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Parece que o desfile da Paraíso do Tuiuti ainda não terminou, tamanha a realidade retratada na avenida. Como afirmou o jornalista Xico Sá, “a Tuiuti foi capaz de um épico que a literatura brasileira moderna não conseguiu: fazer a
costura histórica entre escravidão, racismo insistente e precarização do trabalho na reforma trabalhista do Temer”.
E agora o Vampirão sai da avenida e acelera a escalada golpista. Com aprovação de 3%, Temer lança então a
intervenção no Rio de Janeiro, com desculpa de que é para melhorar a segurança. Uma armadilha montada com
ajuda da mídia, sobretudo a Rede Globo. Vende-se o caos para depois oferecer a solução fantasiosa para uma
população já descrente nas instituições. Afinal, quem ainda acredita no governo? E no Congresso? E no Judiciário?
A ideia é distrair o povo sobre os reais problemas nacionais. Mas se nada adiantar, os golpistas têm outra
solução: cancelar as eleições de outubro para continua no poder. Páginas centrais

Ainda nesta edição

HOMER MITTO

Temer já admite até vender
fiado as mais importantes
empresas nacionais,
Petrobras e Eletrobras. Pág. 3

Povo derruba
reforma da Previdência

A grande pressão popular fez o governo ilegítimo de
Michel Temer mudar o foco da pauta nacional, já que
não conseguiu os 308 votos na Câmara para aprovar a
temida reforma da Previdência. Agora, saem da mídia o
desemprego, a aposentadoria e a falta de ações favoráveis ao bem-estar social e entra a fantasiosa intervenção
no Rio de Janeiro, como a salvação do país. Pág 3

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

A operação Lava Jato deve
muitas explicações ao país,
inclusive a participação dos
Estados Unidos Pág. 6
Irã celebra os 39 anos da
revolução que usou recursos
do petróleo para industrializar
o país. Pág. 7
Espetáculo Atrabílis, de Hugo
Rodas, mostra a farsa que
expõe o humor negro da
classe dominante Pág. 8

Editorial

Escalada golpista exige
Unidade Nacional

Pressão popular derruba reforma da Previdência
Da Redação

O

reclama que sequer há recursos para ter um contingente
à altura que as dimensões do
Brasil exigem.
Uma eventual retirada de
Lula do processo eleitoral
pode representar uma tremenda vantagem eleitoral
ao golpismo, que já planeja, também, com o apoio da
Procuradoria Geral da República, o fim da Lei do Voto Impresso, mecanismo capaz de
inibir fraudes.
A unidade entre todas as
forças democráticas e progressistas é vital, inclusive com as
alas militares que – no momento em que Temer entrega
patrimônio nacional – vêm
pregando o Nacionalismo Econômico e o Ministério da Amazônia, alvo de cobiça imperial.
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Só 3% aprovam economia - De acordo com sondagem
realizada pelo SPC Brasil e pela CNDL, apenas 3% dos
brasileiros avaliam o atual momento econômico do país
como ótimo ou bom, enquanto que 78% consideram
ruim ou péssimo. Para 19%, a situação é regular.

Ato na Avenida Paulista contra a reforma da previdência.
governo não teria os votos necessários. O constrangimento
imposto aos deputados impediu Temer de conseguir os
votos. “Se ele tivesse os votos
não teria optado pela intervenção”, destacou o consultor.

Para o presidente da CUT,
Vagner Freitas, a decisão do
presidente do Congresso é fruto da luta dos trabalhadores.
"Temos de comemorar, mas é
uma comemoração momentânea. Quem está em guerra

como nós estamos, tem de estar o tempo todo mobilizado
pra luta", disse Vagner, ressaltando a importância das greves, atos, caminhadas e manifestações realizados em todo o
país no dia 19 de fevereiro.

