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A presidente Dilma Rousseff 
comentou, na noite de 
segunda-feira (23/05), 
durante o 4º Congresso 
Nacional de Trabalhadoras 
e Trabalhadores da 
Agricultura Familiar, em 
Brasília, a divulgação do 
áudio da conversa entre 
o senador Romero Jucá 
(PMDB) e o ex-presidente 
da Transpetro, Sérgio 
Machado (PSDB), no 
qual eles afi rmam que o 
impeachment poderá abafar 
a operação Lava Jato.

“Se alguém ainda não 
tinha certeza de que 
há um golpe em curso, 
baseado no desvio de 
poder, na fraude, as 
declarações fortemente 
incriminadoras do Jucá 
sobre os reais motivos 
do impeachment e 

sobre quem está por 
trás dele eliminam 
qualquer dúvida. Repito: 
a gravação escancara 
o desvio de poder, a 
fraude e a conspiração do 
processo de impeachment 
promovido contra 
uma pessoa inocente, 
sem nenhum crime 
de responsabilidade", 
afi rmou Dilma.

Mas o maior problema 
é que a Procuradoria 
Geral da República e o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) já conheciam este 
áudio desde março, o que 
comprovava o desvio de 
fi nalidade do processo de 
impeachment, conforme 
afi rmava a defesa de 
Dilma Rousseff. Porém, 
eles preferiram se calar e 
deixar o golpe correr solto.

Governador Alckmin tenta acabar com protestos contra 
Temer em São Paulo, mas mobilizações continuam. 

Temer quer vender
Brasil a preço de banana

Temer mete as garras
na Previdência Social

A equipe econômica do 
governo interino de Michel 
Temer tem como principal 
objetivo vender o Brasil 
a preço barato para os 
gringos, a começar pela 
Petrobras. Para isso, conta 
com a ajuda da mídia para 
assustar e enganar o povo, 
dizendo o seguinte: ou se 
corta gastos públicos ou 
vende o patrimônio nacional 
para pagar dívida. Mas 
há soluções para o país 
sem entregar o patrimônio 
nacional. Pág. 3

Temer se apressou em 
extinguir o Ministério da 
Previdência Social, criar uma 
Secretaria de Previdência 
vinculada ao Ministério da 
Fazenda, sem o nome Social, 
e nomeou como Secretário 
Nacional, Marcelo Caetano, 
um economista que defende 
o fi m da aposentadoria por 
tempo de contribuição, igualar 
aposentadoria de homens e 
mulheres e acabar com as 
aposentadorias especiais, 
como a de professores e 
policiais. Pág. 4

Dilma Rousse�  no 4º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (23/05)



Gravação revela que impeachment foi golpe

Temer usa bandeira da ditadura como símbolo do governo 

Segundo reportagem de 
Rubens Valente (Folha de 
S.Paulo), em diálogos grava-
dos em março, semanas antes 
da votação do impeachment 
da presidente Dilma Rousse-
�  na Câmara, o ministro do 
Planejamento de Temer que 
só durou 12 dias no cargo, 
Romero Jucá (PMDB-RR), 
sugeriu ao ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Macha-
do,, que uma "mudança" no 
governo federal resultaria 
em um pacto para "estancar 
a sangria" representada pela 
Operação Lava Jato, que in-
vestiga ambos.

"Tem que mudar o gover-
no para estancar essa sangria", 

diz Jucá; ele fala em construir 
um pacto nacional "com o 
Supremo, com tudo"; Ma-
chado concorda: "aí parava 
tudo"; eles disseram ainda que 
a operação era uma ameaça 
tanto para PMDB como para 
o PSDB. Esse diálogo parece 
con� rmar a tese do escritor 
Miguel Sousa Tavares de que 
o impeachment foi uma "as-
sembleia de bandidos, presi-
dida por um bandido, para 
afastar uma mulher honesta".

A gravação está com a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, mas para esperar 
alguma providência ime-
diata contra isso é preciso 
muito otimismo.

Além de se inspirar no re-
gime militar (1964-1988) para 
escolher a logomarca de seu go-
verno interino, Michel Temer e 
sua equipe mostram desconheci-
mento sobre o país e usam ban-
deira com cinco estrelas a menos, 
o que signi� ca que ele retirou 
cinco estados da composição da 
República Federativa do Brasil. 

A bandeira com 22 estrelas 
é a mesma usada de 1946 até 
1968, incluindo o período da 
ditadura. A bandeira atual tem 
27 estrelas, representando os 
26 estados e o Distrito Federal. 
O Brasil de Temer e sua turma 
não tem os estados do Acre, 
Amapá, Roraima, Rondônia e 
Tocantins. 
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A nova equipe eco-
nômica do governo 
provisório de Mi-
chel Temer tem um 

objetivo: vender o Brasil a pre-
ço barato para os gringos.

