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Ainda nesta edição
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anulado pelo STF  Pág. 5

Filme mostra a saga do corpo de Evita Perón, 
perseguida pela ditadura argentina até depois de 
morta   Pág. 7

Rollemberg imita Michel Temer e quer fazer 
Reforma Previdenciária que prejudica servidores 
públicos    Pág. 8

15 de setembro de 2017

POPOPPUULLAARR!!BR
A
SI
L

15 de setembro de 2017

Privatizar a Eletrobras, a Petrobras e a Casa da Moeda signifi ca a perda da soberania nacional, o enfraquecimento da democracia, o crescimento do desemprego e o aumento da luz, da gasolina 
e do gás de cozinha, como já começa a ser sentido pela população. E para acelerar a desnacionalização do Brasil, Michel Temer oferece tudo o que pode do país ao capital estrangeiro, para 
vender o que puder antes de deixar o poder. “O Brasil está se apequenando, perdendo empresas, riquezas”, afi rma Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores e da Defesa. Pág 3, 4 e 5

Quase todos os dias, a imprensa 
publica uma nova ou requentada 
denúncia contra Lula, sempre em 
harmonia com o Ministério Público 
e o juiz Sergio Moro. Mas até agora 
nenhuma prova foi apresentada. 
Só o que existe são delações de 
condenados ou réus que conseguem 
se livrar da cadeia sempre que 
acusam o ex-presidente, mesmo sem 
comprovar o que dizem. Pág. 4 e 5

“Quer pagar quanto?”, pergunta Temer a estrangeiros

Cadê as provas contra Lula? 20 anos de TV Comunitária

A TV Comunitária de Brasília, que entrou 
no ar em 13 de agosto de 1997, completa 
20 anos de luta pela democratização da 

comunicação. A TVCOMDF pode ser assistida 
pelo canal 12 da NET e pela internet, no site 

www.tvcomunitariadf.com.
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A Caravana de Lula, passando 
por todos os estados do Nor-
deste, numa atividade política 
de profundo diálogo com a 

população local por 22 dias seguidos, 
foi um verdadeiro fenômeno político e 
sociocultural, pelo entusiasmo e emo-
ção despertados. Mesmo assim, foi 
totalmente boicotada pela mídia tradi-
cional, que ocultou, desmereceu, des-
prezou e até mentiu sobre esta impor-
tantíssima iniciativa do mais popular 
dirigente político do país. Um verdadei-
ro crime contra o jornalismo universal.

 As concentrações populares imen-
sas em várias cidades do interior nor-
destino revelam a solidariedade do 
povo para com Lula e a percepção de 
que ele é vítima de sórdida persegui-
ção por parte do judiciário, da mídia 
e dos partidos políticos tradicionais. 
Mesmo contra toda a mídia, o povo lá 
estava, parando a caravana para con-

versar com Lula, apoiá-lo. O que indica 
que muitas outras iniciativas de comu-

nicação poderiam haver sido tomadas 
para divulgar, em larguíssima escala, a 

importância das políticas sociais que 
melhoraram o Brasil e, também, par 
convocar o povo a defender o patrimô-
nio público brasileiro, em vias de entre-
ga total pelo governo golpista.

 As tvs educativas dos estados nor-
destinos, bem com as emissoras de rá-
dio educativas, podem perfeitamente 
atuar em rede por satélite, criando um 
programa diário, uma espécie de Voz 
do Brasil Democrática, montando uma 
alternativa às mentiras da grande mídia 
comercial. Basta que os governos pro-
gressistas se entendam e se unam para 
montar esta rede, que também pode 
ter a participação de tvs e rádios comu-
nitárias, bem como das emissoras uni-
versitária. A Caravana de Lula foi tam-
bém uma grande oportunidade não 
aproveitada para popularizar um jornal 
de massas, simples, direto e barato, por 
grande parte do nosso povo. Ainda é 
tempo de corrigir tudo isto.
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PGR pode ser levado a sério?
“Rodrigo Janot mostra a Justiça brasileira onde se 
encontra: num boteco, atrás de caixas de cerveja”, 
a� rmou o ator José de Abreu logo após o Procurador 
Geral da República ser � agrado tomando uma 
cervejinha com o advogado de Joesley Batista.