Cesar Fonseca

Pelo que é possível entender do comentário de
Miriam Leitão, Rede Globo
(uma espécie de porta-voz
do golpe), o governo está
tão apressado em liquidar

Golpe beneficia super-ricos - O golpe jurídicoparlamentar que derrubou Dilma Rousseff para colocar
Michel Temer no Planalto beneficiou apenas os superricos. Enquanto a renda per capita do conjunto dos
contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física caiu
3,3% em termos reais de 2014 a 2016, no segmento mais
rico da população - formado por pessoas que ganhavam
mais de 160 salários mínimos por mês (R$ 140,8 mil à
época) -, a renda per capita cresceu 7,5% reais.
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Sobre a afirmação feita
por Temer de que se conseguisse o número de votos para
aprovar a PEC 308 suspenderia a intervenção só para
aprová-la, o presidente do
Senado descartou essa possibilidade. Segundo Eunício,
o Congresso não vai sustar o
decreto para que seja vota da
a reforma da Previdência.

Previdência perdeu
mais de um milhão de
contribuintes em 2017

Temer admite vender fiado Eletrobras e Petrobras

Desemprego preocupa - Entre os que fazem avaliação
negativa da economia, a maior parte cita o desemprego
como principal razão desse desalento (59%). Também
aparecem com destaque os altos preços (55%) e as
elevadas taxas de juros (43%) como fatores que inibem
o consumo.

FIQUE BEM INFORMADO LENDO,
OUVINDO E VENDO A MÍDIA QUE
VERDADEIRAMENTE ESTÁ AO
LADO DO POVO

presidente do Congresso Nacional,
Eunício Oliveira
(MDB-CE), determinou a suspensão da tramitação de todas as propostas de
emenda à Constituição (PEC)
enquanto vigorar o decreto
de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, previsto até dezembro.
Com isso, não pode ser votada a reforma da Previdência e
nenhuma outra PEC.
A intervenção no Rio de
Janeiro é, de fato, uma jogada
do governo ilegítimo de Michel Temer (MDB-SP) para
encobrir a própria incapacidade de reunir os votos para
aprovar a reforma da Previdência. Segundo o consultor
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(Diap) Antonio Augusto de
Queiroz, o Toninho, “a reforma era uma das condições do
mercado; então, sem condições de aprovar a PEC, o governo optou pela intervenção
como álibi frente ao mercado”.
Ele afirmou ainda que,
mesmo se houvesse votação, o

Foto: Roberto Parizotti

A

manobra de Temer
retirando a indigesta
Reforma Previdenciária e substituindo-a
demagogicamente pela Intervenção na Segurança Pública
do Rio, indica que o golpismo,
coordenado com poderes externos, ainda tem a iniciativa.
Qualquer divisão no campo popular e progressista
será suicida.
Temer prioriza a eleição e
joga o jogo perigoso antinacional do General Etchegoyen,
desviando as Forças Armadas
de suas funções estratégicas
nacionais. Criar um Ministério
da Segurança Pública é um
sinistro passo para um Outro
Polo Armado, foco de manobras e tensões, justo quando
o Comandante do Exército
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a Eletrobras e a Petrobras,
que aceita vendê-las/entregá-las fiado.
O governo, afirma Miriam, ”já admite que há
risco de não receber os re-

cursos da privatização da
Eletrobras este ano, mas
quer fechar o contrato de
venda até julho”. Mesma jogada com a Petrobrás: ”tenta viabilizar o superleilão
do pré-sal mesmo que não
consiga chegar a um acordo sobre a compensação da
cessão onerosa”.
Tudo será feito bem rápido, tipo lava jato: “até abril,
serão privatizadas seis distribuidoras deficitárias(?); até
maio, aprova-se Projeto de
Lei da privatização da Eletrobras; e até julho, fecha-se
acordo de venda. Ao mesmo
tempo, negociará com a Petrobras sobre o excedente da
cessão onerosa”.
Segundo deu a entender a comentarista global, o

governo passa a mercadoria para receber no dia de
são nunca de tarde, como
no ditado popular. Nessa
batida acelerada, a Eletrobras será(?) vendida por R$
12 milhões, desde que não
ocorra (pode ocorrer) reação política popular.
O mesmo destino está
traçado para a Petrobras, nos
leilões do pré sal. Depois de
renunciar ao direito de ter voz
ativa nos leilões com percentual superior aos interessados
externos no negócio, a Petrobras, ou seja, o governo Temer ainda concedeu isenções
trilhonárias de imposto, para
os estrangeiros operarem um
negócio cujo investimento já
está realizado, pronto para
ter retorno imediato.