A jogada está muito manja-
da. Eles estão superestimando 
as despesas e minimizando as 
receitas, para aparecer uma di-
ferença, um dé� cit monumen-
tal, apavorante, de cerca de R$ 
200 bilhões ou mais. Com isso, 
tentam assustar o povo: ou se 
corta gastos públicos ou ven-
de o patrimônio nacional para 
pagar dívida.

Mas qual o gasto que a nova 
equipe econômica quer cortar?

Claro, os gastos sociais com 
saúde, educação, previdência 
social, segurança, infraestru-
tura, valorização do salário, 
reajuste dos benefícios dos 
aposentados conforme o re-
ajuste do mínimo etc. É essa 
política que faz o desenvolvi-
mento com justiça social e pre-
para o campo para a conquista 
do poder pelos trabalhadores, 
ampliando sua participação 
nas decisões nacionais.

A nova equipe de gover-
no quer o contrário e não fala 
nada do gasto mais absurdo 
que impõe sacrifício à po-
pulação, que é o desembolso 

com juros para pagar a dívida 
bombeada pela especulação � -
nanceira. Este ano deverão ser 
pagos mais de R$ 500 bilhões, 
só de juros, quase o dobro do 
dé� cit!

Os juros altos não deixam 
as dívidas dos consumidores 
diminuírem. Pelo contrário, 
exterminam os consumido-
res. Sem consumidores, não 
há produção, não há emprego, 
não há renda, não há arreca-
dação, não existe investimen-
to, não se alcança o progresso 
social com melhor distribui-
ção da renda.

Onde então arrumar o dinhei-
ro, para pagar as despesas, se 
não se criam novos empregos, 
já que o dinheiro disponível vai 
para o bolso dos especuladores?

Os novos donos do poder, 
no governo Temer, querem ar-
rumar dinheiro, vendendo o pa-
trimônio público. Do ponto de 
vista dos trabalhadores, a prio-
ridade é outra: manter o gasto 
social e renegociar a dívida, esti-
cando prazos e renegociando os 
juros, para abrir espaço ao novo 
crescimento econômico.

Mas, os especuladores 
querem outra coisa. Desejam 
liquidar o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica Federal, o 
BNDES, a Petrobras e a Ele-

trobras. É a mesma ladainha 
do tempo de FHC, quando 
torraram os bancos estaduais e 
as empresas de telecomunica-
ções, as grandes siderúrgicas e 
a maior empresa de mineração 
do mundo, a Cia Vale do Rio 
Doce.

O papo era o mesmo: ven-
der para pagar dívida. O di-
nheiro sumiu e a dívida não 
foi liquidada, pelo contrário, 
foi multiplicada e os juros so-
bre ela nunca pararam de cres-
cer, junto com a in� ação e o 
desemprego.

Somente foi possível com-
bater o desemprego com me-
lhor distribuição da renda 
nacional. Lula e Dilma prio-
rizaram os gastos públicos, os 
investimentos sociais. Cria-
ram mercado consumidor. 
Mais consumo, mais produ-
ção, mais emprego, mais ren-
da, mais arrecadação, mais in-
vestimentos.

As di� culdades que sur-
giram no meio do caminho 
decorreram da crise mundial 
capitalista especulativa con-
duzida pelos países ricos, res-
ponsáveis pela desorganização 
econômica global. Querem, 
agora, dizer que foram os go-
vernos petistas que sucatea-
ram a economia, porque au-
mentaram os gastos públicos, 

que o governo Temer quer 
cortar.

O objetivo de Temer é des-
truir a política social, porque 
ela abre espaço para os tra-
balhadores se organizarem 
e tomarem o poder nacional 
pelo voto, pela democracia. O 
impeachment da presidenta 
Dilma é um golpe porque visa 

evitar esse objetivo fundamen-
tal: a conquista do poder pelos 
trabalhadores quanto mais 
avançam as políticas sociais, a 
distribuição da renda etc.

Temer prioriza o � m do 
social para impor arrocho sa-
larial, o empobrecimento dos 
trabalhadores, os que criam a 
riqueza nacional.
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O Jornal Brasil Popular
precisa de você

Em inúmeras regiões do país, cres-
cem e se renovam várias formas de 
manifestações contra o golpe e o go-
verno ilegítimo de Temer. São artistas 
em todo o país, contra a extinção, já re-
vogada, do Ministério da Cultura; são  
estudantes, os movimentos sociais Sem 
Teto e Sem Terra em ações criativas, o 
que certamente vai estimular uma re-
ação mais ampla e organizada que in-
clua a CUT e outras centrais sindicais, 
sem descartar a possibilidade de uma 
greve de grandes proporções.

A divulgação de gravações envol-
vendo o ministro ilegítimo Romero Jucá 
falando sobre a paralisação da Opera-
ção Lava Jato indica � ssuras no campo 
golpista. É, também, indicativo de que 
o PT pode tomar novas iniciativas, mais 
audaciosas, para convocar a maioria da 
população a reverter o quadro, inviabi-
lizando o governo Temer. 

