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O jornal inglês The Guardian 
mostrou um telegrama em que o 
governo inglês encomendou ao 
governo de Michel Temer várias 
mudanças nas regras do pré-sal 
para atender os interesses das 
petroleiras Shell, BP e Premier 
Oil. O Partido dos Trabalhadores 
pediu à Procuradoria-Geral da 
República que investigue Michel 
Temer e seus comandados en-
volvidos no caso.  Pág. 5

Está sendo articulado um novo 
golpe, “com o Supremo, com 
tudo...”, como diria o senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR). É que o 
STF, por inciativa do ministro Ale-
xandre de Morais, estuda colocar 
na pauta de julgamento a possi-
bilidade de autorizar o Congresso 
Nacional a mudar o regime do país 
para o parlamentarismo, sem con-
sultar o povo. Temer poderia fi car 
até 2022.   Pág. 2, editorial

O depoimento do ex-advogado da 
Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, à 
CPMI (Comissão Parlamenta Mis-
ta de Inquérito) do Congresso Na-
cional, promete abalar o juiz Sér-
gio Moro. Ele vai depor no dia 30 
de novembro e fi cou de apresen-
tar documentos capazes de des-
moralizar a Operação Lava Jato 
e provar que Moro teria utilizado 
documentos falsos par incriminar 
Lula.    Pág.4

Parlamentarismo... Lava Jato na berlinda

Ainda nesta edição
Lula insiste na necessidade de união 
entre os partidos de esquerda     Pág. 3

Disputa por Água em Correntina (BA) sinaliza 
uma séria questão nacional      Pág. 6

O racismo de William Waack não é um caso 
isolado na Rede Globo      Pág. 7

Muitos candidatos já estão em campanha 
para governador do DF      Pág. 8

“GLOBO PAGOU PROPINA”

The Guardian 
mostrou um telegrama em que o 
governo inglês encomendou ao 
governo de Michel Temer várias 
mudanças nas regras do pré-sal 
para atender os interesses das 
petroleiras Shell, BP e Premier 
Oil. O Partido dos Trabalhadores 
pediu à Procuradoria-Geral da 
República que investigue Michel 
Temer e seus comandados en-

Segundo o empresário argentino, Alejandro 
Burzaco, a Rede Globo pagou propina por di-
reitos de transmissão de competições interna-
cionais de futebol. Ele foi ouvido nos Estados 
Unidos como testemunha da acusação no jul-
gamento de José Maria Marin, ex-presidente da 
CBF. Buzarco, que também é réu, fechou acor-
do de delação premiada com os promotores 
do caso e aguarda a sua sentença. Em nota, a 
Globo nega qualquer envolvimento.  Pág. 4

Temer favorece Shell



Brasil  Popular www.brpopular.com.br2 3

Reforma da Previdência

O Supremo Tribunal Federal, 
depois de ter presidido a 
deposição ilegal de Dilma 
Roussef, agora prepara outro 

golpe contra o voto popular: está exa-
minando se o Congresso pode rasgar 
de novo a Constituição e implantar, 
sem plebiscito ou referendo, a mu-
dança de regime de governo do pre-
sidencialismo para o parlamentarismo, 
quando o povo não vota diretamente 
na escolha do primeiro-ministro. 

A iniciativa de colocar o assunto 
na pauta de votação do STF é do mi-
nistro Alexandre de Morais, ex-secre-
tário de Segurança do governo do 
PSDB de São Paulo e conhecido ativis-
ta anti-Lula.

A história se repete sempre que 
um governo popular tenta se consoli-
dar no Brasil. Em 1961, o vice-presiden-
te João Goulart foi obrigado a aceitar 
o parlamentarismo, condição imposta 
pelo golpismo, para que pudesse to-
mar posse na presidência como a lei 

manda. Meses depois convocou um 
plebiscito e o povo – por mais de 80% 
- rejeitou o parlamentarismo e devol-
veu plenos poderes ao presidente.

A nova manobra tem endereço 
claro: Lula. O medo da popularida-
de crescente do ex-presidente faz 
com que sejam tramadas várias ma-
racutaias para impedir que o povo 
brasileiro tenha de volta um gover-
nante que retirou o Brasil do Mapa 
da Fome da ONU (Organização das 
Nações Unidas).

