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LULA É FAVORITO
Líder nas pesquisas, ex-presidente viaja pelo Nordeste

Uma nova pesquisa sobre a sucessão
presidencial, feita pelo instituto DataPoder360, revela que o ex-presidente Lula
cresceu seis pontos percentuais entre julho e agosto, passando de 26% para 32%.
Coincidindo com a disparada na pesquisa eleitoral, Lula começou sua caravana
por todos os estados do Nordeste.
O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vem
em segundo com 25%, no cenário em
que Geraldo Alckmin, com 4%, é o candidato do PSDB. Se a alternativa tucana for
João Doria, Bolsonaro segue em segundo,
mas com 18%. A pesquisa também revela
o enfraquecimento de Marina Silva, que
caiu de 12% a apenas 3%. Pág. 4

Golpe destrói
economia nacional
Depois de torrar bilhões de reais e destruir a economia,
Temer promove o maior descontrole de gastos públicos
da história do país. O pior é que “o governo seguinte
receberá uma bomba fiscal”, segundo alerta do jornalista
Kennedy Alencar. E quem paga são os mais pobres, com
o corte de investimentos nos serviços básicos e a diminuição do salário mínimo. Pág. 4

Ainda nesta edição
Lei Maria da Penha completa 11 anos
em defesa das mulheres Pág. 3

Constituição brasileira foi violada
por um golpe de Estado Pág. 5

CPI no Rio de Janeiro mostra que
Petrobras está sendo destruída Pág. 5

Jornais estrangeiros mostram o
verdadeiro Temer golpista Pág. 6

Governo Mauricio Macri faz fome
virar realidade na Argentina Pág. 7

Q

uando o golpe de Estado
tirou Dilma da presidência
para colocar Michel Temer
e a turma de Aécio Neves,
há um ano e meio, o futuro tenebroso do trabalhador já estava traçado.
Mas com tanta informação enganosa da grande mídia, sobretudo
a Rede Globo, muita gente ainda
acreditava que o país iria melhorar.
Pois agora nem a Globo acredita
mais no golpista de plantão e quer
substituí-lo por alguém – tipo Rodrigo Maia (DEM-RJ) – que possa continuar trabalhando com mais velocidade para entregar o patrimônio
nacional e acabar com o restinho
de direitos que os mais pobres ainda têm. Por isso o jornal da família
Marinho publicou a manchete “Governo eleva rombo, congela salários
e aumenta impostos”.
Mas não se iludam. O que essa
gente quer é só manter o golpe e

Entre a esperança
e o fundo do poço

evitar eleições diretas. Aliás, já falam até em implantar o parlamentarismo para que Lula não chegue
ao poder caso vença a eleição para
presidente no ano que vem. Dessa
maneira, esses mesmos deputados
podem tomar o poder de vez para
jogar o povo no fundo do poço.
E o serviço já está bem adiantado. Já retiraram os direitos dos
trabalhadores com a reforma trabalhista e estão perto de acabar
com a aposentadoria pública com
a reforma previdenciária. Sem falar no salário mínimo, que pela primeira vez, desde o primeiro mandato presidencial de Lula, terá seu
valor reduzido.
Ou a coisa vai ficando do jeito
que está, até que um amontoado de
gente não tenha força para se levantar e sair do fundo do poço, ou a população exige seus direitos de volta,
a começar pelas eleições diretas.

Expediente

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida,
César Fonseca, 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: brpop2015@gmail.com
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: iGráfica
Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Deva Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio
Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o
e-mail financeiro@brpopular.com.br
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6
2 Brasil Popular

Piada pronta - A “Comissão de Ética” do PMDB expulsou a senadora
Kátia Abreu porque ela não quis se alinhar a Michel Temer. Apesar das
pressões, ela se manteve firme em defesa de Dilma Rousseff, quando a
ex-presidente foi deposta pelo Congresso sem ter cometido crime. Katia
sai fortalecida como candidata a governadora de Tocantins e em breve
decidirá em que partido vai ingressar.
Calote nos golpistas - Após o aumento do rombo fiscal, a área econômica
do governo avisou Michel Temer que já não há de onde tirar dinheiro para
pagar os bilhões de reais das promessas feitas a deputados que o livraram da
denúncia por corrupção passiva.
O dia de alguns pais - Desemprego, inadimplência e crédito mais restrito
atrapalharam as vendas a prazo na semana do Dia dos Pais, que caíram 2,18%
na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Serviço
de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
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Lei Maria da Penha completa 11 anos
Q
Monica Fernandes

