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CADA VEZ MAIS, O POVO NAS RUAS GRITA

Reconhecimento do povo

FORA TEMER!

Fo
to

 P
au

lo
 P

in
to

/A
ge

nc
ia

 P
T 

O Jornal Brasil Popular, mais uma vez, 
declara seu apoio à formação da Rede De-
mocrática de Comunicação, interligando as 
sete TVs educativas, as rádios educativas, as 
centenas de TVs comunitárias e universitárias, 
além das 4 mil rádios comunitárias.  Está na 

hora de os governos progressistas de Minas 
Gerais, Bahia, Sergipe, Ceará, Acre, Piauí, Ma-
ranhão e Paraíba darem um exemplo ao Brasil, 
convocando a população, com programa de 
TV e rádio, de alcance nacional, para a volta 
de Dilma Rousseff à presidência da República.

A imprensa internacional deixa cada vez mais claro que 
o Brasil está sob um golpe de Estado, denunciando inclusive a 
participação da grande mídia brasileira.

 Irritado com as críticas, manifestações populares e aumen-
to da popularidade de Dilma Rousse� , Michel Temer proibiu 

viagens da presidente em aviões o� ciais e chegou a cortar a 
alimentação do Palácio da Alvorada. 

 Ele trabalha na Câmara para salvar Eduardo Cunha da 
cassação e no Senado para cercear o direito de defesa de Dilma 
no processo de impeachment. 

Rede Democrática de Comunicação

A violência contra as mulheres  Pág. 3
Judiciário engrossa o caldo golpista Pág. 4
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EUA soltam foguetes para o golpe Pág. 6

Mídia estrangeira denuncia o golpe Pág. 6
Ameaça à comunicação democrática Pág.8

A população de Vila Nova, no Piauí, es-
colheu o médico cubano, Argelio Hernandez 
Pupo, para conduzir a tocha olímpica. Foi uma 
demonstração de carinho ao profi ssional e 
agradecimento ao programa Mais Médicos, 
que zerou a mortalidade infantil na cidade

Ainda nesta edição
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É arriscado tratar de for-
ma sintética o tema do 
estupro. Com fortes 
raízes na cultura e na 

sociedade, esse crime causa da-
nos muitas vezes irreparáveis. 
Assim, o assunto terá continui-
dade em mais de uma edição do 
Jornal Brasil Popular.

Para se ter uma ideia da ex-
tensão desse crime, no Brasil, a 
cada 11 minutos, uma mulher 
é estuprada e isso representa 
apenas 10% das denúncias fei-
tas. Em 2013, 4.762 mulheres 
foram mortas e 50% desses 
homicídios, perpetrados por 
familiares, que em sua maioria 
eram parceiros ou ex-parceiros. 
Além disso, são homicídios que 
escondem inúmeros estupros. 
Esses altos índices indicam o 
envolvimento de muitos ho-

mens, em meio à cultura do 
estupro que ainda persiste for-
temente. 

No último mês maio, fatídi-
co, o país foi assaltado por um 
golpe político machista que 

violentou a constituição e ani-
quilou conquistas históricas, 
arrancando Dilma Rousse�  da 
presidência da República.  Qua-
se simultaneamente, ocorreu, 
no Rio de Janeiro, o estupro 

coletivo de uma adolescente 
de 16 anos, com requintes de 
barbárie, o que deu lugar a uma 
grande comoção nacional e 
manifestações nas redes sociais 
e nas ruas do país. 

Em Brasília, houve a Marcha 
das Flores. O ato propunha, de 
forma simplória, apenas “pro-
testar” contra a violência do RJ 
e outras, “depositando � ores” 
na estátua da justiça, diante 
do Supremo Tribunal Federal. 
Mas o resultado do evento foi 
além do esperado e traduziu de 
forma contundente o clamor 
das mulheres por uma justiça 
real: derrubando a cerca que 
protegia o STF, elas deixaram, 
no arco que sustenta o prédio, 
signo máximo do poder judi-
ciário no país, a marca de suas 
mãos, vermelhas, símbolo da 
indignação que sentem diante 
da impunidade e da leniência 
da justiça para punir a violên-
cia que sofrem cotidianamente. 