Faz um ano que Dilma Rousse�  sofreu um 
golpe parlamentar, mas já tem muita gente 
com saudade, sobretudo as pessoas que 
estavam se preparando para adquirir a casa 
própria pelo programa Minha Casa Minha 
Vida. Até Dilma ser cassada, o programa havia 
atendido 6,8 milhões de pessoas. Mas o sonho 

da casa própria está morrendo para milhares 
de brasileiros, principalmente os de baixa 
renda. A denúncia foi feita por movimentos 
sociais ligados ao direito à moradia e de outros 
segmentos. Eles divulgaram nota criticando 
os cortes promovidos pelo governo Temer no 
orçamento do Minha Casa Minha Vida. 

No caso da faixa Moradia Digna, 
destinada a habitações populares, o 
orçamento foi zerado. O mesmo aconteceu 
com o programa para Urbanização de 
favelas. As faixas para quem ganha até 
R$ 1800 e para quem ganha até R$ 3000 
também sofreram severos cortes. 

E o STF, pode? 

Ao boicotar Lula,
Globo boicota o povo No início da expansão 

do setor elétrico, ha-
via duas correntes, 
uma defendia as 

térmicas a petróleo e a outra, as 
hidroelétricas. Apesar do barril 
do petróleo estar a US$ 3, de-
cidiu-se pela hidroeletricidade 
e o Brasil tem hoje uma matriz 
energética das mais limpas e ba-
ratas, quando comparada com 
as de países que utilizam gera-
ção térmica.

Entidades externas, com 
interesses escusos, passaram a 
usar o argumento ambiental 
e de agressão às comunidades 
ribeirinhas dos reservatórios 
plurianuais, apesar dele ser o 
que regulariza as chuvas anuais. 
Os danos ambientais podem ser 
controlados. Existiram desman-
dos com relação às comunida-

des locais, pois não tem havido 
compensação justa pelo Estado.

O Banco Mundial usou 
este discurso para deixar de 
emprestar recursos para obras 
hidráulicas com grandes barra-
gens. Obras de grande prazo de 
maturação, cujo custo do kwh 
gerado é barato, só são cons-
truídas pelo Estado. Ao invés 
de trazer racionalidade para as 
decisões, os neoliberais come-
çaram a pregar a necessidade 
de privatizar, “pois o Estado 
está falido”. Se não pagasse tan-
tos juros, não estaria.

Passamos a utilizar térmi-
ca a combustível fóssil, eólica, 
solar e hidroelétrica sem gran-
de barragem, com kwh gerado 
mais caro e com opções inter-
mitentes e sazonais. O governo 
FHC resolveu também adotar 

o modelo organizacional do 
setor utilizado na Inglaterra, de 
base térmica.

Os rios têm múltiplos usos, 
como abastecimento humano 
e animal, irrigação, navegação, 
piscicultura, turismo e geração 
elétrica. Ao se construir uma 
barragem passa-se também a 
poder minimizar os efeitos de 
enchentes e secas. Assim, quem 
administra reservatórios tem o 
“poder de vida” sobre seres vi-
vos, inclusive plantações.

Não adianta nos dize-
rem que a Agência Nacional 
de Águas irá proteger a vida, 
quando é sabido que o sistema 
de agências reguladoras se cur-
va ao capital. A forma mais efi -
ciente para preservação da vida 
é manter a Eletrobras estatal e 
aprimorá-la cada vez mais.

Após doar a Nova Trans-
portadora do Sudeste (NTS) 
à Brookfi eld, fundo de inves-
timentos canadense, a gestão 
Pedro Parente comunicou ao 
mercado o início do processo 
de privatização da Transporta-
dora Associada de Gás (TAG), 
subsidiária que opera e admi-
nistra os gasodutos da Petro-
bras. Trata-se de uma malha 

com mais 4,5 mil quilômetros 
de dutos, principalmente nas 
regiões Norte e Nordeste, com 
capacidade de transporte em 
torno de 75 milhões de metros 
cúbicos de gás por dia.

Além de desarticular a lo-
gística de transporte da Petro-
bras, a venda da TAG deixará 
nas mãos de grupos estrangei-
ros o controle sobre os gaso-

dutos do país. A estatal terá 
que se submeter aos preços e 
condições impostas pelas mul-
tinacionais, como já acontece 
com a NTS. Segundo especia-
listas do setor, a Petrobras de-
sembolsará anualmente US$ 
1 bilhão para utilizar a malha 
de gasodutos do Sudeste. Em 
apenas quatro anos, a empresa 
terá pago em aluguel o valor da 
venda da empresa.

