po-
der. “PF suspende emissão de passaportes 
solicitados_ medida foi tomada por insu-

� ciência no orçamento”, diziam as man-
chetes. E mais uma vez as matérias não 
explicaram que o motivo era o teto dos 
gastos da responsabilidade � scal. Costu-
me da imprensa golpista que na época do 
impeachment só tratava de pedaladas que 
não aconteceram e deixavam de informar 
que o que vinha pela frente era um cardápio 
que não caberia naquelas panelas porque 
não era para o bico deles.

Pena que a irresponsabilidade da mídia 
corporativa tenha sempre a destinação de 
sobrar para os que não batem panela e com 
sacrifício conseguem juntar algum para rea-
lizar um desejo que depende de passaporte.

A falta de recursos para emissão de 
passaporte é só uma mostra do tipo de 
país que os donos do dinheiro querem 
para seus � lhos, mães, mulheres, demais 

parentes e toda a hereditariedade decla-
rada nos votos dos parlamentares que 
deram o golpe em 2016. O presidente do 
Congresso na ocasião, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), reconheceu pela 

primeira vez em entrevista exclusiva à 
jornalista Tereza Cruvinel, do portal de 
notícias Brasil 247, que o impeachment 
foi um erro. E de erro em erro, quem 
paga o pato é o trabalhador.

"TEM QUE RESOLVER ESSA 
PORRA. TEM QUE TER IMPEACH-
MENT. NÃO TEM SAÍDA. TEM QUE 
MUDAR O GOVERNO PRA ESTAN-
CAR ESSA SANGRIA (LAVA-JATO).
COM DILMA NÃO DÁ. TEM QUE 
BOTAR O MICHEL NUM GRANDE 

ACORDO NACIONAL, COM O
SUPREMO, COM TUDO". 

ROMERO JUCÁ
16 DE MARÇO DE 2016

Editorial
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A pior ditadura é a do Judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Rui Barbosa

brasil 7 de julho de 2017

A prisão de Gedel Viei-
ra Lima é um aviso 
para a base política 
do presidente ilegí-

timo Michel Temer. A� nal ele 
era homem de con� ança do 
chefe. E � car ao lado de Temer 
é certeza de desgaste. Faltam 
dois do PMDB para serem pre-
sos: os ministros Moreira Fran-
co e Eliseu Padilha. A política, 
com Temer acossado, entrou 
em convulsão e o calendário 
eleitoral atropela sua gang.

A percepção dos aliados 
golpistas de que não dá para der-
rotar o pedido do STF para pro-
cessar Temer, solicitado pelo pro-
curador geral Rodrigo Janot, é o 
� m do governo. O presidente da 
câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), já se prepara para o golpe 
do golpe e os olhos dos espertos 
se voltam para ele. O mercado 
� nanceiro, por exemplo, já o dá 
como novo chefe do Planalto. 

Por outro lado, Temer 
aposta no apoio de deputados 
para mantê-lo na presidência. 
Mas, segundo a oposição, isso 
só é possível com compra de 
votos. Aliás, deputados do PT 

denunciaram Temer à Procu-
radoria-Geral da República 
por uso do cargo para compra 
de votos contra a denúncia 
em que é alvo na Câmara dos 
Deputados.

Em meio a tudo isso, a eco-
nomia cresce, como rabo de 
cavalo, para baixo. A indústria 
apresentou leve alta de 0,6% 
para 0,7%, mas a crise políti-
ca ameaça piorar a situação. A 

conversa de que a economia 
está em plena recuperação já 
não cola mais, mesmo com o 
esforço da grande mídia. 

Enquanto a CNI diz que 
aumenta a capacidade insta-
lada da indústria (77,4% em 
maio contra 76,6% em abril), 
consultores privados (Markit) 
registram o contrário: 50,5% 
em junho contra 52% em maio, 
registrados pelo Índice de Ge-
rente de Compras para ativida-
de econômica como um todo. 