Com um parlamento vendido 
e um STF acovardado, a Constitui-
ção virou letra morta. Mas o povo 
brasileiro, que enterrou o parlamen-
tarismo em 1961, se convocado e 
mobilizado pelos movimentos de-
mocráticos e progressistas, dos sindi-
catos à Igreja do Papa Francisco, será 
criativo, corajoso e sábio o sufi ciente 
para dar uma solução construtiva 
a esta crise em que o golpe Temer 
nos enfi ou: eleições diretas em 2018, 
como previsto na Constituição. Que 
o povo brasileiro decida os destinos 
do Brasil, não um Congresso desmo-
ralizado e corrompido.

brasil 24 de novembro de 2017

PARLAMENTARISMO É NOVO GOLPE

Convidado ao 14º Con-
gresso do PCdoB, em 
Brasília, Lula admitiu 
neste domingo que o 

governo PT esteja pagando o 
preço de não ter regulado os 
meios de comunicação. “Pre-
cisamos fazer isso agora, quero 
que todos tenham o direito de 
se defender, de se manifestar. 
Que os partidos de esquerda 
lancem seus candidatos e va-
mos subir em palanque juntos. 
Temos de perguntar tudo ao 
povo e ouvi-lo”, propôs na tri-
buna do encontro realizado no 
Centro de Eventos Brasil 21.

Recebido com carinho e 
ovações pela plateia e lideran-
ça do PCdoB, que chamou de 
“glorioso irmão, pela aliança 
histórica com o PT”, Lula en-
cerrou o evento com discurso 
de estadista (segundo o di-
cionário Houaiss, estadista é 
a pessoa que exerce liderança 
política com sabedoria e sem 
limitações partidárias). “Sou 
o último ser humano que não 

pode dizer a quem queira ser 
candidato a presidente da Re-
pública, que não seja”, disse, re-
ferindo-se à deputada Manuela 
D’Ávila (PCdoB/RS), o� cializa-
da no evento como pré-candi-
data à presidência em 2018. 

Ouviu aplausos e assobios 
da plateia ao dizer que se não 

fosse por teimosia, ele não teria 
chegado aonde chegou, e que 
todo partido tem direito de ter 
seu candidato. “Bolsonaro, que 
é mais do que extrema direita, 
tem o direito de se candidatar. 
E se dizem que Lula é extrema 
esquerda e Bolsonaro é extre-
ma direita, quisera Manuela ser 

o centro”, gracejou. Garantiu 
que não haverá rusga entre ele 
e a adversária, “tenho gratidão 
eterna pelo PCdoB”. 

Contou que os dois parti-
dos construíram um país em 
que a educação ganhou pro-
tagonismo, com o orçamento 
triplicado e a criação de 467 

escolas técnicas e do Prouni 
e cotas para pobres e negros 
disputarem vagas na universi-
dade. Disse que quer de volta a 
soberania: “O Brasil não pode 
ser tratado como país insigni-
� cante. Somos um povo extra-
ordinário, que faz piada com a 
desgraça. PCdoB e PT têm le-
gado a defender”.

Lembrou os aumentos de 
salário do trabalhador no go-
verno PT ao esbravejar contra 
o desmonte da CLT e a volta 
dos pobres pedindo esmola. 
“É o retorno à escravidão, com 
nossas conquistas aniquila-
das. Nunca vi tanto troglodita, 
tanto deputado reacionário. 
Querem destruir o BB, a CEF, 
o BNDES e resolveram vender 
para o estrangeiro a Petrobras, 
indústria que alavanca o de-
senvolvimento do país! Não 
são políticos, são usurpadores, 
o compromisso não é com o 
povo, mas com o mercado”, 
indignou-se, aplaudido de pé 
pelo público.

Pesquisa CUT/Vox Po-
puli, divulgada no dia 17 de 
novembro, mostra Lula como 
grande favorito para voltar 
à presidência da República, 
com 42% de intenções de voto, 
mais do que a soma de todos 
os outros candidatos juntos, o 
que daria a vitória ao petista já 
no primeiro turno. 

Jair Bolsonaro (PSC) apare-
ce com 16%, seguido de Marina 
Silva (Rede) com 7%, Geraldo 

Alckmin (PSDB), com 5%, Ciro 
Gomes (PDT) com 4% e Álvaro 
Dias (Podemos) e Luciana Gen-
ro (PSOL) com 1%.

Apesar da perseguição que 
Lula vem sofrendo por parte da 
Justiça e do Ministério Público, 
com grande apoio da Rede Glo-
bo, a pesquisa mostrou que Lula 
tem a menor rejeição entre os 
candidatos, com 39%. Os mais 
rejeitados são Geraldo Alck-
min e João Doria, com 72% da 

população declarando que não 
votariam neles de jeito nenhum.

Além das pesquisas, as 
reações positivas do povo à 
caravana que Lula vem pro-
movendo pelo país demons-
tram que ele é o único can-
didato eleitoralmente viável. 
Os apoiadores do golpe estão 
preocupados. A� nal, aquele 
que � ca perto de Temer – com 
3% de aprovação – sabe que 
está perdido eleitoralmente. 

Lula convoca partidos de esquerda à união
Angélica Torres

Favorito para 2018, ele encerra como estadista Congresso do PCdoB 
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O Jornal Brasil Popular
conta com seu apoio E AGORA, RODRIGO?