O prejuízo só aumentará, 
já que a produção de gás natu-
ral cresce com a exploração do 
pré-sal, cujas jazidas estão jus-
tamente no Sudeste. Quem pa-
gará a conta é o consumidor. E 
como já vem acontecendo com 
o gás de cozinha, vai explodir 
o preço da gasolina e do die-
sel. Mas tudo ainda deve piorar 
com o desmonte das refi narias, 
a privatização da Liquigas e a 
abertura do capital da BR Dis-
tribuidora. Cada vez mais, o 
povo brasileiro estará à mercê 
dos oligopólios privados.

Já na campanha para pre-
feito, João Doria (PSDB) anun-
ciou claramente que iria priva-
tizar tudo o que fosse possível 
em São Paulo. E ele não estava 
brincando, como demonstra 
uma de suas últimas parcerias, 
dessa vez com a Nike, que pas-
sa a ter o direito de reformar 
pistas de corrida e campos de 
futebol no Parque do Ibirapue-
ra, o primeiro na lista dos que 
serão privatizados. 

Como contrapartida, a 
Nike poderia divulgar sua lo-

gomarca no parque. E uma 
das primeiras obras dessa 
parceria é a retirada de uma 
ciclovia. Isso mesmo. Uma 
empresa de materiais espor-
tivos patrocina a retirada de 
uma ciclovia. A imagem da 
placa da obra, colocada no 
dia 10 de setembro, logo vi-
ralizou na internet.

A prefeitura ainda não 
deu maiores detalhes sobre 
a retirada da faixa para bi-
cicletas e nem se outra será 
colocada no lugar.

Privatização da Eletrobras é prejuízo certo para a população

Gringos põem as mãos até
nos gasodutos da Petrobras 

Nike patrocina retirada 
de ciclovia em São Paulo

Paulo Metri

Da redação, com informações da FUP
Da Redação, com Revista Fórum

Adeus Minha Casa, Minha Vida
RECORDAR É VIVER

Editorial
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Quase todos os dias, 
a imprensa publica 
uma nova ou re-
quentada denúncia 

contra Lula. Afinal, de que o 
acusam? E porque esse esfor-
ço gigantesco em condenar e 
prender o maior líder dos tra-
balhadores que este país já pro-
duziu?

Vale tudo para investigar a 
vida de Lula e condená-lo. Vá-
rios são os temas abordados: 
obstrução de justiça, tríplex no 
Guarujá, sitio em Atibaia, apar-
tamento em São Bernardo do 
Campo, terreno para o Institu-
to Lula, e por aí vai.

Enquanto são descobertas 
malas e mochilas de dinheiro, 
do Geddel, Temer e Aécio, em 
flagrantes gerados e registra-
dos pela Procuradoria Geral da 
República, em relação a Lula 
não aparece nada. Sabe-se de 
contas na Suíça, do ex-deputa-
do amigo do Temer, Eduardo 
Cunha, que comprou os votos 
de quase 200 deputados para 
aprovar o impeachment de Dil-

ma. Mas sobre contas secretas 
de Lula em paraísos fiscais não 
há nada.

Ninguém na história do 
Brasil foi tão investigado e teve 
a vida tão devassada pela Po-
lícia Federal, pelo Ministério 
Público e pela grande imprensa 
como Lula. Após muitos anos 
de investigações e quebras de 
sigilos, o que descobriram que 
pudesse incriminá-lo? Nada.

Então só resta uma saída, 
inventar que o tríplex do Gua-
rujá é propina recebida por 
Lula, quando nunca esteve no 
nome dele, nem há documen-
to algum de compra do imóvel. 
Mesma coisa em relação ao sí-
tio de Atibaia. 

O juiz Sérgio Moro, que tem 
como missão principal conde-
nar e prender Lula de qualquer 
jeito, tem o poder de julgar e 
condenar, sem a necessidade de 
provas. Ele simplesmente pode. 
Depois, se o Tribunal Regional 
Federal resolver absolver Lula 
por falta de provas, já não é mais 
problema dele. 

O fato inegável é que Lula 
mora no mesmo apartamen-
to onde sempre morou, em 
São Bernardo do Campo, leva 
uma vida de acordo com a 
renda que tem, sem nenhum 
tipo de luxo. Não tem aparta-

mento em Paris, não tem con-
ta milionária na Suíça nem 
nas Bahamas, não tem iate 
nem avião particular. Lula 
está limpo, para desespero 
dos seus adversários.

E, por isso, segundo apon-

tas as pesquisas, nas próximas 
eleições, o povo dará a respos-
ta nas urnas, elegendo Lula 
presidente, para que o Brasil 
possa retomar o rumo da in-
clusão social, desenvolvimen-
to e protagonismo mundial.