O congelamento dos gastos 
públicos tende a cair no compas-
so da desin� ação produzida pela 
recessão. A arrecadação não para 
de cair, aprofundando a queda 
da relação investimento/PIB, 
que em 2016 registrava 1,8% em 
comparação aos 3% no � nal de 
2014. A recessão de 2017 pode 
jogar esse percentual para 1% ou 
menos, evidenciando o suicídio 
econômico do Brasil.

Em todo o Brasil o povo foi 
às ruas no dia 30 de junho para 
demonstrar seu repúdio às re-
formas pretendidas por Michel 
Temer. De maneira mais des-
centralizada que a greve do dia 
28 de abril, eclodiram gritos 
contra a perda de direitos em 
centenas de cidades e nos cená-
rios mais surpreendentes.

Em São Paulo, no Aeropor-
to de Congonhas, por exemplo, 
uma multidão de trabalhadores 
sem teto ocupou todo o saguão 
de embarque, gritando “Fora 
Temer” e “Diretas Já”. Muitos 
passageiros, apesar do trans-
torno, apoiavam o protesto, 
dizendo ser preciso "derrotar o 
presidente golpista".

Houve de tudo neste 30 
e junho: fogo ateado a pneus, 
passeatas, trancaços, saraus e 
ocupações, paralisações de ca-
tegorias inteiras. Em Salvador, 
Belém, Recife, Goiânia e Bra-

sília, os ônibus não saíram das 
garagens e as cidades � caram 
desertas até o meio da manhã. 
Portuários de Rio Grande (RS), 
Angra dos Reis (RJ), Rio de 
Janeiro (RJ) e São Luís (MA) 
também aderiram ao movi-
mento.

O dirigente da Confede-
ração Sindical das Américas, 
Rafael Freire, acredita que o 
desa� o agora é ampliar o di-
álogo com a população. “A 
mensagem central que estamos 
desa� ados é explicar para a po-
pulação o que signi� ca a refor-
ma trabalhista. Na previdência 
conseguimos. O risco é de nós 
voltarmos a padrões trabalhis-
tas do século XIX”, avaliou.

Muitos bancários aderiram 
à greve geral em todo o país. O 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo e região estima em 30 
mil o número de trabalhado-
res parados em 212 locais. Os 

petroleiros também aderiram. 
Além de terminais e platafor-
mas, pararam dez re� narias. A 
greve nas re� narias, por sinal, 
não tem data para acabar. É 
uma resistência à intenção da 
Petrobras de reduzir de 15% a 
25% o número de trabalhado-
res na área de re� no.

Guilherme Boulos, coor-
denador da Frente Povo Sem 
Medo, lembrou o que está em 
jogo: “Nós temos um Congres-
so Nacional que legisla de cos-
tas para a sociedade brasileira, 
70% da população rejeita a re-
forma trabalhista e eles estão 
levando adiante; 89% da popu-
lação quer diretas, e eles estão 
barrando. Estão criando cada 
vez mais um perigoso abismo 
do Congresso Nacional e tam-
bém do governo para o resto da 
sociedade brasileira.”

Planta-se algo neste país. O 
que brotará, só o tempo dirá.

Golpe do golpe pode trocar seis por meia dúzia Nova greve mostra que país rejeita reformas
Rodrigo Maia já pensa em substituir Temer, que aposta no toma lá dá cá para que deputados o mantenham no cargo. Enquanto isso o país afunda. A população quer uma democracia estabilizada, sem perda de direitos trabalhistas e previdenciários.

Cesar Fonseca Por Juliana Medeiros e coletivo Jornalistas Livres

Da Redação
Da Redação
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O governo ilegítimo de Mi-
chel Temer mais uma vez tira 
dos pobres para dar aos ricos 
ao congelar o orçamento do 
programa Bolsa Família, ale-
gando que o aumento de 4,6%, 
como estava previsto a partir 
de julho, teria um impacto de 

R$ 800 milhões para os cofres 
públicos. Porém, na mesma se-
mana, o governo perdoou uma 
dívida de R$ 338 milhões do 
Banco Santander, por meio de 
uma votação no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fis-
cais, o famoso Carf.