uem de nós já não
ouviu ou presenciou
atos de violência
contra uma mulher
ou uma criança? Há pouco
tempo ainda se achava que a
violência contra a mulher era
normal, assim como os violentos castigos usados pelos
pais para criarem seus filhos.
Só recentemente se começou
a pesquisar e debater sobre a
violência e suas várias formas.
A violência é provocada
antes de tudo pela desigualdade entre fortes e fracos, entre
quem muito possui e quem
nada tem e também pelos
preconceitos que se espalham
feito praga na sociedade. Mulheres são vítimas em todo o
mundo, seja em país rico ou
pobre. O Brasil tenta mudar
essa situação, a partir de lutas
sociais exigindo políticas públicas voltadas para as mulheres ou criando leis que punam
os agressores.

Foto: Fabio Rodrigues

BRASIL
Editorial

Maria da Penha, vítima de violência doméstica durante 23 anos, inspirou a Lei 11340.

Assim surgiu a Lei 11340,
promulgada pelo então presidente Lula, em 7 de agosto de
2006, mais conhecida como
Lei Maria da Penha, em alusão
a esta cearense, biofarmacêutica, que durante seis anos foi
brutalmente agredida por seu
então marido. Ela escapou de

um tiro que a deixou paraplégica e somente 19 anos depois
o agressor foi condenado, mas
apenas a três anos de prisão.
Segundo a Lei, a violência
física é aquela praticada contra
o corpo, com tapas, chutes, socos e queimaduras, por exemplo. A psicológica acontece

quando, como diz o dito popular, “dói na alma”, sobretudo
com intimidação, manipulação ou ameaça de tal forma
que a vítima fica indefesa.
A violência moral, por sua
vez, se dá quando um chefe ou
patrão agride física ou psicologicamente sua funcionária.

Temer destrói Rede de Proteção a mulheres
Ricardina Almeida
Estudantes, trabalhadores, e movimentos sociais e sindicais estão unidos para salvar UnB (Universidade de Brasília). Eles lutam contra o desmonte da educação, em defesa
das universidades públicas e em oposição à demissão de cerca de 200 terceirizados da UnB.
As universidades públicas sofrem com a redução de cerca de 45% dos recursos destinados à manutenção dos serviços básicos. Sindiserviços-DF, Sintfub, CUT Brasília e outros
segmentos em defesa da UnB estão comprometidos com a
Campanha #TodosPelaUnB. O objetivo é envolver a sociedade e buscar orçamento junto a emendas parlamentares no
Congresso Nacional e na Câmara Legislativa do DF para
salvar a UnB.

A cidade de São Paulo recebeu como "doação" 165 tipos de medicamentos
que custariam R$ 35 milhões se comprados pela Prefeitura
A ação foi um acordo entre as gestões Doria e Alkmin com as indústrias
farmacêuticas que ganharam isenção do ICMS por três meses, deixando
de pagar R$ 66 milhões em impostos
Se alguém aca que o negócio dos bons gestores do Tucanistão acabou por
aí, saiba que todos os remédios estão a beira do seu vencimento e o custo
do seu descarte foi transferido das empresas para a prefeitura.
O Lembrador

A violência contra a mulher no
Brasil tem números assustadores e
alarmante impunidade. A farmacêutica Maria da Penha, durante 20 anos
tentou denunciar a violência que sofria
do marido, e que a colocou numa cadeira de rodas. Resistente, denunciou o
caso à OEA - Organização dos Estados
Americanos. Como punição por negligência, o Brasil foi obrigado a criar uma
lei específica para combater esse tipo de
violência. Eis aí a nossa Lei Maria da Pe-

nha (11.340/2006).
A Lei determina a criação de uma
Rede de Proteção à Mulher Vítima de
Violência formada por DEAMs (Delegacias especializadas de atendimento à
Mulher), Juizados/varas especializadas,
para julgamento de ações penais e concessão de medidas protetivas, Coordenadorias de Violência contra a Mulher
para aperfeiçoamento dos serviços do
judiciário na área, Casas-Abrigo para
mulheres ameaçadas de morte, Casas