Quase todos os dias, 
a imprensa publica 
uma nova ou re-
quentada denúncia 

contra Lula. Afinal, de que o 
acusam? E porque esse esfor-
ço gigantesco em condenar 
e prender o maior líder dos 
trabalhadores que este país já 
produziu?

Vale tudo para investigar a 
vida de Lula e condená-lo. Vá-
rios são os temas abordados: 
obstrução de justiça, tríplex 
no Guarujá, sitio em Atibaia, 
apartamento em São Bernar-
do do Campo, terreno para o 
Instituto Lula, e por aí vai.

Enquanto são descobertas 
malas e mochilas de dinheiro, 

do Geddel, Temer e Aécio, em 
flagrantes gerados e registrados 
pela Procuradoria Geral da Re-
pública, em relação a Lula não 
aparece nada. Sabe-se de contas 
na Suíça, do ex-deputado amigo 
do Temer, Eduardo Cunha, que 
comprou os votos de quase 200 
deputados para aprovar o impe-
achment de Dilma. Mas sobre 
contas secretas de Lula em para-
ísos fiscais não há nada.

Ninguém na história do 
Brasil foi tão investigado e 
teve a vida tão devassada pela 
Polícia Federal, pelo Minis-
tério Público e pela grande 
imprensa como Lula. Após 
muitos anos de investigações e 
quebras de sigilos, o que des-

cobriram que pudesse incri-
miná-lo? Nada.

Então só resta uma saída, 
inventar que o tríplex do Gua-
rujá é propina recebida por 
Lula, quando nunca esteve no 
nome dele, nem há documen-
to algum de compra do imóvel. 
Mesma coisa em relação ao sítio 
de Atibaia. 

O juiz Sérgio Moro, que tem 
como missão principal conde-
nar e prender Lula de qualquer 
jeito, tem o poder de julgar e 
condenar, sem a necessidade de 
provas. Ele simplesmente pode. 
Depois, se o Tribunal Regional 
Federal resolver absolver Lula 
por falta de provas, já não é 
mais problema dele. 

Michel Temer – o pri-
meiro presidente na his-
tória do Brasil acusado de 
comandar uma quadrilha 
– deveria renunciar. Mas 
sem pressão popular, tudo 
vai ficar como está ou ainda 
piorar.

A Polícia Federal o acu-
sou de chefiar uma organi-
zação criminosa, o PMDB 
da Câmara, de ter recebido 
propinas para liberação de 
recursos do FI-FGTS da 
CEF, de ser o destinatário 
dos R$ 500 mil que a JBS 
entregou a Rodrigo Loures 
e ter ganhado R$ 20 mi-

lhões em contratos da Pe-
trobrás/PAC SMS. 

Temer ganhou também 
na construção da usina An-
gra 3,  segundo o delator 
Lucio Funaro. O ministro 
do STF, Roberto Barroso, 
autorizou investigações so-
bre favorecimento à empre-
sa Rodrimar com o decreto 
dos portos.   

As acusações contra Te-
mer não param, mas ele tem 
a ajuda dos deputados que já 
o salvaram uma vez das in-
vestigações e provavelmente 
o salvarão de novo. E assim 
o país vai se afundando.

A discussão, no momen-
to, sobre economia mundial, 
rola em torno do descola-
mento entre crescimento e 
inflação, depois da crise es-
peculativa mundial de 2008. 
Mas no Brasil do golpe o ca-
minho é inverso.

No mundo capitalis-
ta desenvolvido, os bancos 
centrais, depois da ban-
carrota especulativa, joga-
ram a taxa de juro para a 
casa do zero ou negativa. 
Derrubaram, assim, dívi-
da e inflação. Permitiram, 
consequentemente, a volta 
do crescimento econômi-
co anual entre 2,5% e 3% 
ao ano, segundo estimativa 
do FMI. No Brasil, vigora 
o oposto: juro de 8,5%, que 
exerce função fundamental 
de acelerar a entrega de ati-
vos a preço de banana. 

Se o investidor pega ca-
pital a juro zero ou negativo 
lá fora e aplica aqui a 8,5%, 

nominal, 6% real, descon-
tada a inflação, vai comprar 
patrimônio baratíssimo. 
Brasil na bandeja do garçom 
Michel Temer. Enquanto 
isso, a economia, sem po-
der competir, dados os cus-
tos elevados de produção, 
afunda-se na recessão e no 
desemprego, formal e in-
formal, alcançando patamar 
superior aos 20%.  