O deputado Patrus Ana-
nias (PT-MG), responsável 
pela implementação do Bolsa 
Família, disse que é “muito 
triste ver essa ofensiva contra 
os menos favorecidos” e aler-
tou que retirar recursos do 
Bolsa Família é as� xiar toda 
a rede de proteção social que 
foi construída pelos governos 
Lula e Dilma. Segundo ele, “o 
Bolsa Família teve um papel 
fundamental para incluir mi-
lhões de brasileiros, acabar 
com a fome, com a desnutri-
ção, com os retirantes, com a 
evasão escolar e com a saúde 
preventiva porque foi criada 
uma rede de proteção social, 
na qual o programa era o carro 
chefe, explicou”. 

Em mais uma verdadeira agressão à população que mais so-
fre agressões, o governo Temer acabou com um departamento 
onde funciona o Dique 100, o que pode destruir o serviço. A 
denúncia foi feita na tribuna da Câmara pelo deputado Angelim 
(PT-AC). Para ele, “este é um governo que não gosta do povo 
e que se esconde atrás dos bastidores para negar os direitos à 
sociedade brasileira”.

O Disque 100 foi criado em 2003, no governo Lula, vincu-
lado à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que recebe 
demandas relativas a violações de Direitos Humanos, especial-
mente contra populações consideradas de alta vulnerabilidade, 
como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com de-
� ciência, LGBT, pessoas em situação de rua, quilombolas, ciga-
nos, índios e pessoas em privação de liberdade.

Temer congela Bolsa Família A quem reclamar agora?
Da Redação

O presidente ilegítimo 
Michel Temer mais uma vez 
recebeu a visita do ministro 
do STF, Gilmar Mendes, de 
forma secreta. O encontro 
aconteceu às escondidas, no 
Palácio Jaburu, sem que es-
tivesse na agenda o� cial de 
nenhum dos dois. Encontros 
obscuros não são novidade 
para eles. Dias antes, a dupla 
havia se encontrado na casa 
de Gilmar, também sem ano-
tação nas agendas o� ciais. 

Sem o menor constrangi-
mento, Gilmar Mendes disse 
que o encontro foi para falar 
sobre a biometria nas elei-
ções de 2018. Parece que o 
magistrado, que já se decla-
rou amigo de Temer, pensa 
que todo brasileiro é idiota 
para acreditar numa versão 
desse tipo. O que eles esta-
riam tramando? 

Gilmar Mendes faz visita secreta a Michel Temer

Da Redação

O Indicador de Con� ança do Micro e Pequeno Empresário 
registrou 46,9 pontos em junho, segundo dados apurados pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), uma queda de 5,8% na 
comparação com maio. 

Depois do golpe que derrubou Dilma Rousse� , a economia 
piorou para 67% dos MPEs. O Indicador de Condições Gerais, 
que avalia o retrospecto sobre o desempenho das micro e pe-
quenas empresas nos últimos seis meses, atingiu 32,2 pontos 
em junho, ante 34,5 pontos em maio. O índice bem abaixo do 
nível neutro de 50 pontos mostra que a situação econômica do 
país e das MPEs vem piorando com o passar do tempo.

Cai con� ança dos micro
e pequenos empresários

Ato na Av. Paulista (SP) contra as reformas
da previdência e trabalhista (30/6)
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Existe no Rio de Janeiro 
a zona portuária, um 
Cemitério de Pretos 
Novos, um memorial 

que sobrevive a duras penas, 
ameaçado de fechamento, em-
bora seja um dos mais impor-
tantes achados arqueológicos 
do mundo sobre mercado de 
escravos. 