A reforma trabalhista e o
desemprego já estão causando
estrago na Previdência Social.
Mais de um milhão de brasileiros deixaram de pagar a
Previdência Social em 2017.
O número é a diferença entre
pessoas ocupadas que contribuíram no ano passado (58,1
milhões) e em 2016 (59,2 milhões). As informações constam na Pnad Contínua, pesquisa do IBGE que faz um
panorama nacional do mercado de trabalho.

Subiu em 66%
o valor das passagens
de ônibus e metrô.

E AGORA,
RODRIGO?
Brasília
não está no
rumo certo.
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A sinistra intervenção imperial no Rio de Janeiro
Beto Almeida

A

decisão pela intervenção no Rio de Janeiro
reveste-se de vários
objetivos políticos e
até eleitorais, mas nunca foi o
resultado de um planejamento
e de uma ação elaborada para a
segurança da sociedade carioca.
Para o professor aposentado de
Ciência Política da USP, Paulo
Sérgio Pinheiro, trata-se de uma
decisão "desastrada", "inócua" e
"não vai resolver absolutamente
nada"; "Os grandes traficantes
estão na Avenida Atlântica, na
Barra da Tijuca, ou em Miami.
Quem vai pagar por essa intervenção são os moradores das
comunidades, das favelas”.
Sai da mesa da política uma
pauta impopular e intragável
como a Reforma da Previdência,
e, em seu lugar, a temporada do
cálculo eleitoral passa a dominar.
O centro nervoso de toda
esta questão é o confronto de
umas propostas: o general Etchegoyen, do Gabinete Militar,
propõe o nebuloso Ministério
da Segurança Pública, enquanto o General Villas Boas propões, em outra linha, o Ministério da Amazônia – região que

abriga pelo menos 27 trilhões
de dólares em riquezas – e prega o nacionalismo econômico,
chegando a mencionar em palestra pública as realizações da
Era Vargas. Villas Boas rechaça
publicamente o desvio das Forças Armadas de suas funções
estratégicas nacionais para o
inadequado papel de polícia.
O próprio general Braga,
que comanda a Intervenção,

revela que há muita inflamação midiática e que sem ações
sociais combinadas, a ação meramente repressiva não irá à
raiz do problema. Este embate
deixa antever que os poderes
externos que intervieram no
golpe contra Dilma – por meio
do Judiciário, da PF e do Ministério Público – agora escala um
grau mais perigoso em sua intervenção para submeter o Bra-

sil como Nação aos interesses
estratégicos globais dos EUA.
Além da indigesta Reforma
Previdenciária, também sai de
pauta o Corte de Gastos, não se
excluindo manobras midiáticas
sinistras para uma identificação manipulada, inclusive com
o uso premeditado de violência
e provocações, do crime organizada com as forças progressistas, visando uma repressão

generalizada. O alvo: a vitória
eleitoral em outubro pelos golpistas, com manipulação da
Urna Eletrônica, ou diretamente a suspensão da eleição.
E acreditem: até Elsino
Mouco, que é marqueteiro do
governo golpista, admitiu que a
intervenção no Rio tenta ressuscitar a imagem de Temer para
que ele concorra à presidência
da República – caso haja eleição.

Armadilha para o povo

Inês Ulhôa

É só o início de como será a abordagem nas regiões mais pobres
4 Brasil Popular

O Rio de Janeiro foi o
primeiro dos alvos “para
aperfeiçoar a democracia
no nosso país”, como alegou o ministro golpista
da Justiça Torquato Jardim. De que democracia
ele está falando neste capítulo sombrio de nossa
história?
Sabidamente,
haverá conflitos, mortes
talvez. Mas o que importa para esses algozes do
povo que pobres negros
morram nessa quadra da
maldade humana? O que
importa parece ser que
manifestações, protestos,
descontentamentos serão
duramente
reprimidos
em nome da ordem.