Só dá para ser competi-
tivo na exportação de pro-
dutos primários. O Brasil 
é agro. É a reprimarização 
econômica colonial total. 
Trata-se de transferência 
acelerada da riqueza na-
cional aos investidores in-
ternacionais. Sem poder 
concorrer com produtos 
manufaturados, com alto va-
lor agregado, que realmente 
eleva potencial econômico, 
o Brasil vai na contramão do 
mundo, amassando barro e 
engolindo o golpe.

Augusto da Fonseca

Da Redação, com Joaquim de Carvalho (DCM) 

Da Redação, com Tereza Cruvinel do Brasil 247

Cesar Fonseca

“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” Guimarães Rosa (trecho de Grande Sertão Veredas)

15 de setembro de 2017

Impeachment de Dilma deveria ser anulado pelo STF 

Quantas denúncias são necessáiras
para derrubar Temer?

Banco Central entrega 
país de bandeja

A participação dos produ-
tos importados no consumo 
nacional subiu de 16,4% para 
16,8%, a preços constantes, no 
acumulado de julho de 2016 a 
junho deste ano, segundo o es-
tudo Coeficientes de Abertu-
ra Comercial, divulgado pela 

Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Isso significa 
que diminuiu o consumo de 
produtos fabricados no Bra-
sil. Se a importação continuar 
subindo, o resultado será mais 
empregos lá fora e mais de-
semprego aqui dentro.

Da Redação

Indústria nacional perde
espaço para importados

Cadê as provas contra o Lula?

“O Brasil vinha melhorando. Elegeu Lula, 
elegeu a Dilma. Mas agora vejo o Brasil piorar, 
como um doente terminal. Temer não está pri-
vatizando, está desnacionalizando”. A enfática 
declaração é do ex-ministro de Relações Exte-
riores e da Defesa dos governos Lula e Dilma, 
durante diálogo com o Observatório Político 
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, vincu-
lada à CNBB.

Para Amorim, os ministros econômicos da 
ditadura, Roberto Campos e Bulhões, parece-
riam desenvolvimentistas hoje, pois eles cria-
ram o INCRA e mantiveram os direitos traba-
lhistas da CLT. Ele mostrou-se indignado com 
a privatização anunciada da Eletrobrás, do Pe-
tróleo e da Casa da Moeda, destacando que isto 
significará perda de soberania e um retorno do 
Brasil ao que era antes da Revolução de 30.

Declarou-se inconformado com a conde-
nação do Brasil à Venezuela, lamentando que 
Temer se omita de exercer o papel de negocia-
dor, alertando que o Brasil não é um bloco em 
si mesmo. “Precisamos de integração com outras 
economias, precisamos que os vizinhos estejam 
bem e progredindo. O Brasil tinha que reagir e se 
opor às ameaças de Trump à Venezuela e convo-
car uma reunião da Unasur. Ameaças militares 
são proibidas pela Carta das Nações Unidas. E no 

fundo são ameaças também contra o Brasil, con-
tra a Colômbia, não só contra a Venezuela”.

 O ex-ministro lembrou que a soberania 
nacional está ligada à democracia e que aque-
les que lutam pela democracia, precisam luta 
pela soberania, bem como aqueles que lutam 
pela soberania, devem lutar pela democracia. 
“O Brasil está se apequenando, perdendo em-
presas, riquezas”, disse.

Finalizou dizendo-se estarrecido com os 
escândalos de corrupção: aqueles que tiraram 
a Dilma, não eram contra a corrupção, eram 
contra o PT e suas políticas de justiça social!

Beto Almeida
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“Temer está desnacionalizando o Brasil”, 
diz Celso Amorim
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“Quem gostou faz barulho 
aí”, é o que diz a rapaziada 
que gosta de ver o povo 
feliz. A imprensa golpista 

que apoiou o roubo de 54 mi-
lhões de votos e jogou milhões 
de brasileiros na barriga da mi-
séria, não gosta do povo e muito 
menos do barulho do povo. Por 
isso, por 22 dias foi só silêncio 
sobre a caravana que o presi-
dente Lula fez por 58 cidades de 
nove estados do Nordeste.

Foi Bahia, Sergipe, Alago-
as, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí, 
Maranhão, fi m da viagem, e 
o que se ouviu foi a saudação 
de um mar de gente cantando, 
abraçando e agradecendo os 12 
anos de governo que trouxeram 
educação, saúde, água, luz, em-
prego e comida. Muito barulho 
por muita coisa feita em favor 
de quem se deve sempre fazer. 