Muito expressiva foi a mobilização 
de 50 mil em BH para recepcionar Dil-

ma, bem como o bloqueio, por várias 
horas, da região em frente a residência 
de Temer em São Paulo. Além disso, os 
shows da Virada Cultural Paulistana pra-
ticamente se transformaram, todos eles, 
em protestos contra o golpe.

O desa� o agora é que o PT, os parti-
dos de esquerda, a Frente Brasil Popular 
e a Frente Povo Sem Medo, operem no 
sentido de AMPLIAR A RESISTÊNCIA 
AO GOLPE, com a participação mais 
efetiva de intelectuais, artistas, religiosos, 
nacionalistas, empresariado, buscando, 
ao mesmo tempo, construir uma ope-
ração midiática democrática em defesa 
do mandato de Dilma Roussef, como se 
propõe nesta edição, não descartando in-
� uir sobre o Senado. Mas sem se limitar a 
isto. O quadro da luta de resistência cres-
ceu e, junto com a instabilidade do go-
verno ilegítimo de Temer, indicam que 
a democracia pode, sim, ser vitoriosa, se 
todos estes protestos forem organizados 
em uma ação uni� cada contra o golpe.

Organizar a resistência ao golpe A equipe econômica só não fala nada sobre o gasto com juros para pagar a dívida bombeada pela especulação � nanceira.

Cesar Fonseca

Bolsa cai 4% na primeira
semana de governo golpista
Ao contrário do que 

vinha anunciando a Glo-
bo e toda a mídia que 
participou da campanha 
de afastamento da presi-
dente Dilma Rousse� , a 
Bolsa de Valores de São 
Paulo terminou em que-
da de 4,02% a primeira 
semana completa do go-
verno golpista de Michel 
Temer. Dia de 20 de maio 

foi a sexta-feira mais fraca 
de negócios em relação à 
média do mês.

O curioso é que des-
sa vez, depois de muitos 
anos, a mídia não culpou 
o governo. Agora é tudo 
culpa da instabilidade in-
ternacional do preço do 
petróleo e até da previsão 
do aumento da taxa de ju-
ros nos Estados Unidos. 

Temer quer vender Brasil a preço de banana

trobras. É a mesma ladainha 
do tempo de FHC, quando 
torraram os bancos estaduais e 
as empresas de telecomunica-
ções, as grandes siderúrgicas e 
a maior empresa de mineração 
do mundo, a Cia Vale do Rio 

O papo era o mesmo: ven-
der para pagar dívida. O di-
nheiro sumiu e a dívida não 
foi liquidada, pelo contrário, 
foi multiplicada e os juros so-
bre ela nunca pararam de cres-
cer, junto com a in� ação e o 

Somente foi possível com-
bater o desemprego com me-
lhor distribuição da renda 

A equipe econômica só não fala nada sobre o gasto com juros para pagar a dívida bombeada pela especulação � nanceira.

Temer quer vender Brasil a preço de banana

Ato contra o golpe, na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite de domingo (21/05)

Romero Jucá, Sérgio Guerra, Michel 
Temer e Polícia Federal
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"Tenho a certeza de que juntos vamos derrubar esse golpe, vamos derrotar os golpistas, vamos juntos fortalecer a democracia nesse país.” (Dilma Rousseff  )

brasil 25 de maio de 2016

O Temer, em única cartada, 
extinguiu o Ministério da 
Previdência Social, criou 
uma Secretaria de Previ-

dência vinculada ao Ministério da Fa-
zenda, sem o nome Social e nomeou 
como Secretário Nacional, Marcelo 
Caetano, um economista do IPEA, 
especialista em cálculos atuariais e de-
fensor de mudanças como: acabar com 
a aposentadoria por tempo de contri-
buição; estabelecer idade mínima para 
aposentar; igualar aposentadoria de 
homens e mulheres e acabar com as 
aposentadorias especiais, como a de 
professores e policiais. 

Com essa jogada, o Presidente In-
terino centraliza as mudanças do sis-
tema previdenciário no Ministério da 
Fazenda, sem nenhuma vinculação 
com o Social e desvincula a Previdên-
cia do sistema de Seguridade Social. 
Ao mesmo tempo, insu� a na mídia 
com os discursos de rombo nos cofres 
da Previdência Social para justi� car 
cortes de benefícios, de direitos tra-
balhistas e a privatização de empresas 
públicas.

A parte “social”, executada pelo 
INSS, foi colocada no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário. O 

INSS passa a ser então a rede federal 
que operacionalizará os benefícios so-
ciais, agrários e previdenciários, que 
passam a ser desvinculados do salário 
mínimo. 