Essa falsa sensação de
segurança que o governo
quer passar, fabricando
o caos, é mais uma triste
circunstância para justificar uma intervenção militar, com o uso da força,
sem explicar as razões e as
consequências. Dizer que
se trata de combate ao crime organizado é uma falácia, uma mentira. Mais
honesto seria usar a palavra, o convencimento, ao
invés da força bruta, mas
para um governo que enfrenta a insatisfação popular, sem qualquer viabilidade eleitoral em ano
de eleição, a resposta só
poderia ser essa: a trucu-

lência. Infelizmente, sob
aplausos de muitos. Inaugura-se, assim, um novo
modo de manipulação,
mantendo o povo em clima de tensão e vendendo
a ele a ideia de segurança
com homens armados de
fuzis pelas ruas.
No entanto, a imoralidade – marca registrada
desse governo – estampa-se nessa atitude, pois
o próprio Temer cortou
investimentos em segurança pública e em tantos
outros setores para comprar parlamentares que
aprovaram seus projetos e
o salvaram de ser julgado
pelo STF.
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Tuiuti mostra Brasil da escravidão às reformas de Temer

Maria Luiza Franco Busse

Até a publicação desta edição, a última violência cometida pelo Vampirão-Fora Temer
golpista foi proibir a faixa presidencial da alegoria da Paraíso do Tuiuti no desfile das
escolas de samba campeãs do
Rio de Janeiro. O boneco-vampiro entrou sem o ornamento,
marcando a volta da censura
política no mesmo instante da
intervenção no Estado.
O enredo da Paraíso do Tuiuti poderia ser assim resumido: os
ricos não quiseram mais brincar
de boa vizinhança com os pobres. Daí que os capitalistas dos
Estados Unidos e os lesa-pátria
do Brasil juntaram as moedas e
deram o golpe no povo brasileiro. Tiraram a presidente Dilma e
botaram Michel Temer. E assim
proclamaram a escravidão.
A escola do morro do Tuiuti
desfilou no sambódromo os 130
anos da assinatura da lei Áurea
que libertou os escravos com a
pergunta no título do seu samba
“Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”. Nas fantasias
e adereços mostrou a carteira de
trabalho sem serventia, os manifestantes manipulados como
fantoches pela mídia conserva-

Gabriel Nascimento (Riotur)

brasil

Desfile da Paraíso do Tuiuti na Sapucaí (RJ)
dora para apoiar o golpe, o pato
produzido pelos empresários
entreguistas e reacionários, e a
imagem de um presidente que só
existe de forma alegórica e se faz
sentir real pelas práticas de abusos contra a democracia, a soberania nacional e o bem-estar da
maioria dos cidadãos. Age como
vampiro, criatura do mundo da

excepcionalidade, porque trabalha com os itens da Constituição
que tratam de casos excepcionais, mas quer fazer crer que estamos vivendo na normalidade
democrática.
A Paraíso da Tuiuti denunciou e avisou em um dos refrões
do seu samba: Não sou escravo
de nenhum senhor, Meu Paraíso

é meu bastião, Meu Tuiuti o quilombo da favela, É sentinela da
libertação. O povo cantou junto
e forte, dentro e fora da Avenida
Marques de Sapucaí. Na apuração do júri oficial a escola ficou
em segundo lugar. A Beija-Flor
levou o campeonato com samba
bonito e evolução equivocada
do enredo que atribui todos os

males do país à corrupção sem
considerar a desigualdade e a exploração como raízes dos problemas. No vamos-ver, a Tuiuti foi a
campeã do povo. Evoluiu a violência social e o preconceito que
o trabalhador de todas as cores
sofre hoje e sofreu quando o primeiro negro desembarcou aqui
como mercadoria para servir aos
senhores nos seus mandos e desmandos e receber de favor um
prato de feijão com arroz, como
diz a letra do samba.
Agora são os herdeiros da
tradição escravocrata que voltam
a sonhar com o conforto construído no sacrifício e na exploração do trabalho alheio. E o sonho
final do Vampirão Temer e sua
equipe golpista é atacar o pescoço da eleição direta para impedir
o povo de votar no presidente
que deseja. Eles sabem que, na
disputa direta das urnas, Vai dar
PT para eles, ou seja, Perda Total.
A Paraíso do Tuiuti acendeu uma
luz de esclarecimento no coração
do povo. Tipo de claridade que
vampiro não gosta porque sabe
da conseqüência já cantada no
funk-arrocha que tomou conta
do Brasil: Vai dar PT, vai dar, vai
dar PT, vai dar.