Na imprensa golpista, si-
lêncio. Nem uma linha, nem 

uma imagem. Para a chamada 
grande imprensa, o povo do 
Nordeste não falou. Como de 
hábito, ela ignora a voz dos que 
são a maioria brasileira aporri-
nhada pela desigualdade que 
vem de longe e que o presidente 
Lula se empenhou em reduzir 
distribuindo os benefícios pro-
duzidos pelo dinheiro que seu 
governo injetou na economia 
para dinamizar o país. Um Bra-
sil para todos, como sonhou.

A caravana de Lula passou e 
a imprensa local – cão de guar-
da do mercado e das fi nanças 
– calou. Não informou. Do 
outro lado do mundo, e aqui 
pela vizinhança, os estrangeiros 
foram informados. Ficaram sa-
bendo pelos jornais Le Monde, 
da França, Th e Guardian, da 
Inglaterra, Página 12, da Ar-
gentina, pela agência de notícias 
norte-americana Reuters e pela 
TeleSur, a TV latino-americana 
com sede na Venezuela.

“Uma mulher!...” O fi l-
me Eva não dorme re-
vela, logo no início, o 
ódio a Eva Perón, do 

almirante que se diz homem 
argentino e herói da pátria, 
se expressa no desprezo à 
condição feminina ao longo 
da história, em que as rela-
ções de poder quase sempre 
se confi guram em desvanta-
gem para as mulheres.

Aquela mulher – Eva Pe-
rón, Evita – porém, a oli-
garquia a serviço do capital 
estrangeiro e da ganância 
jamais conseguiu subjugar 
nem fazer dormir na memó-
ria coletiva do povo que ela 
amou, como a grande líder 
dos trabalhadores e dos ex-
cluídos – os seus descamisa-
dos. Milhões de argentinos 

a reverenciaram, formando 
multidões para ouvir seus 
discursos políticos e, em 
1952, para vê-la em corpo 
presente, aos 33 anos.

Ela também falou às ge-
rações futuras, que lutaram, 
empunhando suas bandei-
ras, contra ditaduras ins-
tauradas na Argentina em 
1955, em 1966 e em 1976, e 
enfrentam até hoje, gover-
nos neoliberais, como o de 
Mauricio Macri.

O cinema mostrou a for-
ça das palavras de Evita, que 
emanam de seu corpo frágil e 
precocemente doente, como a 
poucos outros líderes políticos.

Eva não dorme mostra 
imagens do último ano da 
presença de Evita junto ao 
povo de seu país, e revela os 

acontecimentos da história 
da Argentina que a mantêm 
ativa: a trajetória de seu cor-
po, desde a Confederação 
Geral do Trabalho, onde 
permaneceu embalsamado 
até os militares o sequestra-
rem, após deporem o presi-
dente Juan Domingo Perón, 
num golpe sangrento. Du-
rante 16 anos, seu destino foi 
escondido dos argentinos, 
até ser revelado que tinha 
sido enterrado, em segredo, 
na Itália. Em 1971 foi con-
duzido para a Espanha, onde 
seu marido viveu exilado.

Três anos depois, ambos 
voltaram à Argentina: Perón, 
novamente como presiden-
te eleito, e o corpo de Evita 
para ser mais uma vez visto 
por seu povo.

Na quarta-feira (13), o ex-
-presidente Lula foi novamente 
a Curitiba para depor em mais 
uma ação em que o juiz Sér-
gio Moro pretende condená-lo 
sem prova. 

Mas apesar de todo o am-
biente montado pela grande 
mídia em favor de Moro para 
tentar destruir a imagem de 
Lula, o povo foi às ruas ao lado 

do ex-presidente, em defesa da 
democracia. 

No início da tarde, após o de-
poimento, Lula participou de um 
ato popular, repetindo a mobiliza-
ção e os debates de maio, quando 
ele prestou o primeiro depoimen-
to a Moro. Cerca de 7 mil pessoas 
foram se solidarizar com o ex-
-presidente e protestar contra as 
arbitrariedades do juiz Moro.

A presidenta constitucional 
Dilma Rousseff, que participou, 
no último dia de agosto, do evento 
"Brasil um ano depois do golpe", 
organizado pelo jornal Brasil de 
Fato, ao chegar ao auditório reple-
to da Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI) foi recebida calorosa-
mente com o refrão "volta Dilma, 
guerreira do povo brasileiro”.

O auditório reviveu os tem-
pos em que a ABI tinha prota-
gonismo na história brasileira e 
foi anulado pela atual diretoria. 
Tanto assim, que em função da 
grande repercussão do evento, 
o presidente da ABI, Domingos 
Meirelles, disse à imprensa ter 
fi cado “surpreso” e “perplexo” 
quando soube que “o auditó-
rio da sua sede foi alugado para 
evento que teria como estrela a 
ex-presidente Dilma Rousseff  e 
com o tema um ano do golpe”.