da Mulher Brasileira para atendimento
a diferentes tipos de violência, Centros
de Referência para acolhimento e orientação jurídica, Defensoria Pública e Serviços especializados de Saúde.
Essa Rede – essencial para garantir
uma vida sem violência às mulheres –
está sendo aniquilada. Temer reduziu
as verbas para sua manutenção, de 42,9
milhões para 16,7 milhões. A redução
terá impacto extremamente negativo no
funcionamento das DEAMs, das Casas-Abrigo, das Casas da Mulher Brasileira
e nos Serviços de Saúde, precarizando
ainda mais algumas estruturas ainda
em consolidação. A desativação de outras é iminente.
Milhões de mulheres, vitimas de
todo tipo de violência e espalhadas por
esse imenso país necessitam desses serviços muitas vezes para escapar da morte. É um dos maiores retrocessos sofridos pelas políticas de proteção à mulher,
colocadas em prática nos governos Lula
e Dilma, como expressão de profundo
respeito pelas brasileiras.

Quando um homem – mesmo
sendo marido – força a mulher
a fazer sexo contra a vontade,
é um caso de violência sexual.
Já quando ele destrói os bens da
vítima, como, por exemplo, um
imóvel, um eletrodoméstico ou
um carro, ocorre a violência
patrimonial. A violência de gênero, mais subjetiva, se dá por
preconceito e discriminação.
Os agressores, em geral,
escondem o que são, parecem
gentis e cavalheiros. São inseguros psicologicamente e, por
tanto, possessivos e ciumentos. Precisam se auto afirmar
perante as mulheres. Quando
são denunciados, negam ou
dizem que a vítima é a culpada
pela agressão. Por conta disso,
a jurisprudência estabeleceu o
aumento de tempo máximo de
detenção de um para três anos
e adotou medidas tais como
tirar o agressor do domicilio
e proibir que se aproxime da
mulher agredida.

STJ mantém
condenação de Bolsonaro
Da Redação
Por unanimidade, a 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça manteve a condenação do
deputado Jair Bolsonaro (PEN-RJ) por afirmar
que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) "não
merecia ser estuprada".
Bolsonaro terá que se retratar em jornal de
grande circulação, em sua página oficial, no Facebook e no Youtube. Também terá que pagar
indenização de R$ 10 mil por danos morais.
Maria do Rosário comemorou a decisão.
"Esta é uma vitória de todas as mulheres, nós
vamos ficar mais fortes, para que nenhuma mulher sofra violência no Brasil", afirmou.

www.brpopular.com.br 3

brasil

Favorito para 2018, Lula
faz caravana pelo Nordeste
Da Redação

U

ma nova pesquisa
sobre a sucessão
presidencial, feita pelo instituto
DataPoder360, revela que o
ex-presidente Lula cresceu
seis pontos percentuais entre julho e agosto, passando
de 26% para 32%.
O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vem em segundo com 25%, no cenário
em que Geraldo Alckmin,
com 4%, é o candidato do

PSDB. Se a alternativa tucana for João Doria, Bolsonaro segue em segundo, mas
com 18%. A pesquisa também revela o enfraquecimento de Marina Silva, que
caiu de 12% a apenas 3%.
Coincidindo com a
disparada na pesquisa eleitoral, Lula começou sua
caravana por todos os estados do Nordeste O objetivo
é reforçar os laços com o
povo, no momento em que

o ex-presidente sofre uma
perseguição implacável do
juiz Sérgio Moro enquanto políticos do PSDB e do
PMDB são blindados pelo
Poder Judiciário.
Nesta quinta-feira (17),
o ônibus de “Lula pelo Brasil” fez a primeira parada
em Salvador (BA) e a última
será no Maranhão, no dia 5
de setembro, após percorrer 4 mil Km e passar por
25 cidades.