STF suspende nomeação de 900 professores no RJ

TSE favorece candidatos ricos

Da Redação

Da Redação

O Poder Judiciário concorda com o governo golpista
de Michel Temer que a prio-

Presidente do STF, Cármen Lucia,
pouco preocupada com o povo

ridade no Brasil não deve ser
a educação. Como há muito
dinheiro público empregado
na intervenção do Rio de Janeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen
Lucia, suspendeu a nomeação
de 900 professores estaduais.
A decisão foi publicada no
Diário de Justiça do dia 15 de
fevereiro, revogando a decisão do Tribunal de Justiça do
RJ que determinava a nomeação dos professores em três
chamadas a partir de janeiro.
Para Cármen Lucia, a revoga-

ção é “justificável em face da
comprovada exaustão orçamentária do requerente”. Ou
seja, é preciso sobrar dinheiro
para invadir as favelas em vez
de investir em educação.
Na prática serão 900 professores desempregados novamente, agravando ainda
mais a situação de calamidade
na qual se encontram as escolas do RJ, aumentando a superlotação das salas e piorando as condições de trabalho
já desumanas dos professores
em exercício.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
ministro Luiz Fux, decidiu
permitir em até 100% o
autofinanciamento eleitoral, agora que as doações
de empresas estão proibidas. Tudo para ajudar os
candidatos mais ricos e
tentar inviabilizar a eleição dos mais pobres, que
dependem de financiamento do partido.
Candidatos a presidente podem gastar até R$ 70
milhões do próprio bolso; a

governador, até R$ 21 milhões, a depender do Estado.
Quem disputa o cargo de
deputado federal pode bancar até R$ 2,5 milhões, e a
estadual, até R$ 1 milhão.
Até o dia 5 de março, o
TSE ainda pode mudar as
regras para as eleições de
outubro. Se é que haverá
eleições, pois há rumores
de que a intervenção militar no Rio de Janeiro é o
início da nova fase do golpe para manter a mesma
turma no poder, sem votos.

“A Tuiuti desmoralizou o golpe, a Globo, os coxinhas, a Fiesp, o judiciário, a lava jato, a PF, o MPF; não sobrou nenhum fascista para ser
desmoralizado. O desfile da Tuiuti foi o mais importante desfile de uma escola de samba em toda a história do carnaval. Nota 10 para a Tuiuti!”
Adriano Argolo
www.brpopular.com.br 5
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Os 39 anos da Revolução Iraniana:
derrota do imperialismo
É

A Lava Jato deve explicações
Jeferson Miola

1. Sérgio Moro e os procura-

dores da turma do Deltan Dalagnoll devem explicar quem é
o intermediário da força-tarefa
da Lava Jato apelidado de DD
no email em que Carlos Zucolotto, padrinho e amigo do
Moro, promete a Rodrigo Tacla
Duran a redução de multa para
acordo de delação premiada e
privilégios legais em troca de
US$ 5 milhões em propina.
Note-se que o único integrante
da Lava Jato com as iniciais DD
é Deltan Dalagnoll;

2. a turma de Curitiba, assim

como os três desembargadores do tribunal de exceção
da Lava Jato em Porto Alegre
(TRF4) têm a obrigação de
esclarecer porque blindam
Carlos Zucolotto e impedem
que ele seja inquirido nos
processos em que o Lula é injustamente condenado;

3. a Lava Jato deve explicar
porque não quer ouvir Rodrigo Tacla Duran – o ex-Odebrecht que denunciou
o pedido de propina do Zucolotto; que informou que
Rosângela Moro (casado
com Sergio Moro) recebeu
honorários dele e, mais importante, aquele que denunciou a manipulação dos sistemas de registros de dados
de propinas da empreiteira
[drousys e my web day] usados para condenar injustamente Lula;

Beto Almeida

4. a força-tarefa da Lava Jato

tem de explicar porque os
procuradores da República
desistiram de comparecer à
audiência de 4 de dezembro
de 2017 na Espanha, que ela
própria solicitou à justiça espanhola, para ouvir Rodrigo
Tacla Duran; e, finalmente;