Meirelles aprendeu as técnicas 
de dissimulação junto à grande 
imprensa ao mentir, porque o 
auditório só é alugado depois de 
ser autorizado pelo presidente da 
entidade ou alguém da diretoria. 
Certamente, de forma subser-
viente, quis se justifi car perante 
o governo golpista de Michel Te-
mer, que sempre apoiou.

Em seu discurso, Dilma fez 
uma análise detalhada de um 
ano de retrocesso que o Brasil 
passou a viver após a sua depo-
sição confi rmada pelo Senado. 
Ela disse que o país enfrenta uma 
política neoliberal que prejudica 

principalmente os mais pobres e 
previu o agravamento em um fu-
turo próximo da crise econômi-
ca, política e social resultante da 
ascensão do governo ilegítimo de 
Michel Temer por meio de um 
golpe parlamentar. 

Dilma enfatizou que “o gol-
pe explica porque temos a mais 
egoísta, atrasada e irresponsável 
elite”. Sobre a eleição do próximo 
ano, ela ressaltou que a frase mais 
bonita que ouviu nos últimos 
tempos foi de Lula ao afi rmar 
que “solto ou preso, condenado 
ou absolvido, vivo ou morto eu 
participo de 2018”.

Até o dia 1º de outubro, o Cine 
Circular percorre vários pontos do 
Distrito Federal, levando gratuita-
mente cinema, cultura e cidadania. 
A estrutura é montada a céu aberto, 
com uma supertela de 96m². 

Iniciado no dia 26 de agosto, 
o Cine Circular já passou pelo 
Parque da Cidade, Taguatinga e 
Samambaia. Nos dias 16/9 e 17/9 
o projeto estará no Recanto das 
Emas. Nos dias 23/9 e 24/9 em 
Arniqueiras. E o encerramen-
to será em Sobradinho nos dias 
30/9 e 1º/10.

A entrada é de graça, mas pre-
cisa pegar o ingresso na bilheteria, 

que abre às 18h. A sessão começa às 
19h. A programação completa está 
no site www.cinecircular.bsb.br.

Devido a protestos de grupos 
conservadores, sobretudo do 
extremista Movimento Brasil 
Livre, o Santander Cultural de 
Porto Alegre cancelou, no dia 10 
de setembro, a exposição “Que-
ermuseu – cartografi as da dife-
rença na arte da brasileira”. 

A artista Ana Norogrando, 
que participava da mostra, de-
fi niu como “estarrecedora” a 
polêmica criada em torno da 
exposição, “sob a égide de um 
discurso moralista baseado na 
intolerância, no preconceito e 
na inveja”. Para ela, a decisão do 
Santander Cultural em cancelar 

a exposição é “uma guinada à 
Idade Média”.

Para o escritor e jornalista 
Juremir Machado, "o Santander 
cedeu à pressão do MBL, a mais 
obscurantista organização sur-
gida desde a TFP".

A mostra, com curadoria 
de Gaudêncio Fidelis, reunia 
270 trabalhos de 85 artistas que 

abordavam a temática LGTB, 
questões de gênero e de diversi-
dade sexual. As obras - que per-
correm o período histórico de 
meados do século XX até os dias 
de hoje - são assinadas por gran-
des nomes como Adriana Vare-
jão, Cândido Portinari, Fernan-
do Baril, Hudinilson Jr., Lygia 
Clark, Leonilson e Yuri Firmesa.

A caravana passa, mas Globo esconde 

Povo apoia Lula em Curitiba 
contra perseguição de Moro

Dilma denuncia retrocesso do pais após um 
ano de golpe

Cine Circular leva cinema de graça 
a vários pontos do DF

Santander atende extremistas e cancela exposição

Maria Luiza Franco Busse

Carlos Eduardo Leitão
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Ato de encerramento da caravana de 
Lula pelo Brasil, em São Luís (MA)

Cinema

Onde está o corpo de Eva Perón?

 Povo lota auditório da ABI, no Rio de Janeiro, 
para ver Dilma falar sobre um ano de golpe

Obra de Milton Kurtz

Ato na Praça Generoso Marques, em Curitiba, no 
dia 13/9, após depoimento de Lula ao juiz Moro
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distrito federal

Mesmo com as difi culdades 
em suas bases de apoio, 
Rodrigo Rollemberg 
(PSB) e Michel Temer 

(PMDB) querem a Reforma da Previ-
dência como tábua de salvação de seus 
governos. Rollemberg também acha 
que a nova Previdência fará o DF voltar 
a crescer com estabilidade fi nanceira às 
custas de mudanças nas regras da apo-
sentadoria dos funcionários públicos.