Querem sistema eleitoral em desuso no mundo
Da Redação
e a corrupção. Os partidos de lá estavam virando grandes PMDBs”, destaca o
cientista político Jairo Nicolau, da UFRJ.
Atualmente é adotado em apenas quatro
países: Afeganistão, Kuwait, Emirados
Árabes e Vanuatu.
A Câmara já havia derrotado o "Distritão" em 2015, durante uma minirreforma política liderada por Eduardo Cunha,
mas voltou a ganhar força em 2017. As
atuais direções partidárias terão o poder
de escolher os candidatos e o controle do
dinheiro para elegê-los. Assim, os chefões dos partidos teriam mais chance de
manter seus mandatos, assegurando o
foro privilegiado.
O trabalho da comissão, concluído
no dia 15/8, prevê que um candidato
pode disputar mais de um cargo no mesmo pleito caso seja adotado o sistema
distrital misto. A PEC 77/03 também fixa
mandato de dez anos para ministros de
tribunais superiores. Com isso, ministros
do STF deixariam de ser vitalícios.

Foto: Lula Marques/AGPT

Na quarta-feira (16), o plenário da
Câmara discutiu a PEC 77/03, que altera o
sistema eleitoral. A votação deve acontecer
na semana seguinte e, após ser aprovado
em dois turnos, a proposta segue para o
Senado. Os parlamentares têm até 7 de
outubro para aprovar as mudanças a fim
de que as novas regras entrem em vigor já
em 2018.
O texto apreciado veio da Comissão
Especial de Reforma Política, que mudou
o relatório do deputado Vicente Candido
(PT-SP). A mudança mais polêmica foi a
inclusão do “Distritão", um novo sistema
eleitoral que passaria a valer para eleger
deputados federais e estaduais em 2018 e
vereadores em 2020. Seria uma transição
para o voto distrital misto, que seria adotado nas eleições seguintes.
O “Distritão”, que tem apoio do
PSDB e da turma de Michel Temer, já foi
testada no Japão e logo abandonada depois de uma série de escândalos nos anos
90. “O sistema estimulou o clientelismo

Comissão da Reforma Política na Câmara dos Deputados (15/8)
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Brasil teve a Constituição violada
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Romário Schettino

“O que estamos vivendo no
Brasil atualmente é a destruição da soberania nacional, dos
direitos sociais e da esperança.
O golpe parlamentar contra a
presidenta Dilma Rousseff só
foi possível com a violação da
Constituição, com o apoio da
área jurídica e da grande imprensa”. É assim que o cientista
político Juarez Guimarães, da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), resume o que
ele chama de contrarrevolução
neoliberal em curso no país.
Juarez, que esteve em Brasília a convite da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB,
afirmou que a contrarrevolução neoliberal começou com
a reprogramação do PSDB,
gestada no Instituto FHC em
agosto de 2011, no embalo das
três e sucessivas derrotas (2002,
2006 e 2010) para o PT.

Em 2014, na preparação do
programa do candidato Aécio
Neves foi incluída a criação de
uma frente classista empresarial
com o objetivo de transformar
o Brasil num estado neoliberal,
com apoio da grande imprensa.
Com a derrota não admitida por Aécio Neves, foi
colocado em marcha o golpe parlamentar, que investiu
pesado na desorganização
da base de apoio do governo
petista e, por fim, na violação da Constituição de 1988,
que sempre foi criticada pelo
PSDB justamente no que ela
tem de proteção social.
O PSDB, que pretendia retomar o poder nas urnas e não
conseguiu, juntou-se ao PMDB
de Michel Temer para aplicar,
por meio de um golpe, o projeto rejeitado nas urnas, desorganizando as forças produtivas

estatais e nacionais para entregá-las ao capital internacional.
Uma possibilidade de tentar impedir o desmonte completo das políticas sociais de
Lula e Dilma é um candidato

à Presidência da República
defender o plebiscito revogatório e mobilizar a população para enfrentar o novo
Congresso que será eleito em
2018. Mas como a candida-

tura de Lula está nas mãos
da área jurídica golpista, a
esperança é uma incógnita
no Brasil de hoje, que pode se
aprofundar numa situação caótica de fome e desemprego.