5. a Lava Jato deve explica-

ções aceitáveis para o sumiço das senhas de acesso ao
sistema my web day, que armazena os registros de propinas pagas não somente a

FBI escancara intromissão no Brasil
Da Redação, com Brasil 247
As relações entre os Estados Unidos e a operação Lava Jato ficam cada
vez mais evidentes. Evento da ICC
Brasil (Câmara de Comércio Internacional no Brasil) reuniu agentes do
Federal Bureau of Investigation (FBI),
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internacional

autoridades do governo Temer, como
o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o corregedor-geral da
União, Antônio Carlos Vasconcellos
Nóbrega, e mais de 200 empresários
para discutir práticas de compliance e
programas de cooperação entre Brasil
e EUA em investigação de crimes de
fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.
Leslie Backschies e Christopher
Delzotto, representantes do FBI para
programas internacionais de cooperação, destacaram o modelo estabelecido com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal brasileiros. Eles
deixaram claro que estão integrados
com a força tarefa da Lava Jato, tida
como fator decisivo para o impeachment de Dilma Rousseff. Isso eles já
mostraram orgulhosamente como
exemplo a cerca de 50 países, deixando claro que, de fato, interferem
nos destinos do Brasil e que estão se
apoderando de vez do maior país da
América Latina, por meio dos golpistas que estão no poder.

políticos, mas supostamente
a gente do mundo judicial e
da mídia. Este é um aspecto
crucial da Lava Jato, que deve
explicar – assim como o STJ
e o STF – porque está proibi-

do o acesso da defesa do Lula
à integralidade do sistema,
uma vez que os justiceiros
usam dados nele constantes
para condenar injustamente
o ex-presidente.

uma façanha que a Revolução do Irã tenha
completado 39 anos fevereiro, e, também, uma
tremenda fonte de lições para
países como o Brasil, com porte
e potencial para tornar-se um
grande protagonista no cenário
internacional, muito embora repetidamente alvo de sabotagens
imperiais.
Lá as sabotagens do império
são frequentes, mas derrotadas
por uma firme unidade nacional
e um programa de desenvolvimento com base no Estado, que
têm permitido à Nação Persa

Beneficiados pela Lava Jato
bancam homenagem a Moro nos EUA
Da Redação, com O Cafezinho
O jantar da Câmara de Comércio
Brasil e Estados Unidos, em homenagem ao juiz Sergio Moro, em Nova
York, tem o patrocínio de petroleiras
norte-americanas e dos bancos Itaú,
Bradesco e Santander.
A Lava Jato, ao destruir setores
nacionais da indústria petroleira,
proporcionou lucros bilionários à indústria de refino nos EUA, que nunca vendeu tantos derivados ao Brasil
(mais de US$ 6 bilhões em 12 meses,
aumento de 90% sobre ano anterior).
Daí a gratidão das petroleiras norte-americanas a Moro. E para piorar o escárnio contra o Brasil, a Petrobras juntou-se aos patrocinadores com uma
contribuição de 26 mil dólares (R$ 86
mil) por uma das mesas do evento.
Quem também ganhou muito foram as instituições financeiras privadas. O golpe que a Lava Jato ajudou a
organizar levou ao poder um grupo de
inimigos dos bancos públicos. Tanto é

que Michel Temer logo fechou milhares de agências do Banco do Brasil e
vem tomando medidas para sabotar
os serviços tanto do BB quanto da
Caixa, ajudando Itaú, Bradesco e Santander a ampliarem seus lucros, mesmo em tempos de crise.

um progresso notável, em meio
a tantas adversidades e sanções
impostas por seus inimigos.
O Irã mantém intacto, sob
controle nacional, todos os recursos do petróleo, mas tomou
o cuidado de não depender de
uma só fonte de economia. Assim, nos seus 39 anos de Revolução, o país se industrializou,
desenvolveu ao extremo sua indústria de defesa, até porque foi
alvo de agressão militar do Iraque, apoiada pelos EUA. Hoje,
o Irã é um país que tem notável
capacidade tecnológica, uma
indústria aeroespacial que já lan-

çou naves tripuladas ao espaço
sideral, enquanto o Programa
Espacial Brasileiro está sob intervenção estrangeira.
A incorporação das mulheres – que participaram de modo
ativo e armado da Revolução –
nas funções mais qualificadas do
mercado de trabalho é um exemplo para o mundo, bem como as
reduzidas taxas de analfabetismo
e criminalidade da nação persa.
Antes conhecida por ser uma ditadura sanguinária apoiada pelos
EUA, hoje, é reconhecido mundialmente por ter um cinema
talentoso e humanista.