Um favorito com mais intenção de votos que os outros juntos
Da Redação

Lula no Congresso do PCdoB (19/11)

Encerramento, em Belo Horizonte, da Caravana de Lula por MG (30/10)
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Quando Dilma Rousse�  lançou o Mais Médicos, incialmente 
recebeu muitas críticas da grande mídia e de entidades 
de médicos. Porém, em pouco tempo, o programa foi 
aprovado pela esmagadora maioria da população atendida. 
E pensando no futuro, o programa previu a abertura de 
novos cursos de medicina para preparar mais pro� ssionais 
da área, visto que o Brasil é um dos países com o menor 
número de médicos por habitante.

Mas agora, cedendo ao lobby do Conselho Federal de 
Medicina, Michel Temer proibiu a abertura de novos cursos 
por cinco anos, garantindo a reserva de mercado para 
os médicos atuais, que em breve poderão sair do serviço 
público e dos planos de saúde e cobrar altos preços pelas 
consultas. E quem não tiver dinheiro, que morra. Sobre 
isso, Dilma escreveu em seu Twitter: “o governo golpista 
de Michel Temer, � el à sua vocação antipopular, coloca em 
prática o “Menos Médicos”.

Sem o número su� ciente de 
deputados para votar a favor da 
reforma da Previdência, Michel Temer 
ofereceu novo jantar aos parlamentares 
da base aliada, no Palácio da Alvorada.

A compra de votos com emendas 

parlamentares e cargos no governo 
parecem que já não são su� cientes 
para convencer os famintos deputados. 
A� nal, muitos já perceberam que suas 
reeleições estarão comprometidas caso 
colaborem para retirar mais direitos 

dos trabalhadores, sobretudo nas 
aposentadorias. 

A última cartada dos golpistas 
foi tentar enganar a população com 
propaganda massiva na tv. Para isso, 
apesar da crise econômica e do rombo 

nos cofres públicos, deputados e 
senadores aprovaram, nesta quarta-
feira (22/11), um projeto de lei que 
autoriza o repasse de R$ 99 milhões 
para publicidade com a reforma                     
da Previdência.

RECORDAR É VIVER

Editorial
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A Rede Globo foi acusada de pagar 
propina na compra de direitos 
de transmissão de competições 
internacionais de futebol. Em de-

poimento à Justiça dos Estados Unidos, o 
empresário argentino, Alejandro Burzaco, 
disse que, além da Globo, também estão 
envolvidas em pagamento de propina a Fox 
Sports, Televisa, Media Pro e Tra�  c (empre-
sa do brasileiro J. Hawilla, sócio da Globo).

Ele foi ouvido, no dia 14 de novembro, 
como uma das testemunhas da acusação no 
julgamento de José Maria Marin, ex-presi-
dente da CBF, acusado de extorsão, fraude 
� nanceira e lavagem de dinheiro durante 
negociações de contratos com a Fifa.

Buzarco também é réu na investigação 
conduzida pela justiça estadunidense. Ex-
-diretor da Torneos y Competencias, em-
presa de marketing esportivo com sede em 
Buenos Aires, ele fechou um acordo de de-
lação premiada com os promotores do caso 
e ainda aguarda a sua sentença.

Em nota, a Globo se diz inocente e 
“a� rma veementemente que não pratica 

nem tolera qualquer pagamento de propi-
na. Esclarece que após mais de dois anos 
de investigação não é parte nos processos 
que correm na justiça americana. Em suas 
amplas investigações internas, apurou que 
jamais realizou pagamentos que não os pre-
vistos nos contratos. (...)”. Ou seja, a Globo 
investigou ela mesma e concluiu que ela é 
inocente. 

Até agora a Operação Lava-Jato e o Mi-
nistério Público, que dependendo do acu-
sado são tão rápidos, não se manifestaram 
sobre o caso, cuja apuração parece limitada 
a órgãos internacionais. 

Mas três partidos (PDT, PSOL e PT) 
querem que a lei seja igual para todos e 
entraram com representação para que a 
Globo seja investigada por conta das re-
velações de que teria pago propina para 
obter os direitos à transmissão de torneios 
internacionais de futebol. A ação dos par-
tidos ressalta a importância da investiga-
ção, já que todas as emissoras dependem 
de concessão pública para poder transmi-
tir sua programação.

O jornal inglês � e Guardian 
publicou, no dia 19 de novem-
bro, um telegrama que mostra 
como o governo britânico enco-
mendou ao governo de Michel 
Temer as medidas para mudar 
as regras do pré-sal e atender aos 
interesses das petroleiras Shell, 
BP e Premier Oil. Tudo foi acer-
tado em março deste ano, du-
rante visita ao Brasil do ministro 
do Comércio e Investimento da 
Inglaterra, Greg Hands.