CPI mostra que Petrobras está sendo destruída
Estado mínimo faz economia fracassar
Cesar Fonseca
A equipe econômica fracassou
no ajuste fiscal, que produz o oposto do que se espera. Argumentou-se
que ele visava diminuir o tamanho
do Estado para dar mais espaço ao
setor privado. Não deu certo. O setor privado não investe se o governo
não gasta, porque é gastando que ele
arrecada para investir.
Fala-se agora em acelerar privatizações. Mas quem vai comprar empresas do governo, se o consumo está
caindo? O corte de gastos revelou-se
deficitário. Parte-se para o oposto
e amplia-se o gasto. Inicialmente,
fixou-se uma meta de gastos de R$
129 bi; passou para R$ 139 bi; agora,
R$ 159 bi. Mas os políticos, mais realistas que os economistas, sabem que
com menos de R$ 170 bi para gastar
com suas bases eleitorais, em 2018,
não conseguirão se reeleger.
O impasse dentro do governo
criado pelo ajuste fiscal representa
fracasso pronto e acabado do Esta-

do mínimo neoliberal. Sem ligação
com a realidade, o discurso saiu pela
culatra.
Pensou-se que o setor privado sobreviveria autonomamente sem o Estado, quanto mais enxugasse os gastos
deste. Mas está provado que Estado
que não gasta para movimentar a circulação capitalista não arrecada impostos. E sem impostos, não investe.
Sem investimento estatal, o setor privado não sobrevive por muito tempo.
Vai privatizar aeroportos? Mas,
quem vai comprar, se o trabalhador
deixa de viajar por falta de renda
disponível para consumo de viagens
aéreas?
Vai privatizar hidrelétricas? Mas
as usinas venderão menos energia
devido à escassez de consumo.
Assim, somente haverá investidores interessados por esse ativo
caso o preço seja negativo. E mais
uma vez o patrimônio nacional será
entregue a preço de banana.

Osvaldo Maneschy
Na primeira audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada
pela Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro para investigar o desmonte da Petrobras
e a venda de seu patrimônio, o
vice-presidente da Associação
dos Engenheiros da Petrobras
(Aepet), Fernando Siqueira,
acusou o presidente da companhia, Pedro Parente, de agir
para entregar o patrimônio da
empresa a estrangeiros.
“Parente fez parte da
equipe de FHC que tentou
mudar o nome da Petrobras
para Petrobrax e também se
envolveu, na época, em negócio fraudulento que causou prejuízo de mais de US$
2 bilhões à Petrobras e, por
isso, hoje responde a processo”, relatou Siqueira.

Segundo Siqueira, a PricewaterhouseCoopers (PwC)
desvalorizou os ativos da
empresa em US$ 113 bilhões
com um único objetivo: facilitar a compra deles, a preços irrisórios, por empresas
estrangeiras. “Petrolífera nenhuma no mundo, fez isto
– só a Petrobras”, denunciou
Siqueira, explicando que Parente voltou à Petrobras para
conduzir a desnacionalização.
Como exemplo de negócio criminoso e danoso ao Brasil, citou a venda
da malha de gasodutos do
Sudeste, “um monopólio
natural”, para a empresa
canadense Brookfields. Isto
permitirá que a Petrobras
no futuro a Petrobras seja
obrigada a pagar o preço
que a Brookfields, “uma

“A verdadeira compaixão só vem quando nós entendemos que um sistema que produz pedintes necessita de reestruturação."

empresa trambiqueira”, quiser o gás do pré-sal chegar
aos três principais centros
consumidores de gás do
país: Minas, São Paulo e Rio
de Janeiro.
Citou ainda a venda,
por preço ridículo, de jazidas gigantes do pré-sal,
como a de Carcará, com reservas de 3 bilhões de barris de petróleo, para a Statoil da Noruega por apenas
US$ 2,5 bilhões. Cada barril de petróleo de Carcará
foi vendido por menos de 1
dólares, embora o barril de
petróleo no mercado internacional, hoje, seja cotado a
cerca de US$ 50 dólares.
A CPI da Alerj está sendo presidida pelo deputado
Paulo Ramos (PSOL), um
ex-constituinte.

Martin Luther King
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Fome já é realidade na Argentina

Jornais estrangeiros mostram
o verdadeiro Temer golpista

FC Leite Filho

O

Maria Luiza Franco Busse

D

urante os governos Lula e Dilma o Brasil
foi um país respeitado, admirado e observado de maneira positiva pela imprensa
internacional. Pois os golpistas que tomaram o governo de uma presidente eleita por 54
milhões de votos conseguiram destruir, humilhar e
ofender todo esse respeito conquistado pela política
social e econômica que vinha sendo praticada.
Depois, então, da votação na Câmara que livrou
o golpista Michel Temer de ser investigado por corrupção, o noticiário internacional estampou o deboche, a ganância e o descompromisso com os interesses públicos e populares que vem governando o país.