Com esta jogada ele centraliza os 
benefícios sociais e esvazia e enfraque-
ce os serviços municipais e estaduais 
retirando da gestão dos recursos fede-
rais, dando maior poder ao governo 
federal junto aos prefeitos e governa-
dores.

O Temer já armou a cama para a 
restrição de direitos previdenciários e 
o clientelismo nos benefícios sociais; 
entretanto a reação de diversos setores 
de trabalhadores, inclusive por aliados 
golpistas, obrigou o governo interino a 
recuar momentaneamente e fala-se em 
adiar as reformas.

Segundo interlocutores, Temer 
pretende adiar por um breve tempo a 
reforma do setor previdenciário devi-
do a pressão social e retomar logo em 
seguida, o Presidente Interino a� rmou 
que está disposto a tomar medidas "im-
populares" para reequilibrar as contas 
públicas e que, por não ser candidato à 
reeleição, seu caminho � ca mais fácil. 

Aguarde, aí vem muita luta dos tra-
balhadores.

A nomeação de José Serra 
para o cargo de Ministro das 
Relações Exteriores é, certa-
mente, um dos sinais mais 
fortes dos objetivos geopo-
líticos que impulsionaram, 
induziram e orientaram o 
golpe jurídico parlamentar 
hoje em curso contra o go-
verno de Dilma Roussef.  A 
importância crescente do 
papel que o Brasil vinha de-
sempenhando no cenário 
internacional, com uma po-
lítica externa soberana e não 
submissa aos EUA, desper-
tou irritação profunda nos 
círculos imperialistas em es-
cala mundial, sobretudo pela 
coordenação e alianças que o 
governo de Lula e de Dilma 
vinham construindo com a 
Rússia e a China, dentro dos 
Brics, mas também pelo pa-
pel de alavanca que desem-
penhava no processo de in-
tegração da América Latina.

José Serra, uma das li-
deranças do golpe e um po-
tencial candidato tucano à 
presidência da República re-
presenta, politicamente, uma 
proposta de desmonte na 
política externa que o Itama-
raty vinha conduzindo. Pelo 
seu peso especí� co econô-
mico, a presença do Brasil na 
integração latino-americana 

-  que recebeu forte impulso 
a partir da chegada de Hugo 
Chávez ao governo na Vene-
zuela -  foi decisiva para que 
a ideia anexionista da ALCA 
fosse sepultada, em 2006, na 
Cúpula de Mar del Plata. A 
ampliação e fortalecimento 
do Mercosul, que jamais foi 
aceito pelos EUA, desde sua 
fundação no governo Sar-
ney, certamente receberá de 
parte do governo interino de 
Temer e Serra, um signi� -
cativo golpe. Para isto, basta 
lembrar que José Serra apre-
sentou no Senado, um proje-
to de lei que, praticamente, 
elimina a existência do Mer-
cosur, numa indisfarçável 
prestação de serviços aos 
interesses intervencionistas 
dos EUA na região.

Mas, será em relação aos 
Brics que a reorientação da 
política exterior brasileira 
revelará, possivelmente, suas 
mais bruscas guinadas. A 
crescente cooperação com a 
Rússia e China,  inclusive na 
fundação do Banco dos Brics, 
projetava a consolidação de 
um campo anti-imperialista 
internacional com capacida-
de para fazer frente ao inter-
vencionismo dos EUA, para 
áreas sensíveis como o Orien-
te Médio (Síria, Palestina, 

Irã), Ucrânia, mas também 
em relação à América latina, 
já que com o apoio do Brasil, 
russos, chineses e iranianos 
desenvolveram, nos últimos 
anos, importantes projetos 
de cooperação econômica, 
tecnológica e comercial com 
países da região. A tendên-
cia, com José Serra à frente 
do Itamaraty, será a adoção 
de uma política submissa do 
Brasil ante os EUA.

Tais são, em última ins-
tância, as razões que expli-

cam porque os operadores 
do golpe visavam, funda-
mentalmente, a retirada do 
Brasil dos Brics e do papel de 
impulsionador da integra-
ção da América Latina, via 
Celac, Unasul e Mercosul. A 
tarefa, agora, para as forças 
de esquerda e democráticas 
no Brasil, continua sendo a 
de resistir ao golpe e traba-
lhar para a recuperação do 
mandato de Dilma Roussef, 
conquistado por 54 milhões 
de votos.

O presidente interino Mi-
chel Temer suspendeu a contra-
tação de 2 milhões de moradias 
do Minha Casa Minha Vida até 
o � m de 2018, conforme com-
promisso que Dilma Rousse�  
havia feito com a população 
que mais necessitava de casa 
própria. Ele disse que vai fazer 
uma avaliação para depois se 
pronunciar a respeito do corte 
de mais esse programa social. 