A partir dessa denúncia, as 
bancadas do PT na Câmara e 
no Senado ingressaram, na Pro-
curadoria-Geral da República, 

com pedido de investigação do 
presidente Michel Temer, do 
ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, e do 
secretário-executivo do minis-
tério, Paulo Pedrosa, por terem 
agido em defesa da Shell e de 
outras petroleiras inglesas com 
interesse no pré-sal, por pressão 
direta do governo britânico. 

Também chamou atenção o 
resultado do último leilão para 
a área do pré-sal, dominado 
pela Petrobras e Shell. O líder 
do PT na Câmara, deputado 
Carlos Zarattini, observou que 
o fato de a Petrobras, nos três 

campos que venceu com um 
consórcio liderado por ela, ofe-
receu à União volumes de óleo 
de 80%, 76,96% e 75,86%, com 
ágios de 673,69%, 454,07% e 
254,82%, respectivamente.

“Mas nas áreas arremata-
das pela Shell os percentuais de 
óleo ofertados à União foram 
de 11,53% e 22, 87%, com ágio 
zero em ambas”, denunciou 
Zarattini. “Esses percentuais 
são absolutamente ridículos. 
No mundo, a participação dos 
etados no volume produzido 
oscila entre 60% e 80%. Assim, 
a Shell levou as duas áreas pra-

ticamente de graça”. Por isso ele 
defende que a PGR precisa inves-
tigar detalhadamente o último 
leilão, já que está evidente “que 
houve manipulação por parte da 
Agência Nacional do Petróleo” 
em favor da Shell. 

Esses fatos levaram a Fede-
ração Única dos Petroleiros a 
apresentar uma petição na 20ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro, 
reiterando o pedido de anulação 
das 2ª e 3ª rodadas de licitação do 
pré-sal, conforme já solicitado na 
Ação Civil Pública que deu entra-
da no dia 25 de outubro, às véspe-
ras da realização dos leilões.

Um grupo de procura-
dores municipais de Curiti-
ba desistiu de participar do 
Congresso Nacional da cate-
goria por causa da presença 

do juiz federal Sérgio Moro 
na abertura do evento, no 
dia 21 de novembro. Quan-
do o nome do magistrado 
foi con� rmado, 72 procu-

radores enviaram uma nota 
ao presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
Municipais, Carlos Mourão, 
manifestando a insatisfação 
do grupo.

Vários procuradores dei-
xaram o local assim que Moro 
iniciou a palestra. Cerca de 
25 procuradores que endos-
saram a manifestação perma-
neceram no Congresso para 
protestar contra a indesejada 
presença do juiz, cuja popula-
ridade vem caindo à medida 
que a população conhece sua 
maneira de atuar. 

No dia 21 de novembro, 
a 8ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
se negou a declarar Marisa 
Letícia inocente no caso trí-
plex, mantendo a decisão do 
juiz Sérgio Moro. A defesa da 
falecida esposa de Lula vai re-

correr com base na lei 11.719, 
segundo a qual qualquer situ-
ação de extinção da punibi-
lidade, como é o falecimento 
da acusada, deve resultar na 
absolvição sumária, garantin-
do inclusive a presunção de 
inocência.

Financiados pelos governos Lula e Dil-
ma, caminhoneiros hoje enfrentam uma 
verdadeira crise e muitos já devolvem seus 
caminhões por impossibilidade de pagá-
-los. Sem fretes, sem locação, com diesel a 
R$ 3,00 e com pedágios mais caros, cerca de 
200 mil caminhões estão parados nas gara-
gens. 

E o pior é que muitos desses queriam 
tirar Dilma e se deram mal por caírem na 
conversa da mídia e de grandes empresá-
rios, que na verdade queriam explorá-los 
cada vez mais. Mas muitos estão arrepen-

didos. Esse arrpendimento começou há um 
ano e está crescendo bastante na categoria, 
que se sente traída pelos líderes dos protes-
tos.

Por exemplo, o caminhoneiro Bruno 
Marques de Souza, de São Marcos (RS),  
que participou de uma greve em novembro 
de 2015, comemorou o Impeachment de 
Dilma com amigos, mas admite que estava 
errado. "A gente era feliz e não sabia, antes 
não faltava trabalho, agora as coisas estão 
difíceis", relatou em novembro de 2016. 
Hoje a situação está muito pior.

Com a política de desmonte do 
ensino público, o governo de Michel 
Temer reduziu em até 99% o núme-
ro de alunos de instituições públicas 
enviado ao exterior, em comparação 
ao ano passado. Esse dado, na ava-
liação de especialistas, representa 
não só uma perda de experiência 
acadêmica para os estudantes, mas 
também um prejuízo para a forma-
ção cientí� ca no Brasil.