“Num novo ‘espetáculo indigno’, deputados que
condenaram ex-presidente pouparam sucessor,
observam sites europeus. "Se ela (Dilma) tivesse
metade da sede de poder e da degeneração moral
dele (Temer), ainda estaria no Planalto."
Agência de notícias alemã
Deutsche Welle Brasil, 3/8/17.
"Michel Temer dá um largo sorriso ao ficar sabendo
do resultado: 263 deputados rechaçaram a possibilidade de iniciar um processo contra o presidente
brasileiro.”
Jornal alemão Die Welt, 3/8/17.
"O que os deputados brasileiros ofereceram foi,
mais uma vez, um espetáculo indigno (...). As provas contra Temer parecem ser claras. A aprovação
de Temer está em apenas 5%. Mas os deputados não
quiseram se unir à maioria da população. Parece
estar claro por quê. Há semanas que Temer e seus
seguidores assediam os deputados, oferecendo

Mídia prepara Rodrigo Maia para voos mais altos
Mário Augusto Jakobskind
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
defensor das reformas que estão levando o Brasil a andar para trás está
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internacional

sendo preparado pela mídia comercial conservadora, especialmente
pela Rede Globo, para ser candidato
ao Senado ou ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro em 2018.
Exemplo, mal terminou a votação na Câmara impedindo que
Michel Temer fosse julgado pelo
Supremo Tribunal Federal, Rodrigo
Maia concedia uma entrevista à Globonews defendendo enfaticamente a
reforma da Previdência. Fez questão de assinalar que não pode haver
nenhum tipo de recuo em relação
à proposta original defendida pelo
Ministro da Fazenda e aposentado
do Banco de Boston, Henrique Meirelles.
No domingo seguinte à votação,
eis que o jornal O Globo lhe concedia uma página inteira para reforçar
as suas posições em defesa do mercado e posteriormente se reuniu com
o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, que joga o mesmo time.

Além disso, os meios de comunicação conservadores simplesmente silenciam que Rodrigo Maia
também é acusado de receber propina da Odebrecht. Não é preciso
nenhuma bola de cristal para prever
que essa e outras denúncias continuarão escondidas do povo, como
a divulgada pelo site The Intercept,
em matéria de Breno Costa e Lúcio
Lambranho, segundo a qual Maia é
proprietário de um escritório que foi
usado por cerca de quatro anos pela
Odebrecht e, atualmente, é ocupado por uma empresa do banco BTG
Pactual. Ainda segundo a matéria, a
propriedade da sala de 300 metros
quadrados foi doada pelo pai, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual
vereador, Cesar Maria.
Rodrigo Maia continuará ganhando cada vez mais espaços, pois
é um político comprovadamente
sintonizado com o interesses do
mercado e contra o povo.

cargos e liberando verbas do orçamento para suas
bases eleitorais. (...) Cerca de 1 bilhão de euros foram para deputados que prometeram votar a favor
de Temer”.
Jornal alemão Der Tagesspiegel, 3/8/17.
"A credibilidade do Congresso do Brasil continuou
em farrapos depois de sua câmara baixa majoritariamente votar pela não aprovação de acusações de
corrupção contra o presidente Michel Temer.
Jornal inglês The Guardian, 3/8/17.
"Hábil, combativo, intrigueiro, o impopular presidente brasileiro, Michel Temer (PMDB) foi bem-sucedido (...) Resta o mal-estar que tomou conta
de Brasília. Um ano antes, os deputados mostraram
abertamente suas opiniões, assegurando ao vivo, na
televisão, votar em nome de 'Deus' ou da 'família'
contra a presidente Dilma Rousseff.
Jornal francês Le Monde, 3/8/17.