Porém, com a maior desfa-
çatez, ele pensa em inaugurar 
as moradias do programa que 
já estão prontas, embora ainda 
não tenha certeza de aparecer 

em solenidades públicas pelo 
receio ser vaiado pelo povo. Se-
gundo informações da Caixa, 
46,2 mil moradias da faixa 1 do 
programa (que atende famílias 
que ganham até R$ 1,8 mil) es-
tão com as obras concluídas, 
em fase de legalização para 
serem entregues aos bene� ciá-
rios.

Prestações devem subir até 
237,5%

Outro importante anúncio 
foi o aumento nas prestações 
do programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, já para o mês de ju-

lho. O reajuste deve chegar a até 
237,5% e vale para a faixa 1, a 
mais baixa do programa, rela-
tiva aos grupos familiares com 
renda bruta mensal de até R$ 
1.600,00.

Quem possui contrato as-
sinado paga parcelas equiva-
lentes a 5% da renda mensal 
da família, variando entre R$ 
25,00 e R$ 80,00. Com a mu-
dança, o valor mínimo subirá 
de R$ 25,00 para R$ 80,00. O 
valor máximo, por sua vez, será 
de R$ 270,00, um aumento de 
237,5% na comparação com a 
máxima atual

Temer mete as garras na Previdência Social Retrocessos à vista no Itamaraty

Temer suspende Minha Casa Minha Vida
Ele vetou a construção de 2 milhões de moradias populares

Beto AlmeidaSérgio Carneiro

Pedro Parente, conheci-
do como “ministro do apa-
gão” do governo Fernando 
Henrique Cardoso, foi in-
dicado por Michel Temer 
para ser o novo presidente 
da Petrobras, a mais impor-
tante empresa brasileira.

Ele coordenou o comitê 
responsável pela administra-
ção da crise de energia elétri-
ca do governo do PSDB em 
2001, ocorrida devido à falta 

de planejamento e de investi-
mento no setor elétrico, cuja 
prioridade era a privatização. 

Ele foi o responsável pelo 
racionamento de energia 
e pelas multas aplicadas a 
quem ultrapassasse a média 
de consumo. Naquela época, 
não se podia comprar um 
aparelho elétrico, pois ha-
via o medo de ter que pagar 
multa pelo consumo extra 
de energia.

Ministro do apagão de FHC é o novo presidente da Petrobras

Pedro Parente, o presidente que quer privatizar a Petrobras

Para Serra, acabou a política da boa vizinhança. Amigo só os EUA.

Michel Temer corre contra o tempo pra destruir as conquistas sociais 
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Brasil cultura 25 de maio de 2016

Ricardina Almeida

Na sexta-feira, 20 de maio, 
cerca de 40 mil pessoas par-
ticiparam de um ato público 
em Belo Horizonte (MG), 

contra o “governo” Michel Temer e a 
favor da volta da presidente da Repú-
blica ao cargo para o qual foi eleita. A 
manifestação culminou em frente ao 
hotel Othon Palace, onde ocorreu o 5º 
Encontro Nacional de Blogueiros e Ati-
vistas Digitais de esquerda, que contou 
com a presença de Dilma Rousse� .

A presidente da República fez 
questão de deixar claro que não tra-
balha com a hipótese de ser afastada 
de� nitivamente do cargo. Assessores 
e correligionários de Dilma acreditam 
na possibilidade de reverter a votação 
no Senado para que ela volte ao po-
der. Segundo o jornalista Eduardo 
Guimarães. Do Blog da Cidadania, 
Dilma disse que vai dar um trabalhão 
desfazer todas as atrocidades que jul-
ga que Temer está cometendo. 

Durante reunião com a presidência 
do Conselho Episcopal Latino-ameri-
cano (Celam), órgão colegiado dos bis-
pos de toda a América Latina, na última 
quinta-feira (20), o papa Francisco ad-
vertiu que pode estar acontecendo um 
"golpe de estado suave” em alguns países 
da região, numa referência mais do que 
direta ao caso brasileiro com o afasta-
mento da presidente legitimamente elei-
ta Dilma Rousse� . 

Com informações do Brasil 247

A 4ª Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres ocorreu 
em Brasília, entre os dias 10 e 12 de 
maio, com o objetivo de subsidiar a 
elaboração de um novo Plano Nacio-
nal de Políticas para as Mulheres. Os 
intensos debates e as propostas apro-
vadas por uma assembleia de mais 
de 3 mil mulheres representaram a 
culminância de um longo processo 
cumulativo de ideias que teve início 
em conferências realizadas em 2 mil 
municípios.

Mas a realização da conferên-
cia foi envolvida pelo ambiente de 
golpe político contra o mandato da 
presidenta Dilma Rousse� , consu-
mado antes do término do evento. 
Este cenário foi desolador para as 
mulheres em geral, em particular 
para aquelas que estavam lutando 
para a superação de uma discrimi-
nação histórica e por reconheci-
mento e efetivação dos direitos so-
ciais e políticos. 