Depois do golpe que derrubou 
Dilma Rousse�  da presidência da 

República, estão acontecendo cortes 
nas áreas vitais do Estado e o cida-
dão pobre é que tem sofrido com 
isso. “O corte na educação superior 
este ano foi de 32%: caiu de R$ 13 
bilhões em 2015 para R$ 8,7 bilhões 
este ano. E � cará em R$ 5,9 bilhões 
no ano que vem. O governo tem 
tirado o pobre do orçamento siste-
maticamente e, agora, abre mão de 
investir na formação dos jovens bra-
sileiros”, alertou o senador Lindber-
gh Farias, líder do PT no Senado.

O Brasil aguarda o dia 30 
de novembro para acompanhar 
o depoimento do ex-advogado 
da Odebrecht, Rodrigo Tacla 
Durán, à CPMI (Comissão Par-
lamenta Mista de Inquérito) do 
Congresso Nacional. Ele � cou 
de apresentar documentos ca-
pazes de desmoralizar a Ope-
ração Lava Jato e provar que o 
juiz Sérgio Moro teria utilizado 

documentos falsos par incrimi-
nar Lula.

Segundo entrevista de Ta-
cla Durán aos deputados Paulo 
Pimenta e Wadih Damous na 
Espanha, a Lava Jato omitiu três 
das quatro contas que recebiam 
pagamento do casal João San-
tana e Mônica Moura. O casal 
recebeu benefício de delação 
premiada e o advogado deles é 

irmão de um dos procuradores 
da Lava Jato.

O ex-advogado da Ode-
brecht deve con� rmar também 
que o padrinho de casamento 
do juiz Moro lhe ofereceu fa-
cilidades na Lava Jato em tro-
ca de R$ 5 milhões em caixa 
2. E que a advogada Rosânge-
la Moro, esposa do juiz Sérgio 
Moro, também recebeu dinhei-

ro dele no escritório de 
advocacia.

Tacla Durán prestou 
serviços para a Odebre-
cht entre 2011 e 2016. 
Sua atuação se concen-
trava no Departamento 
de Operações Estrutura-
das, o setor da Odebrecht 
que fazia paga-
mentos que a 
empresa não 
queria vincular 
à contabilidade o� cial — o que 
inclui propina.

Globo pagou propina por direitos
de transmitir futebol, diz delator

Regra do pré-sal muda em favor da Shell, a pedido da Inglaterra

Procuradores protestam contra
presença de Moro e deixam evento

Justiça persegue esposa
de Lula até depois de morta

Brasil tem cerca de
200 mil caminhões parados

Agora só rico pode
estudar no exterior

Depoimento na CPMI pode desmoralizar Lava Jato

Da Redação

Da Redação

Da Redação Da Redação

Da Redação, com informações do Jornal GGN

Da Redação, com Paraná portal

“Algo está errado quando aumentam os bilionários e o número de pobres” 
Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida

Procuradores dizem que Moro faz "populismo penal" 
e vaiam juiz em congresso
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O episódio racista envolvendo 
o âncora da TV Globo William 
Waack remete também a outras 
questões, como, por exemplo, 
o que teria a dizer o diretor da 
Globo, Ali Kamel, que chegou a 
escrever um livro contra as co-
tas dizendo que no Brasil não 
há racismo? E Waack recebeu 
a solidariedade dos jornalis-
tas Augusto Nunes, Reinaldo 
Azevedo, do Ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, do pastor Malafaia, 
do cientista político Demétrio 
Magnoli e do amigo Bonifácio 
de Andrada, o Boni, ex-diretor 
da Globo, entre outros.

Muita gente � cou em dú-
vida se o racismo, ostensivo 

ou não, no sistema Globo se 
resume a Waack. Mas a dúvi-
da pode ser esclarecida ao se 

revelar que o escritor e jor-
nalista José Louzeiro, autor 
de uma novela que iria ao ar 

na emissora, recebeu a reco-
mendação do então poderoso 
diretor da Globo, Boni, para 
que, nas palavras do escri-
tor, testemunhada pelo � lho, 
o também jornalista André 
Moreau, “reduzisse o número 
de negros no Núcleo/O� ci-
na, porque se não o � zesse a 
Claybon pararia de anunciar”. 
José Louzeiro, claro, não acei-
tou a imposição racista man-
tida em segredo do público.

A própria emissora, TV 
Globo, se viu obrigada a divul-
gar nota condenando Waack, 
devido a repercussão do caso, 
e o suspendeu temporaria-
mente. Como a declaração de 
Waack ofensiva aos negros é 

muito clara, pegaria ainda pior 
se a pagadora do salário do 
jornalista � casse em silêncio.