Parlamentarismo pode
ser um novo golpe
Da Redação
O presidente ilegítimo Michel Temer já
planeja mais um golpe, dessa vez realizando
um “teste parlamentarista' em seu governo.
A ideia é incentivar uma campanha em favor de uma proposta de emenda à Constituição para adotar o parlamentarismo, a
partir de 2019, com uma "cláusula de transição" que permita instalar o novo sistema
no fim do ano que vem.
Essa estratégia conseguiu atrair a simpatia da Rede Globo e de grande parte dos
golpistas, pois o parlamentarismo evitaria
que Lula assumisse o comando do país caso
vencesse a eleição presidencial em 2018.

presidente da Argentina,
Mauricio Macri, passou o
rolo compressor sobre o Estado de inclusão e acelerou
o processo de pobreza do país. No país
vizinho, governo que privilegia os ricos é blindado pela mesma aliança mídia-justiça-parlamento-oligarquia que
sustenta o atual golpe no Brasil.
Pacientemente montado ao longo
dos governos Néstor e Cristina Kirchner,
nos 12 anos e meio anteriores, este Estado de inclusão, baseado na reindustrialização, foi substituído por agressivas
políticas de importações –esmagando
empresas vitais para a economia – e de
endividamento, fazendo disparar a dívida já então parcialmente paga.
O resultado mais visível dessa folia fiscal foi o aumento da miséria e do
desemprego, que os Kirchner, a muito
custo, haviam praticamente eliminado. Seguiu-se o tarifaço de energia, gás
e transportes, alguns acima de mil por

cento. A PyME (Ppequena e Média Empresa) têxtil, Scalter, por exemplo, passou a pagar a luz de 364 mil pesos, em
2015, para 1 milhão e 100 mil, em 2017.
Daí as levas de desempregados (de
6%, em 2015 para mais de 10%, em
2017), campesinos e produtores, estas
vítimas do implacável agronegócio da
Sociedade Rural, de tomarem sistematicamente a histórica Plaza de Mayo. Um
dia é o verduraço, outro, o frutaço, outro, o alimentaço, quando os produtores,
impossibilitados de comercializar dignamente seus produtos, os distribuem
gratuitamente ao povo.
Manifestações acompanhadas de
grandes panelas (ollas) cheias de alimentos
fumegantes, ainda reivindicam um plano
de emergência alimentar, com um fundo
nacional para expandir os restaurantes populares. Aí, 40% das crianças por eles assistidas estão com risco de desnutrição. Ironicamente, um pouco antes de terminar o
mandato de Cristina, em junho de 2015, a

Argentina recebeu da (FAO) Fundação
das Nações Unidas para a Agricultura,
o certificado de território livre da fome.
Mal desconfiava Cristina que dali
a pouco se gestaria, em seu território e
em países vizinhos, a unção de regimes
neoliberais selvagens que iriam desfa-

zer todo aquele esforço. Espalhava-se,
assim, o sobressalto nas famílias, desde
as mais pobres às de classe média, estas,
partidárias de Macri. Lembrete: Cristina
é candidata ao Senado na eleição de outubro, e sua liderança na disputa já causa
frisson no Mercado.

Trump ameaça invadir Venezuela
para tomar o petróleo
Da Redação, com Mário Augusto Jakobskind e FC Leite Filho
Donald Trump comporta-se cada vez mais de forma
agressiva com o mundo. A última do presidente dos Estados
Unidos foi ameaçar a Venezuela
com uma intervenção militar
para derrubar o presidente Nicolas Maduro e tomar conta do
petróleo venezuelano.
Preocupado com a possibilidade de que a história de golpes
militares se repita na América
do Sul, o ex-ministro brasileiro
das Relações Exteriores e da Defesa, Celso Amorim, denuncia a
chantagem de Trump contra a
Venezuela: “A ameaça de uso
da força tem que ser repudiada
com veemência. Além de violar
princípios básicos do Direito Internacional, ameaça trazer uma
guerra civil, um novo Vietnã
para a América do Sul e a nossa
fronteira”, disse ele.