O golpe levou um horizonte obs-
curo para as participantes, sobretu-
do com a extinção do Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial, da 
Juventude e dos Direitos Humanos. 
Isso certamente vai ser um grande 
obstáculo para a efetivação das pro-
postas aprovadas na Conferência.

Mas, se a democracia para as mu-
lheres foi mais uma vez golpeada, é 
preciso lembrar que o legado de re-
� exão, de mobilização e de propostas, 
deixado pela 4ª Conferencia, pertence 
a cada uma das mulheres brasileiras e 
caberá ao povo fazer a sua defesa nas 
ruas, nos locais de trabalho e nos dife-
rentes espaços da sociedade.   

É sempre importante lembrar 
que realização de Conferências 
Nacionais, estabelecida pela Cons-
tituição de 1988 como uma ampla 
política de participação social, foi 
impulsionada pelos governos Lula e 
Dilma. É mais uma conquista social 
que corre risco no país.

Dilma para Belo Horizonte em encontro 
de blogueiros e grande mídia ignora

Papa Francisco alerta para
“golpe suave” na América Latina

A 4ª Conferência de Mulheres termina 
em meio ao golpe político

Angélica Torres Lima

Ricardina Almeida

Um recado como 
soco no estômago 
preencheu a noi-
te e madrugada de 

sexta, 13 de maio, no Sarau da 
Falsa Abolição, realizado no 
Recanto das Emas pelo mo-
vimento hip hop da periferia 
de Brasília: continua no Brasil 
um plano de extermínio − é o 
genocídio negro. O ato dos ar-
tistas periféricos da capital so-
mou-se aos ocorridos na mes-
ma data, no país todo, contra o 
governo Temer.

Presente a nata do hip hop 
do DF, liderado por Gog, DJ A, 
Victor Vitrola, Máximo Man-
sur, Vinícius Borba, Vera Verô-
nica e outras líderes feministas 
e rappers do movimento que 

fermenta ao redor de Brasília. 
A rapaziada lotou a rua e o es-
paço cultural da casa do pro-
fessor Francisco Celso e Mama 
Gomes, promotores de shows 
com discursos de formação so-
ciopolítica à jovem plateia.

O tema da vez foi a Abo-
lição da Escravatura nunca 
efetivada e o preocupante 
momento político que o país 
vive. E o genocídio da popu-
lação negra pelo Estado poli-
cialesco foi o sumo da fala das 
lideranças das várias satélites. 
Gog, o rapper do DF, ídolo e 
mestre dos periféricos e de 
outras quadraturas e home-
nageado da noite, contou aos 
jovens ser da geração que não 
tinha proximidade com o Po-

der. "Hoje, sou cotado pra mi-
nistro da Igualdade Racial... e 
agora estaria exonerado", iro-
nizou. "Nossa morte continua 
planejada". 

De Salvador veio Nelson 
Maca, professor e poeta pode-
roso, com o recado: "Já vendi 
500 zines, não preciso da Glo-
bo pra existir: nós lemos po-
esia", zombou. Vera Verôni-
ca disse: "Dói na minha pele 
preta saber de colegas que 
estouraram champanha na 
festa verde-amarela. Estamos 
tentando nos armar de mais 
amor, menos ódio". Vinícius 
Borba, jornalista e poeta do 
grupo Radicais Livres, de São 
Sebastião, instigou a galera a 
pensar em seu futuro próxi-

mo. "Quem vai nos represen-
tar? Favelados e faveladas, va-
mos eleger gente nossa!"

Com shows e discursos de 
arrepiar; negros e negras boni-
tos, charmosos, estilosos de 15 
a quase 40 anos; bancas com 
cds, dvds, livros e postais dos 

artistas, os periféricos mos-
tram a força de seu preparo. 
Os governantes que se atentem 
para o legado dos 13 anos de 
cotas e outros programas em 
favor dessa população, já au-
tora de novo capítulo na mal-
-contada história da abolição. 

O Brasil é palco de um dos atos 
mais vergonhosos da sua história, 
que � cará marcado para as próxi-
mas gerações: o impedimento-en-
godo, o golpe forjado e acintoso 
ao mandato da presidenta Dilma 
Rousse� , eleita por 54 milhões de 
brasileiras e brasileiros. 

Este é um golpe que violenta o 
Estado Democrático de Direito, as 
garantias estabelecidas na Cons-
tituição, as conquistas sociais que 
tiveram, muitas vezes como preço, 
a vida de companheiros e compa-
nheiras. Suas consequências atin-
girão de forma direta e implacável 

a vida das mulheres, dos adoles-
centes e das crianças, das trabalha-
doras e trabalhadores, sobretudo 
dos mais pobres. Ao traduzir-se 
em um grande retrocesso, este 
golpe desperta a mais profunda 
indignação em quem sempre lu-
tou pela democracia. 