O lamentável episódio só se 
tornou público um ano depois 
de acontecido, porque o ví-
deo com a odiosa declaração 
foi vazado por um funcioná-
rio.  É o caso do fato ser enca-
minhado à Justiça, como foi 
feito pela Frente Favela, para 
decidir o pagamento de uma 
indenização por parte do ra-
cista. O também âncora Boris 
Casoy tinha ofendido os garis 
e teve de pagar indenização ao 
sindicato dos trabalhadores do 
setor que ingressou na Justiça.

Resta aguardar como será o 
desfecho do odioso episódio.

Racismo de Waack não é caso isolado na Globo  
Mário Augusto Jakobskind

Luiz Alberto Moniz 
Bandeira se foi, mas 
sua obra sobrevive 
como guia e farol para 

todos os que lutam por um 
Brasil mais justo, mais desen-
volvido, mais democrático, 
mais soberano. Até sua morte, 
aos 81 anos, dedicou sua vida 
ao país, à luta contra o impe-
rialismo e a favor da integra-
ção latino e sul-americana. 

Como jornalista – traba-
lhando no Correio da Manhã, 
Diário de Notícias e Última 
Hora – teve a oportunidade 
de conviver e de entrevistar 
as mais diferentes persona-
lidades brasileiras, como Jâ-
nio Quadros, e estrangeiras, 
como Che Guevara.

Assim desenvolveu a capa-
cidade e o hábito de analisar e 
interpretar os acontecimentos 
e de procurar se documentar 
sobre eles. Foi também profes-

sor titular de História, na Uni-
versidade de Brasília e lutou na 
clandestinidade. 

Militante da Polop (Organi-
zação Revolucionária Marxista 
Política Operária), foi preso, 
condenado e depois anistiado. 
Escreveu um de seus primeiros 

livros, Presença dos Estados 
Unidos no Brasil, enquanto es-
tava preso.

O eixo de seu pensamento e 
de sua obra, de mais de trinta 
livros, traduzidos para inglês, 
alemão, russo, chinês e espa-
nhol, centenas, se não milha-

res de artigos e de entrevistas, 
pode ser resumido em três pa-
lavras, que são os três desa� os 
para o Brasil, profundamente 
entrelaçados e que não podem 
ser vencidos isoladamente: de-
senvolvimento, democracia e 
soberania.

Em sua análise do imperialis-
mo e das relações entre Brasil e 
Potência Imperial (Estados Uni-
dos), e sobre o Império ameri-
cano e sua ação, encontra-se sua 
principal contribuição como 
intérprete da realidade política 
e como historiador, imparcial e 
preciso, mas militante.

São obras imprescindíveis 
para diplomatas, historiadores, 
jornalistas  e políticos que de-
sejem e procurem  conhecer a 
política internacional, a ação 
do imperialismo, e o Brasil:  A 
Presença dos Estados Unidos 
no Brasil; João Goulart; As Re-
lações Perigosas: Brasil-Estados 
Unidos; Brasil-Estados Unidos: 
A rivalidade emergente; De 
Marti a Fidel; Fórmula para o 
Caos, a derrubada de Allende; 
Formação do Império Ameri-
cano; Argentina, Brasil e Esta-
dos Unidos; A Segunda Guerra 
Fria; A Desordem Mundial.    

Morre o patriota e anti-imperialista Moniz Bandeira
Samuel Pinheiro Guimarães 

Na África do Sul, no tempo 
em que os negros eram sepa-
rados dos brancos pela lei cha-
mada Apartheid, um negro foi 
pego pela polícia com um pu-
nhal cravado nas costas. Caso 
levado à Justiça, o juiz conde-
nou o negro à morte por "por-
te ilegal de arma”. Essa é uma 
piada inspirada em realidades 
de total colapso da ética e dos 
valores solidários.

No Brasil de agora, a revista 
Isto É publica o texto de um 
jornalista chamado Mario Vi-
tor Rodrigues que leva o título 
“Lula deve morrer”. Isso não foi 
uma piada. É a mais pura ex-
pressão da liberdade de como 
o fascismo está à vontade des-
de o golpe que vem roubando 
o Brasil e jogou o país no mo-

ralismo da razão cínica que es-
tupra, prende, mata, arrebenta, 
acusa e condena sem provas.

E o crescente ódio das elites 
e da classe média que vive a 
fantasia de não ser ela mesma 
foi estendida a Lula. Mas é dele 
que o povo gosta porque reco-
nheceu que no seu governo 
teve o direito de ser cidadão 
com emprego, educação e ren-
da. Diferente da realidade atu-
al do governo Temer, vivida 
no desemprego, no aumento 
do botijão de gás, nos R$14,00 
tirados do salário mínimo, no 
� m das garantias do trabalha-
dor, na volta do trabalho es-
cravo e na tentativa de acabar 
com a previdência pública e 
fazer do Brasil um país só para 
os ricos.  