O acaso juntou-se à ge-
nerosidade de um casal que, 
ao reformar uma casa locali-
zada na Rua Pedro Ernesto, 
deparou-se com a dolorosa 
descoberta: mais de 7 mil os-
sadas humanas, reveladoras 
da vergonhosa indiferença dos 
poderes públicos diante de 
acervo tão importante. Cadê a 
Fundação Palmares? 

A pergunta é na verdade 
uma exigência de respeito e 
de apoio público ao traba-
lho desenvolvido no local 
pelo Instituto Negro de Estu-

dos e Pesquisas. Se o descaso 
das instituições federais, es-
taduais e municipais com o 
maior acervo arqueológico do 
mundo dessa natureza é uma 

afronta inaceitável, é essencial 
que os movimentos sociais, 
sindicatos, movimento estu-
dantil, organizem visitas so-
lidárias para debater formas 

de apoio ao nobre trabalho 
lá realizado. A� nal, o Insti-
tuto, que abriga o Memorial 
e o Museu, mantém-se com 
grande di� culdade.

  Seria imperdoável even-
tual fechamento do Cemité-
rio dos Pretos Novos, espe-
cialmente num país onde foi 
montado um dos piores regi-
mes escravocratas e que tem 
hoje uma população negra que 
precisa fazer valer sua voz para 
inverter a cegueira e o despre-
zo dos poderes públicos. 

A cobrança pelo apoio, por 
investimento � nanceiro e téc-
nico para a manutenção e dar 
prosseguimento aos estudos des-
sa tremenda descoberta, é obri-
gação de todos os brasileiros.  

Como declarou o arqueó-
logo-chefe as pesquisas no local, 
professor Reinaldo Tavares, da 
UFRJ, o sentido do trabalho que 
realiza é também uma denúncia 
para que nunca mais se repita ta-
manha brutalidade, citando, com 
preocupação, a ação do Estado 
Islâmico, escravizando mulheres 
e crianças no Oriente Médio.

Existe possibilidade 
prática de criar já 
uma rede de emisso-
ras de TV e rádio do 

campo público – educativas, 
comunitária e universitárias 
– para, com o uso de satélite, 
montar um programa diário 
de notícias, uma Voz do Bra-
sil Democrática. 

É o espaço que falta para 
informar sobre as lutas do 
povo, com participação dos 
segmentos sem voz na grande 
mídia, e que venha a tornar-se 
o instrumento comunicativo 
de grande alcance para o es-

forço de recuperação do pleno 
estado de direito e paralisação 
do desmonte dos direitos tra-
balhistas e previdenciários.

 A proposta foi apresenta-
da pela Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz, organismo vin-
culado à CNBB, à Coordena-
ção da Frente Brasil Popular e, 
também, à direção da TV dos 
Trabalhadores, que pode inte-
grar esta ação comunicadora 
democrática.

 Para isto não é preciso a 
aprovação de qualquer lei neste 
parlamento golpista. Basta que 
as TVs e rádios educativas, em 

mãos dos governos estaduais 
que lutam pela democracia, 
coordenem-se e lancem este 
programa jornalístico e cultu-
ral, de uma hora diária, para 
ser veiculado por satélites que 
já estão contratados por estas 
emissoras, num mesmo horá-
rio para todo o país. O Brasil 
possui pelo menos 20 milhões 
de antenas parabólicas.

O programa pode ser 
produzido e gerado a partir 
de uma emissora mais estru-
turada, como a TV Minas ou 
a TV Educativa da Bahia. A 
este esforço podem somar-se 

as TVs e rádios comunitárias 
e universitárias que tenham 
como linha editorial a recon-

quista plena da democracia e o 
combate à desnacionalização e 
ao desmonte do Brasil.