Nos governos Lula e Dil-
ma, milhões foram tirados da 
pobreza extrema e viram, com 
esperança, surgir sinais de uma 
sociedade mais humana, mais 
democrática e inclusiva. Mas, 
para os países que disputam 
um poder mundial, democra-
cia tem limites, sobretudo nos 
países em desenvolvimento. 
Apostam em sistemas demo-
cráticos frágeis, para que mais 
facilmente possam continuar 
impondo suas regras. Eles são 
o reino do grande capital, do 
neoliberalismo, da acumulação 
desmedida e do rentismo. 

A contrapartida disso tudo é 
o aumento incontrolável das de-
sigualdades sociais.  Mas o que 
importa para eles a miséria cres-
cente? Nada. E para manter sua 
hegemonia, seu poder no mun-
do, exercem um controle tirânico 
sobre as nações em desenvolvi-
mento, como é o caso das jovens 
democracias da América Latina. 

E agora, o Brasil é o alvo 
da vez.  Pelo importante papel 
político que desempenha junto 

aos países vizinhos, pelas vas-
tas riquezas em minério e água 
que abriga em seu subsolo, pelo 
petróleo na camada do pré-sal, 
o país está sendo palco de uma 
guerra suja, fruto da ganância 
dos povos mais ricos pela acu-
mulação capitalista. Arquite-
tam e � nanciam as ações gol-
pistas no Brasil. Exercem um 
controle sobre as instituições 
de forma velada. 

Cinicamente, fazem “vista 
grossa” em relação à � cha cri-
minal daqueles que assaltaram 
o Palácio do Planalto, seques-
traram o mandato de Dilma 
Rousse� . Para se ter uma ideia, 
“16 dos 24 ministros nomeados 
pelo governo interino do Temer 
são investigados pela Lava-Jato 
e por outros crimes.   

Mulheres e homens do Bra-
sil juntam-se, em nome da de-
mocracia, da soberania nacio-
nal e dos direitos adquiridos, 
para repudiar o golpe e lutar 
para que o mandato presiden-
cial seja devolvido a quem de 
direito o conquistou nas urnas.

Artistas da periferia do DF denunciam o genocídio negro

Brasil precisa retomar a democracia

Movimento Hip Hop faz Sarau da Falsa Abolição no Recanto das Emas

Crece número de pessoas contra o golpe
e a favor da volta da presidente Dilma

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA

  Durante os oito anos do governo FHC, foi implementado 
no Brasil o que se previa no Consenso de Washington 
para os países periféricos, como mecanismos de se deixar 
estas nações sempre dependentes do capitalismo central, 
e de se perpetuar a transferência de riquezas para estes 
países centrais, o que resultou no empobrecimento da 

sociedade mesmo com o PIB crescendo.
  Porém, a partir de 2003, com a introdução de políticas públicas, cerca de 40 
milhões de brasileiros tiveram ascensão social. Mas, para garantir essas 
conquistas, as elites endinheiradas perderam parte de seus ganhos, o que 
não aceitaram passivamente e, por isso, vislumbram pela via torta do falso 
moralismo uma possibilidade concreta de pôr um �m ao modelo de 
governo voltado para o social iniciado por Lula e continuado por Dilma.

  Isso é facilmente evidenciado quando se desnudam os grupos que 
estão por trás de toda a orquestração desta tentativa de golpe, 
como a Fiesp, a CNI, a CNA e os banqueiros. Face à percepção de 
que não será possível retomar o poder pela via eleitoral, eles se 
empenham na tentativa de golpe, uma vez que, para 2018, há a 
possibilidade de confronto em um possível segundo turno entre o 
ex-presidente Lula e a ex-ministra do governo Lula Marina Silva, 
candidata que não inspira con�ança nesta elite endinheirada.

Por Antonio Eustáquio Ribeiro, diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília

Artigo O retorno do projeto neoliberal

Dilma Rousse�  recebe o carinho do povo em Belo Horizonte (20/05)

Dilma Rousse�  no Encontro de Blogueiros em Belo Horizonte

Papa Francisco

Dilma Rousse�  na abertura da 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, em Brasília (10/05)
 Artistas exigem respeito aos negros e não aceitam retrocesso no país
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Beto Almeida

A TV Brasil trans-
mitiria, ao vivo, 
o show que o 
cantor Mano 

Brown fez no domingo 
(22/05), durante o Vira-
dão Cultural de São Paulo. 
Mas com a nomeação do 
novo diretor-presidente 
da EBC, jornalista Laerte 
Rimoli, a programação 
da emissora vem sofren-
do censura e a primeira 
atitude foi logo cancelar 
a transmissão deste show. 
O principal motivo é o 
medo de acontecer o que 
ocorreu na reabertura da 
Concha Acústica, em Sal-
vador, quando o público 

gritava “Fora Temer” du-
rante o show de Carlinhos 
Brouwn, transmitido ao 
vivo pela TV Brasil.