Filme sobre o golpe é aplaudido no
Da Redação
Festival de Berlim

Flórida celebra Feira de Armas três dias
após massacre em escola

O documentário “O Processo”, que retrata os bastidores
do golpe que levou ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi exibido no dia 21 de fevereiro, na mostra
Panorama, do Festival de Berlim (Alemanha). O público
aplaudiu de pé, por longos minutos, o filme que ajuda a esclarecer a profunda crise política que o Brasil atravessa e o
colapso das suas instituições democráticas.

No dia 17 de fevereiro, três
dias depois que Nikolas Cruz
matou 17 pessoas na escola
Stoneman Douglas, a Flórida
já celebrava uma feira de armas (Florida Gun Show).
A feira aconteceu em
Miami, distante apenas uma

Centenário de Nelson Mandela
No dia 18 de julho, Nelson Mandela completaria 100
anos. Para celebrar o ex-presidente, que tem sua imagem
associada à liberdade e à igualdade, a África do Sul prepara
festas, eventos e shows. Mandela lutou pelos direitos civis

dos negros e foi perseguido e
preso pela minoria branca que
dominava o país. Aclamado
internacionalmente por seu
ativismo, recebeu mais de 250
prêmios e condecorações internacionais, incluindo o Nobel da Paz em 1993.

hora de carro da escola que
foi cenário de uma das piores matanças com arma de
fogo da história recente dos
Estados Unidos.
E para incentivar o uso de
armas desde cedo, menores
de 12 anos entravam de graça.

Mesmo perdoado, Fujimori
responderá por outros crimes
A Justiça do Peru decidiu
que o ex-presidente Alberto
Fujimori, perdoado por seus
crimes pelo atual mandatário
do país, Pedro Pablo Kuczynski,
deverá ser processado pelo
massacre de camponeses há 26

anos. Fujimori, acusado de corrupção e violação dos direitos
humanos, recebeu um indulto
de Natal no ano passado, quando cumpria pena de 25 anos
por outros massacres realizados
enquanto governava o Peru.

Mobilização no DF reforça defesa da Previdência. Bancários marcam presença
Bancários e bancárias de Brasília se somaram,
na segunda-feira (19), aos demais trabalhadores do
Distrito Federal nos protestos contra o desmonte da
Previdência Social e o fim da aposentadoria para
milhões de brasileiros na contrarreforma do
ilegítimo e vampiresco governo Temer. O dia foi de
luta por todo o país.

A mobilização no DF envolveu trabalhadores e ativistas de movimentos sociais em
um grande protesto no Aeroporto de Brasília,
pela manhã, e em diversas atividades no
decorrer do dia, culminando com ato público
no Museu da República, a partir das 17h.
O ato no Museu da República, que
contou com caminhada pela Esplanada dos

Ministérios, expressou a crescente disposição de
luta dos trabalhadores e suas representações,
em aliança com movimentos sociais e a juventude, contra as “reformas” e os ataques orquestrados pelo governo em parceira as corporações
empresariais.
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Farsa expõe o humor
negro da classe dominante
Hugo Rodas encena “Atrabílis” com atores no papel de mulheres

O

uruguaio e diretor
teatral mais candango do DF, Hugo
Rodas, e um elenco
brasiliense de primeira linha,
vão estar em março no SESC
Garagem (Brasília) e possivelmente também nos de Ceilândia, Taguatinga ou Gama, com
“Atrabílis”, espetáculo que diz
muito em metáfora (comparação) do que se vive no Brasil e
no mundo quanto ao comportamento da classe dominante.
Traduzida por Rodas, a
peça de autoria da dramaturga
madrilenha Laila Ripoll é uma
farsa de humor negro e do realismo mágico espanhol. Gira
em torno do universo de três
irmãs e uma criada durante o
enterro do marido da mais velha delas. Citando provérbios,
rezas, referências bíblicas e li-