Nos dias 20 e 21 de junho, 
a cidade de Cochabamba, na 
Bolívia, recebeu mais de qua-
tro mil pessoas, de 43 países de 
quatro continentes, para deba-
ter sobre a dignidade das po-
pulações, os direitos humanos 
e trabalhistas dos migrantes, 
dos refugiados e da defesa da 
diversidade cultural. O Jornal 
Brasil Popular e a TV Comu-
nitária de Brasília estiveram 
representadas no evento.

Enquanto o dinheiro das 
multinacionais entra e sai à 

vontade nos países, as migra-
ções humanas (por razões 
climáticas, econômicas, de 
guerras ou de perseguições) 
são cada vez mais di� culta-
das. As elites globais fazem 
até muros para não receber 
refugiados da miséria causa-
da por elas próprias. Como 
a� rmou o presidente da Bo-
lívia, Evo Morales, “muros 
entre povos são um atentado 
contra a humanidade”.

A Conferência tem por 
objetivo pressionar pela 

solidariedade e diálogo in-
ternacional para a abertu-
ra das fronteiras e políticas 
públicas para os refugiados. 
O Papa Francisco publicou 
nota de elogio à Conferência 
e o Vaticano enviou repre-
sentante ao evento. 

Os principais temas discu-
tidos foram o intervencionis-
mo militar de uns países sobre 
outros e o Direito à cidadania 
universal. Utopia? Talvez. Mas 
o mundo não muda sem uto-
pias, sonhos e luta.

Quem ainda insiste em 
ter medo de mulher no go-
verno que abra o coração e 
procure conhecer a “partidA 
Feminista”, porque não há 
mais volta. Esse movimento, 
surgido em 2015 de debates 
que a � lósofa Márcia Tiburi 
empreendia com outras fe-
ministas, lançou-se como um 
partido político de mulheres 
dispostas a ocupar mais car-

gos de decisão no governo. A 
adesão foi grande e imediata 
e os encontros se alastraram. 
Hoje, a partidA está presen-
te em todo o país, e com a 
determinação de se manter 
com a vitalidade dos movi-
mentos sociais.

“Somos assim um Movi-
mento-Partido e um Partido-
-Movimento”, explica Sheyla 
Campos, comunicadora, atriz 

e cofundadora em Brasília. O 
feminino grifado no nome, à 
moda de presidenta, denota 
o � rme posicionamento, em 
vista da enorme violência que 
avilta a mulher brasileira. As-
sim, a partidA não tem prin-
cípios, mas Princípias, com 
que elas querem construir 
uma realidade mais igualitá-
ria. Um dos alicerces propõe 
a alegria, o lúdico e o afetivo 
como novo paradigma do fa-
zer político, com o qual que-
rem melhorar e humanizar 
esses espaços de atuação.

Adesões - No interior 
de vários estados já há cida-
des com adesões, como Jataí 
(GO) e Caruaru (PE), e nas 
capitais há partidAs � liadas 
a outros partidos, como a ve-
readora Áurea Carolina, do 
PSOL em BH-MG, com seu 
gabinete, ou melhor, sua “ga-
binetona” de mandato com-

partilhado. Érika Kokay (PT-
-DF) também já se declarou 
partidA. Como cada estado 
tem suas particularidades, 
as feministas promovem en-
contros de formação sobre os 
diversos feminismos, a toda a 
comunidade interessada.

Brasília sediou o II En-
contro Nacional da partidA 
em abril, e aqui também sur-
giu a ideia da Escola Femi-
nista, para levar cursos de 
iniciação de feminismo à ju-
ventude em escolas e outros 
espaços. Embora notem um 
estranhamento por parte dos 
meninos nesses encontros, 
o partidA nunca se deparou 
com qualquer resistência 
masculina, ao contrário. Há 
homens simpáticos ao Mo-
vimento-Partido e que já fre-
quentam as rodas de conver-
sa. O que é um sinal bastante 
favorável, elas admitem.