Lula tem 42% das inten-
ções de voto para voltar à 
presidência, o que aumenta 
ainda mais o ódio dos seus 
opositores, um ambiente pro-
pício ao jornalismo homicida 
que bota ainda mais lenha na 
fogueira com base em uma 
falsa liberdade de expressão. 

A propósito, faz um ano da 
morte do estudante Guilher-
me Irish, assassinado pelo 
próprio pai porque era contra 
o golpe que derrubou a pre-
sidente Dilma, eleita por 54 
milhões de votos, sem qual-
quer envolvimento em crime 
de responsabilidade � scal, 
civil e penal.  É o fascismo fa-
zendo escola, impulsionado 
pelos grandes meios de co-
municação. 

O documentário “O Pro-
cesso”, da cineasta Maria 
Augusta Ramos, sobre o im-
peachment de Dilma Rous-
se�  em 2016, é um dos seis 
projetos contemplados no 
World Cinema Fund, pro-
grama de � nanciamento do 
Festival de Cinema de Ber-
lim, na Alemanha. 

Serão destinados 25 mil 
euros (cerca de R$ 100 mil) 
para a � nalização do � lme 
sobre o golpe de Estado que 
derrubou Dilma da Presi-

dência da República. O do-
cumentário terá passagem 
garantida no festival.

Maria Augusta passou 
muitos meses em Brasília 
acompanhando votações, 
coletivas e os bastidores do 
Congresso Nacional. Segun-
do ela, o � lme busca “com-
preender e re� etir sobre o 
atual momento histórico bra-
sileiro através de um proces-
so que revela uma crise estru-
tural do Estado e do próprio 
regime democrático”.

O ódio pelo ódio cria o jornalismo homicida Festival de Berlim vai � nanciar 
� lme sobre golpe no BrasilMaria Luiza Franco Busse

Da Redação

No dia 2 de novem-
bro, mais de mil 
habitantes do muni-
cípio de Correntina 

(BA) realizaram um ato dife-
rente de ocupação de duas fa-
zendas no Oeste Bahiano, per-
tencentes à Lavoura e Pecuária 
Igarashi. Foram lá para desligar 
‘na marra’ os equipamentos de 
captação de água do Rio Arro-
jado, a� uente do São Francis-
co, que diariamente retiravam 
cerca 184 mil litros de água 
para irrigar suas plantações 
das commodities, soja e milho, 
deixando a cidade em risco de 
desabastecimento e o próprio 
Rio Arrojado em situação de 
paulatina diminuição de vazão.

A Rede Globo divulgou o 
episódio com destaque no seu 
Jornal Nacional, na linha da 
criminalização da “população 
invasora”, fazendo os equipa-
mentos desligados ou que-
brados pelos populares como 
grandes vítimas da situação.

A questão suscitada pelo 
episódio de Correntina é em-
blemática de algo que vem 
ocorrendo já há algum tem-
po em várias bacias hidro-
grá� cas brasileiras, apropria-
das pelo agronegócio para 
produção de grãos e carnes, 
eucalipto etc, fortes absorve-
dores de água para produção 
de commodities. 

Centenas de bilhões de litros 
de água são drenados todos os 
anos dessas bacias (Araguaia, 
Tocantins, Paraíba do Sul, Rio 
Grande, São Francisco, Javaés 
etc), praticamente sem ne-
nhum controle público, a cri-
tério da superexploração do 
espaço rural. O dono do lati-
fúndio sente-se dono da água 
que passa por suas terras, à re-
velia dos direitos dos demais. 
Daí a se produzirem crises hí-
dricas urbanas vai um pulo.

Situações similares ocor-
rem em regiões como a do 
MATOPIBA (Maranhão, To-

cantins, Piauí, Bahia), que de-
pendem de alguns grandes e 
médio rios de integração – a 
exemplo do São Francisco e 
do Araguaia-Tocantins. Mas 
ao contrário do planejamen-
to paro uso múltiplo e sus-
tentável das águas das bacias, 
prevalece um sistema de pri-
vatização das águas, ancorado 
tacitamente no direito de pro-
priedade fundiária absoluto.

A questão enfrentada pela 
população de Correntina gera 
um movimento de autode-
fesa pela vida, que a mídia 
do ‘agro é tudo’, noticia de 
maneira invertida.  Mais dia, 
menos dia, o con� ito se ex-
pandirá caso a questão não 
seja resolvida. Por exemplo, 
o que pode acontecer quando 
as populações urbanas maio-
res, como São Paulo, Brasília, 
Rio de Janeiro e as capitais do 
Nordeste � zerem a leitura das 
causas mais gerais de suas res-
pectivas crises hídricas?

Disputa por água em Correntina (BA) sinaliza uma questão nacional
Guilherme C. Delgado

Manifestantes caminham pelas ruas de Correntina
em defesa da Bacia do Rio Corrente
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As alianças políticas 
no Distrito Federal, 
com vistas a 2018, 
estão a todo vapor. O 

primeiro casamento anuncia-
do é o do governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB) com Maria 
de Lourdes Abadia (PSDB). A 
ex-governadora tucana tomou 
posse na Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos.