 O projeto do GDF está paralisado na 
Câmara Legislativa porque os deputa-
dos petistas Wasny de Roure e Ricardo 
Vale conseguiram liminar na Justiça 
impedindo sua tramitação sem a obser-
vância do Regimento Interno da Casa 
que prevê, em caso de falta de consenso, 
abertura de prazo de 10 dias úteis para 
as emendas parlamentares.

 O GDF quer pressa e vai ao Supremo 
Tribunal Federal para derrubar a limi-
nar. Mas isso não garante que o projeto 
tal como foi apresentado seja aprovado. 

Rollemberg não tem votos sufi ciente 
por enquanto. O presidente da CLDF, 
Joe Valle (PDT) quer apresentar um 
substitutivo estendendo o prazo para 
as mudanças que afetarão o futuro dos 
funcionários públicos aposentados.

 A bancada do PT, diante da entre-
vista de Rollemberg ao Correio Bra-
ziliense, emitiu nota questionando o 
governador e apontando os "equívo-
cos de seu projeto".

 Os petistas rejeitam a acusação de 
Rollemberg de que o deputado Wasny 
de Roure agiu de má fé ao entrar na 
Justiça contra a tramitação do proje-
to. "Quem usa de má-fé, distorcendo a 
verdade, é ele [governador]. No gover-
no passado e também no atual, houve 
vários projetos votados sem abertura 
de prazo para emendas. Só que isso é 
possível apenas quando existe acordo 
entre os deputados. Se não tem acordo, 
vale a regra do Regimento Interno, que 
garante 10 dias úteis para emendas. O 

deputado Wasny nunca colocou em 
votação projeto de lei sem acordo pré-
vio dos Líderes”.

 Os deputados do PT afi rmam que, 
ao contrário do que diz o governador, 
"ele tem ciência de que o único objetivo 
do projeto é resolver os problemas fi -
nanceiros do seu governo, sem apontar 
qualquer solução para o futuro".

 O ponto mais polêmico do projeto 
do GDF também foi contestado pela 
bancada petista: "A junção dos dois 
fundos (o previdenciário e o fi nancei-
ro), na verdade, vai agravar e alongar 
o crescimento do défi cit previdenciá-
rio, tornando insustentáveis as fi nan-
ças do Distrito Federal já no próximo 
governo. Com os fundos separados, 
o défi cit previdenciário para de cres-
cer em 2035. Com a junção, continua 
a crescer até 2050. E o governador 
sabe disso, porque foi apontado por 
nossos técnicos e reconhecido pelos 
assessores dele".

A partir do dia 31 de ou-
tubro, todos os assentos dos 
ônibus e do metrô do Distri-
to Federal serão preferenciais 
para idosos, grávidas, mu-
lheres com crianças de colo 
e pessoas com defi ciência ou 
mobilidade reduzida. Isso 
signifi ca que um passageiro 
sentado terá que dar lugar à 
pessoa benefi ciada pela medi-
da que esteja viajando em pé.

As empresas de transporte 
coletivo terão que fi xar avisos 
informando que todos os as-
sentos passam a ser preferen-
ciais. A lei – sancionada pelo 
governador Rodrigo Rollem-
berg (PSB) no dia 1º de se-
tembro – não prevê punições 
em caso de descumprimento. 
De acordo com o governo, 
a medida é “essencialmente 
educativa e civilizatória”.

Rodrigo Rollemberg (PSB) quer os 
patrões da iniciativa privada no 
debate sobre o PLC 122/17, que 
retira dinheiro da Previdência dos 
servidores públicos.
Para pressionar os deputados 
distritais contra os servidores, o 
governador buscou entidades que 
não têm relação com o regime 
de Previdência do GDF, como 
Fecomércio, Sindivarejista, Abrasel, 
Sinduscon, Fibra e até o ex-vice-
governador Paulo Octávio. 
Parece que há muita gente de olho 
no dinheiro que está depositado no 
fundo capitalizado do Iprev-DF, que 
na verdade não é do governo, mas 
sim do servidor público que contribui 
mensalmente para ter direito à 
aposentadoria.

Rollemberg, como Temer,
insiste na Reforma Previdenciária

Todos os bancos de ônibus
e metrô serão preferenciais

Desesperado, governador
apela à inciativa privada 
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