A revista Isto É deu um 
exemplo concreto de como se 
utiliza do jornalismo para � ns 
escusos. No caso, a publicação 
deu um recado do juiz Sérgio 
Moro, que dita sentenças con-
denatórias sem provas e com 
base em delações premiadas 
apresentadas por condenados 
que procuram reduzir suas pe-
nas ou conseguir cumprir pri-
são domiciliar.

A Isto É se superou em ma-
téria de antijornalismo ao divul-
gar sentença condenatória de 
22 anos contra o ex-presidente 
Lula antes mesmo que Moro o 
� zesse o� cialmente.  A revista se 
prestou ao papel de mensageiro 
do juiz da Lava Jato, que possi-
velmente queria sentir a reação 
da opinião pública. 

O recado da condenação é 
uma afronta e merece o repúdio 

de todos os setores, porque dei-
xa muito mal o jornalismo bra-
sileiro. Além disso, é preciso vir 
à tona qual o grau de proximi-
dade da revista com o esquema 
do juiz Moro. A Isto É revelou 
que tomou conhecimento da 
sentença através de fontes da 
Lava Jato. E que fontes são essas 
que seguem vazando informa-
ções e nada acontece?

E se a sentença de Lula for 
diferente da adiantada pela Isto 
É, a revista terá que ser investi-
gada para a preservação do pró-
prio jornalismo.  

Sem dúvida, é preciso colo-
car um freio em Sérgio Moro, 
que virou o queridinho dessa 
mídia comercial conservadora, 
a mesma que silencia em rela-
ção à corrupção praticada pelo 
capital � nanceiro e por políticos 
de suas relações de interesse.

O número de inadimplen-
tes no Brasil atingiu a marca 
de 61 milhões de pessoas, de-
pois que 900 mil consumido-
res não conseguiram pagar 
suas dívidas em dia somente 
entre abril e maio deste ano. 
Os dados são da Serasa Ex-
perian de Inadimplência do 
Consumidor. A cada indica-
dor econômico divulgado, 
� ca mais claro que o golpe 
dado por Temer e seus aliados 
do PSDB (Aécio Neves e cia) 
causou um terrível estrago no 
país e vem tirando a dignidade 
do povo trabalhador. 

"Pretos Novos: massacrados em vida, humilhados na morte" Rede de emissoras pode criar Voz do Brasil Democrática

“Por um mundo sem muros
rumo à cidadania universal”

Feministas propõem novo modo de fazer política 

Isto É dá recado de juiz e
compromete o jornalismo

Brasil do golpe
tem 61 milhões
de inadimplentes

Mariliz Nery Beto Almeida

Irene Madeira, especial da Bolívia

Angélica Torres

Com a “partidA”, mulheres buscam mais espaços de poder no governo

Mário Augusto Jakobskind 

II Encontro Nacional da partidA, realizado no DF em abril
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A polêmica utiliza-
ção dos recursos do 
Fundo de Apoio à 
Cultura (FAC) para 

pagamento de despesas corren-
tes do GDF colocou em lados 
opostos o Fórum de Cultura e 
o governador Rodrigo Rollem-
berg (PSB).

 Além de reclamarem que a 
Secretaria de Cultura não está 
lançando todos os editais do 
FAC para “economizar” para o 
Tesouro, o movimento cultural 
denuncia que há um acumula-
do de R$ 100 milhões represa-
dos ao longo dos anos por cau-
sa dessa prática administrativa. 
Os editais liberados atendem 
apenas a 2/3 dos recursos pre-
vistos anualmente.

 Para tentar ganhar o mo-
vimento, Rollemberg recebeu 
representes do Fórum e pro-
pôs preservar integralmente o 
FAC a partir de 1º de janeiro de 
2019, por meio de uma emen-
da à Lei Orgânica da Cultura 
(LOC) praticamente pronta 
para ser votada na Câmara Le-
gislativa.