terárias, elas revelam rancores
e segredos de família, da velhice e da realidade das viúvas
de aldeias espanholas.
HUMOR - “A palavra atrabílis
significa mau humor, mas foi
muito divertido montar o espetáculo”, conta Hugo Rodas. Originalmente, as personagens são
só mulheres mesmo. O diretor,
entretanto, pôs no palco quatro
atrizes ensaiando a peça e em
seguida, a apresentação mesmo
é vivida por quatro atores caracterizados com perucas, saias etc.
Na Espanha, a peça foi também
interpretada por homens, mas
aqui Hugo Rodas curtiu trabalhar com os dois elencos.
Rodas vive em Brasília há 43
anos, durante os quais montou
cerca de 150 espetáculos. Antes, viveu em Montevidéu, sua

Angélica Torres

terra natal, e no Chile de Allende. “Gosto mais de sofrer com
o samba do que com o tango.
Sou total candango. O único
amor absolutamente fiel que
tenho é Brasília”, brinca. Como
o patrocínio do FAC-DF não
sairá antes da estreia, o grupo
está heroicamente bancando o
projeto, mas pedindo apoio a
quem quiser e puder colaborar.
Eles merecem. E, mais ainda,
serem vistos no palco.
ATRABÍLIS – Tradução,
direção, cenografia: Hugo
Rodas. Com Bidô Galvão,
Camila Guerra, Carmem
Moretzsohn, Solange Cianni e Abaetê Queiroz, Chico
Sant’Anna, Sergio Fidalgo,
William Ferreira. De 1º a 31
de março, sempre de 5ª a domingo, no SESC-913S.

Escola Sem Partido e desabamentos urbanos: tudo a ver
Ana Liési Thurler, socióloga.

#partidA-DF, #PorUmaDemocraciaFeminista

Em Brasília, a chegada de
fevereiro foi marcada por construções ruindo. Em um bloco
residencial, na Asa Norte, logo
no dia quatro, o piso do jardim
despencou sobre a garagem.
Dois dias depois, na região cen-
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tral da cidade, parte do viaduto
no Eixão Sul, desabou. A cidade completará 58 anos e alguns
pretenderam responsabilizar
sua “velhice”. Ousarei outra interpretação. Esta é uma cidade-menina. Que são 58 anos para

uma cidade? Está começando a
primeira infância.
Na área da educação, o golpe faz estragos bem piores.
Congelou recursos por 20
anos, impôs o programa Escola Sem Partido, na verdade,
Escola Sem Gênero. Mulheres
e homens seríamos essências
imutáveis, não tocadas pela
sociedade e pela história. Mas
a feminilidade dominante — e
a masculinidade — foi produzida culturalmente. E o exercício do cuidado, naturalizado,
tornou-se feminino, próprio
da mulher.
O Escola sem partido é sexista. Mulheres cuidam da própria
saúde, da saúde da família, dos
filhos, dos idosos, da casa, de

tudo. O cuidado foi construído
feminino. Em nossa cultura, homens não primam pelo cuidado
nem da própria saúde, nem de
seus descendentes e ascendentes. Algumas vezes, dão uma
mãozinha.
Essa ordem sexual deve ser
questionada. Precisamos mulheres nas engenharias, nas matemáticas, fazendo cálculos para
construção de prédios e viadutos. Mulheres amplamente no
mercado de trabalho, exercendo cuidados. Precisamos de homens cuidadores e não sermos
humanos mutilados.
Precisamos falar sobre gênero.
Pelo fim de desabamentos urbanos.

Carnaval do DF foi
um fiasco de público
O número de pessoas
que foram às ruas do Distrito Federal no carnaval
de 2018 não chegou nem
à metade do público registrado no ano anterior.
Segundo balanço apresentado pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB),
apenas 746 mil foliões participaram dos quatro dias
de festa neste ano, enquanto que o carnaval de 2017
teve 1,5 milhão de pessoas.
Em comparação com a expectativa anunciada pelo
governo Rollemberg, o
fiasco foi ainda pior, já que
o GDF esperava 2 milhões
de pessoas nos 229 eventos
cadastrados.