Segundo a� rmação do 
jornalista Paulo Noguei-
ra, do Diário do Centro 
do Mundo, a Globo está 
aparelhando a TV Brasil, 
pois Laerte Rimoli é de-
claradamente fã da Rede 
Globo e já se posicionou 
contrário à comunicação 
pública. Ele é considera-
do, na verdade, um inter-
ventor, pois o verdadeiro 
presidente é o jornalista 
Ricardo Melo, que foi exo-
nerado por Michel Temer, 
apesar de ter mandato de 

quatro anos no exercício 
do cargo. 

Os trabalhadores da 
EBC protestam contra 
mais esse golpe de Michel 
Temer, dessa vez contra 
a comunicação pública, 
e não aceitam a troca de 
presidência na empresa. Já 
Ricardo Melo tenta voltar 
ao cargo de diretor presi-
dente por meio de ação 
judicial. Mas como a velo-
cidade do Poder Judiciário 
nem sempre está a favor 
do vento, ainda não é pos-
sível prever quando have-
rá uma decisão sobre o co-
mando da maior emissora 
pública do Brasil.

O movimento democrático 
de resistência ao golpe precisa 
criar imediatamente uma Rede 
Democrática de Comunicação, 
com base na estrutura pública 
de tv e rádio em mãos dos go-
vernos estaduais progressistas, 
produzindo um programa tele-
visivo e de rádio, a ser difundi-

do por satélite por meio de uma 
rede destas emissoras. Um pro-
grama diário, ao vivo, trazendo 
informações sobre a luta contra 
o golpe e a defesa do mandato 
legítimo da presidente Dilma 
Roussef.  Este programa diário, 
com debates e a participação de 
lideranças do campo popular, 

de personalidades do campo ju-
rídico e da cultura, pode ser le-
vantado ao satélite por uma das 
emissoras, e, num determinado 
horário noturno, pode-se for-
mar um pool de emissoras, in-
cluindo a TVT, as TVs Comu-
nitárias e Universitárias, para 
retransmissão e alimentação 

com entrevistas realizadas 
em todos os cantos do Brasil. 
A comunicação alternativa 
que tem produzido muitas 
iniciativas de valor, poderia 
ter sua produção difundi-
da em grande escada, nesta 
rede de tvs e rádios.

Há abuso selvagem por 
parte dos meios de comu-
nicação, especialmente da 
Rede Globo, difundindo fal-
sas informações e incitando 
a sociedade a uma atitude 
agressiva contra a Presiden-
te Dilma Roussef e contra 
Lula, demolindo toda a obra 
construída nestes 13 anos de 
políticas sociais inclusivas 
e democratizantes, e que já 

são alvo da ira destruidora do 
governo ilegítimo de Michel Te-
mer desde seus primeiros atos.  
Dilma Roussef e sua equipe de 
governo, ilegalmente afastadas 
de suas funções, têm o direito 
e até a obrigação de se defen-
derem, de esclarecerem a so-
ciedade, de explicarem sobre o 
funcionamento dos programas 
sociais de governo, todos eles 
combatidos de modo distorcido 
pela grande mídia privada, ape-
sar de seus benefícios amplos à 
população mais pobre. Porém, 
esta defesa e esta mobilização 
precisam ser feitas por meio de 
um mecanismo informativo de 
grande alcance popular, que é o 
que está sendo proposto aqui, 
baseando-se no fato de que o 
Brasil pelo menos 20 milhões de 
antenas parabólicas, que capa-
zes de captar esta programação.

Esta Rede de Comunica-
ção Democrática, que pode-
ria iniciar-se a partir de en-
tendimento dos governadores 
progressistas, já nasceria com 

um alcance muito mais amplo 
do que aquela Rede da Legali-
dade em que Leonel Brizola, 
a partir de uma única emis-
sora de rádio, começou uma 
campanha que resultou na 
derrota do golpe militar que 
pretendia impedir a posse de 
João Goulart, após a renúncia 
de Jânio Quadros, em 1961.

Além de permitir uma de-
fesa de grande alcance junto 
à opinião pública nacional,  
e de esclarecer a sociedade 
sobre as manipulações feitas 
pelos veículos privados ,  esta 
Rede Democrática de Co-
municação  pode dar voz aos 
próprios cidadãos e setores 
sociais sempre vetados na mí-
dia convencional, buscando 
uma sintonia com meios de 
comunicação internacionais, 
de modo a esclarecer as verda-
deiras razões do golpe e o legí-
timo direito de Dilma Roussef 
de recuperar o seu mandato 
presidencial construído por 54 
milhões de votos.

Sob intervenção, TV Brasil cancela 
transmissão do show de Mano Brown

Construir uma Rede Democrática de Comunicação
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e tem o apoio maciço da galera.Mano Brown pede “Fora Temer”...