 Os militantes do Fórum 
de Cultura, reunidos no Teatro 
Mapati, recusaram a proposta 
e ampliaram a luta pela manu-
tenção do fundo tal como pre-
vê a Lei Orgânica do DF, com 
0.3% da receita corrente líquida 
do DF para projetos culturais.

 O movimento passou a 
fazer gestões junto dos depu-
tados distritais para tornar sem 

efeito o artigo 22, da Lei 925, 
sancionada dia 28 de junho, 
que autoriza o Poder Executivo 
a “movimentar os recursos dos 
fundos especiais (inclusive o 
FAC)”, conforme o previsto na 
Lei Complementar 894/2015.

 Como Rollemberg não ve-
tou o artigo 22, o Fórum reto-
mou a luta pela aprovação do 
PLC 111/2017, que proíbe a 
utilização dos recursos FAC em 
outras rubricas do Tesouro do 
DF, e também de uma emenda 
à LOC com o mesmo objetivo.

 Os deputados Cláudio 
Abrantes (sem partido), Pro-
fessor Israel (PV), Wasny de 
Roure (PT) e Reginaldo Ve-
ras (PDT) reuniram-se com 
o atual líder do governo, Aga-

ciel Maia (PR), para estudar 
uma saída para o impasse.

 Está em curso uma solu-
ção salomônica. A ideia é es-
tabelecer na LOC que o FAC 

� cará fora dos contingencia-
mentos a partir de 1º de ja-
neiro de 2018, e não em 1º de 
janeiro de 2019, como quer o 
governador. 

De uns tempos para cá, 
uma variedade signi� cativa de 
espetáculos musicais contan-
do a história de sambistas e do 
samba tem subido aos palcos de 
teatros públicos, a preços rela-
tivamente mais baixos, com in-
formação e emoção quali� cadas 
sobre essa genuína expressão da 
cultura popular brasileira.

 No Rio de Janeiro, dois tea-
tros estatais se destacam. O Car-
los Gomes, municipal, e o João 
Caetano, estadual, apresenta-
ram recentemente peças mu-
sicais contando vida e obra de 
Cartola, Beth Carvalho, Clara 
Nunes e A Cuíca de Laurindo. 
Há ainda, o espetáculo Sambras, 

sobre a história do samba desde 
suas primeiras expressões.

 Musicais bem dirigidos, 
frutos de pesquisa de fôlego, 
com atores e músicos talento-
sos, trouxeram ao público o 
universo do samba, a realidade 
das favelas, os desa� os enfrenta-
dos por estes compositores para 
criarem obras sensíveis, mesmo 
ante toda adversidade social. Es-
petáculos que deram vida e cor 
à intensa criação que ocorre nas 
camadas populares, nem sem-
pre divulgadas adequadamente 
pelos grandes meios.

 Muito de história ligada 
ao samba e à comunidade ne-
gra vem à tona nestes musicais, 

como a abertura do Teatro Mu-
nicipal do Rio aos Negros, por 
decisão de Getúlio Vargas, e a 
construção do Sambódromo, 
por Leonel Brizola. 

Mesmo sem apoio de gran-
des patrocinadores, surgem 
espetáculos geniais, como é o 
caso de A Cuíca do Laurindo 
– história da cuíca e da Man-
gueira – para levar ao palco a 
riqueza da variedade cultural 
do povo brasileiro. E o espaço 
mais aberto e mais acessível, 
mais democrático para isto 
tem sido os teatros estatais no 
Rio de Janeiro. Enquanto isso, 
o Teatro Nacional de Brasília 
continua fechado.

O FAC em questão: Fórum de Cultura X Rollemberg

Samba e sambistas enriquecem teatro no Rio de Janeiro

Romário Schettino

Beto Almeida

É nosso direito, ninguém pode negar

#EUQUEROVOTAR

É nosso direito, ninguém pode negar

#ForaTemer 
#NenhumDireitoaMenos