E para envergonhar de vez
o Brasil, o governo golpista de
Temer – com seu ministro das
Relações Exteriores, Aloysio
Nunes Ferreira (PSDB) – faz o
papel de braço auxiliar dos interesses geopolíticos norte-americanos, dando apoio ao golpe
na Venezuela para derrubar o
presidente eleito, como fizeram
no Brasil.
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), divulgou nota afirmando que a bancada do PT no
Senado condena as declarações
de Trump. “Todos os países da
região, inclusive o Brasil, sofrerão terríveis consequências e
a integração regional plasmada no Mercosul, na
Unasul e na Celac, que
custou décadas de esforços, será desarticulada”, afirma a nota.
www.brpopular.com.br 7
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Mostra expõe obras sobre o golpe militar e o atual
“Não Matarás” está aberta à visitação no Museu da República, até dia 29

Angélica Torres

O

golpe militar de 1964
e o golpe parlamentar de 2017 dialogam
na exposição de arte
Não Matarás, em cartaz até 29
de agosto no 1º andar do Museu da República, perto da Rodoviária. Vale ir ver. Mostras de
arte são franqueadas ao público
e põem o cidadão para observar
como o artista conta a sua versão
do tema proposto -- no caso, esses dois momentos políticos de
afronta à democracia brasileira.
Não Matarás foi o nome
da mostra de pinturas e esculturas do artista espanhol
radicado no Brasil, José Zaragoza, exposta em São Paulo
em 1986, ao fim da ditadura
que durou 21 anos de repressão. Agora que vivemos clima

amedrontador semelhante,
são reapresentadas as mesmas
criações desse artista plástico
falecido há três meses, e em
volta delas estão trabalhos de
outros 45 artistas, de Brasília
e de vários estados, que testemunharam o golpe atual.
O conjunto das imagens,
e também de frases de intelectuais famosos grafados nas
paredes do Museu, narra os

dois episódios na linguagem
livre, inventiva e crítica que
é a da arte. O contraste das
obras, que cobrem um período histórico de mais de 50
anos, provoca no espectador
impressões de estranheza, ou
de identificação e familiaridade. Muitas assombram. Outras intrigam. Todas fazem
você pensar, além de sentir.
O belo Museu, aquele ovni

pousado na Esplanada, está
aberto de terça a domingo, de
9h a 18h30. Entrar na amplidão
daquele espaço já é uma viagem. Que dirá se deparar com
telas e painéis, fotografias e estatuárias, vídeos e instalações
sobre acontecimentos que nos
dizem respeito coletivamente.
Embarque com olhar sensível,
veja o recado dos artistas e reflita. É assim que a Arte faz a

parte dela na educação de nossos sentidos e percepção.
Não matarás – Curador:
Wagner Barja. Artistas: João
Câmara, Siron Franco, Wagner Hermuche, Paulo Andrade, Samuel Pinheiro Guimarães, Xico Chaves, Bené
Fonteles, Gougon, Cirilo
Quartim, Corpos Informáticos, e outros.

CINEMA

Cuba Jazz – a Ilha antenada com o Mundo
Antônio Carlos Queiroz (ACQ)
O filme Cuba Jazz, dos diretores Max Alvim e Mauro
di Deus, surpreende aqueles
que esperavam um panfleto em defesa do regime socialista da Ilha. Muito bem
acabado na imagem, som e
argumento, o filme traça um
sofisticado recorte político e
cultural da realidade do país
pela voz de duas dezenas de
músicos da nova geração do
jazz cubano.
A composição aberta do
roteiro, sem tese pronta,
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como diz Alvim, ajudou
na fluidez do documentário. Tudo começou quando
o publicitário candango
Mauro di Deus foi a Cuba
com a namorada e descobriu a cena local do jazz.
Trouxe um monte de CDs,
que compartilhou com o
paulista Max Alvim, e deu
a ideia do filme. Associados com a produtora musical Yoana Grass, que há dez
anos acompanha em Cuba
esse nicho, a dupla e sua

equipe partiu para a Ilha,
conquistou a confiança dos
músicos, e gravou mais de
100 horas de conversas, e
mais algumas de shows e
apresentações domésticas.
Essa nova geração de
músicos tem orgulho de
sua cubanidade, e filosofa
sobre isso, mas seus olhos
e ouvidos também estão
voltados para o mundo.
Seu veículo para a conexão
é a língua franca do jazz,
adaptado e muito enrique-

cido naquelas paragens.
No show global do Dia Internacional do Jazz, realizado em Havana no dia 30
de abril, o pianista Herbie
Hancock informou que há
125 bandas de jazz no país.
Cuba Jazz só deve entrar em cartaz em dezembro. Até lá, vai percorrer
o circuito dos festivais,
a começar pelo Festival
Latino-Americano de Roterdã, Holanda, no dia 23
de agosto.