 Para � rmar o noivado, a 
estrutura da pasta vem re-
cheada com 35 funcionários, 
sendo 15 integrantes da atual 
Coordenadoria de Projetos 
Especiais, vinculada à Casa 
Civil. O companheiro de 
partido de Abadia, o depu-
tado federal Izalci Lucas � ca 
bastante enciumado, mas 
não está descartado ceder a 
ele uma vaga para o Senado. 
A Rede, se quiser, pode ter 
o distrital Chico Leite com 
uma das vagas de senador.

 Outro noivado em vias 
de ser costurado é o do de-
putado distrital e presidente 
da Câmara Legislativa, Joe 
Valle (PDT) com um indica-
do pelo PT, pode ser Arlete 
Sampaio. Esse casamento 
tem o olhar interessado do 
pedetista Ciro Gomes, can-
didato a presidente da Repú-
blica. Se Lula for impedido 
de se candidatar por um gol-
pe envolvendo a Justiça, Ciro 
cresce no eleitorado petista e 
favorece ainda mais a alian-
ça PDT-PT. Com Lula no 
páreo, diminuem as chances 
de Ciro, mas não enfraquece 
a aliança no DF.

 Para o Senado, a candi-
data natural pelo PT é a de-
putada federal Erika Kokay, 
que também pode tentar a 
reeleição na Câmara. Ge-
raldo Magela e Wasny de 
Roure iriam para a Câmara 

Federal; Chico Vigilante e 
Ricardo Vale continuariam 
puxando votos para a Câ-
mara Legislativa. Para essa 
composição vem também o 
PCdoB com seus militantes 
e candidatos.

 Mais à direita, tem o can-
didato derrotado no segun-
do turno da última eleição, 
Jofran Frejat (PR). Ele está 
costurando com o DEM e 
com o PTB, para quem po-
derá ceder as duas vagas no 
Senado e a vice. Jofran, que 
já tem o apoio dos grupos de 
Arruda e Roriz, pode rece-
ber reforço de Tadeu Filipelli 
(PMDB), que desistiu de se 
candidatar ao GDF depois 
de várias denúncias na Jus-
tiça e da impopularidade de 
seu padrinho Michel Temer. 
Filipelli tem também uma 
carta na manga, o ex-presi-
dente da OAB-DF, Ibaneis 

Rocha, que escolheu � liar-se 
ao MPDB.

Tem ainda o herdeiro das 
lanchonetes Gira� as, Ale-
xandre Guerra, de apenas 
36 anos, que já quer ser go-
vernador do DF pelo Parti-
do Novo, que é comandado 
pelos banqueiros e de novo 
não tem nada.

 Se Cristovam Buarque 
não conseguir ser candidato 
à Presidência da Repúbli-
ca pelo PPS, pode tentar se 
reeleger ao Senado na tur-
ma de Jofran. Aliás, é para 
isso mesmo que Cristovam 
vem pregando aliança ampla 
“para salvar o DF do secta-
rismo partidário”. Discurso 
sem pé nem cabeça, mas 
bem ao estilo do senador 
que apoiou o golpe contra 
Dilma Rousse�  e diz que se 
"desencantou" com Temer.

 Outro partido que insiste 
em ter candidato próprio ao 
GDF é o PSol, apesar de ain-
da não ter de� nido o nome. 
Mas já decidiu que fará alian-
ças prioritárias apenas com o 
PCB e com o PSTU. Na ver-
dade, o que o PSol quer mes-
mo é eleger Toninho como 
deputado federal e Maninha 
como distrital, ou vice-versa.

 Daqui até julho do ano 
que vem muita água rolar, 
mas o quadro atual é mais 
ou menos esse, a não ser que 
a Rede desista de Marina Sil-
va e resolva se aliar ao PDT 
para apoiar Ciro Gomes. 
Mas aí é outra a conversa.  

distrito federal

Nesta quinta-feira (23/11), o 
Fórum de Cultura do DF reuniu-
-se no Teatro Goldoni (208/209 
Sul) para denunciar que a demo-
ra do governo Rollemberg em 
publicar o edital do Fundo de 
Apoio à Cultura (FAC) e o pro-
cesso seletivo provoca um ano 
de atraso nos pagamentos dos 
projetos.

Para o militante do Fórum, 
Carlos Augusto Cacá, "mais uma 
vez o FAC está sendo pago à con-
ta-gotas. É preciso muita pressão 
sobre o governo para que esses 
pagamentos sejam liberados".

Corrida ao Buriti já tem
muitos candidatos em campanha

Fórum de Cultura
cobra do GDF o
pagamento do FAC

Romário Schettino