Continua no próximo número 

Mulheres deixam marcas vermelhas de suas mãos nas paredes do STF
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FICHA SUJA!
O Tribunal Regional Eleitoral 

de São Paulo condenou Michel 
Temer por doações acima do li-
mite legal na campanha eleitoral 
de 2014. Com isso, Temer não 
é mais “candidato � cha limpa”, 
segundo a Lei Complementar 
64/1990. Em bom português, Te-
mer é � cha suja.

MENOS MÉDICOS! 
Povo do interior do Brasil e 

de periferias de grandes cidades 
corre o risco de � car sem mé-

dico. Isso porque a Ordem dos 
Médicos do Brasil pressiona o 
ministro da Saúde, engenheiro 
Ricardo Barros, a retirar os pro-
� ssionais cubanos e destruir o 
programa Mais Médicos. 

INTERNET LIMITADA!
Dilma havia exigido que as 

operadoras de telefonia manti-
vessem a internet ilimitada, mas 
agora a Anatel voltou atrás para 
atender os golpistas e vai permi-
tir que a internet � xa seja limita-
da, prejudicando os usuários. 

NÃO TEM DINHEIRO? 
Michel Temer manda 

INSS suspender antecipação 
do 13° de aposentados, mas 
concede aumento de até 41% 
para o Judiciário, passan-
do o salário dos ministros 
do STF de R$ 33.763 para 
R$ 39.293,38. Ele chamava 
Dilma de irresponsável por 
querer R$ 96 bilhões de meta 
� scal, mas agora aprova meta 
� scal de R$ 170 bilhões. Di-
nheiro para quê?
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O Jornal Brasil Popular
precisa de você

Fora Temer!  Fora Temer! 
Por todos os lugares, seja no 
teatro, em shows musicais, 
nas ruas, as pessoas ento-
am sua indignação diante 
do golpe contra a presiden-
ta Dilma Rousse� . Univer-
sidades e prédios públicos 
são ocupados por pessoas 
indignadas com o desmonte 
do Estado provocado pelo 
governo interino de Michel 
Temer. Ministérios voltados 
para políticas públicas de 
interesse da população mais 
carente foram extintos. Leis 
que garantiam direitos aos 
pobres, aos negros, às mu-
lheres, aos estudantes, aos 
agricultores familiares, o 
acesso ã educação superior 
pelas cotas, estão sendo re-
vistas. Tudo está mudando 
para pior.

A revolta é de todos! 
Uma revolta que se expressa 
principalmente na ação dos 
jovens e das mulheres porque 

serão eles os principais preju-
dicados com a retirada pelo 
governo golpista do Temer 
de direitos e de programas 
sociais, como o Bolsa Famí-
lia, o Prouni, Fies, Pronatec, 
Minha Casa Minha Vida, 
Programa Mais Médico, en-
tre tantos outros. Incluído 
ainda neste pacote, a entrega 
de nossas riquezas naturais, 
como nossa água, nosso pe-
tróleo, nossos minérios, para 
os grandes empresários es-
trangeiros.

Não se engane, caro lei-
tor! O golpe é contra você. 
Contra a democracia! É 
para privilegiar a elite eco-
nômica do país, que não se 
conforma com os espaços 
ocupados por pessoas da 
periferia na sociedade bra-
sileira, que não se conforma 
que uma garota da favela se 
torne uma médica. 

Mas o que espanta de 
verdade, é que para este gol-

pe se realizar houve um 
acordo estratégico entre se-
tores do Congresso Nacio-
nal, da Justiça e da grande 
mídia (jornais, revistas e 
canais de televisão) para se 
salvarem das investigações 
que envolvem a operação 
lava-jato. Gravações divul-
gadas recentemente revela-
ram o que a mídia tentou 
esconder de todo o povo 
brasileiro. Tinham que ti-
rar a Dilma da presidência, 
porque ela não impedia a 
operação de ir adiante. O 
que eles querem de fato é 
abafar a corrupção. Como 
muitos deles estão sendo 
investigados, era preciso 
dar o golpe.

Então, caro leitor, como 
diz o ditado: mentiras têm 
pernas curtas. Você já sabe 
da verdade! Agora é hora de 
se somar aos movimentos 
que ocupam as ruas de todo 
o país. Todos contra o golpe!

Enquanto isso, no mundo real do golpe...

A Cultura do Estupro
Ricardina Ameida

O Policial Militar Augusto 
Goulart, chamado para uma 
ocorrência em um conhecido 
hotel de Brasília no dia 13 de 
maio, encontrou uma discus-
são entre mulheres na recep-
ção. A professora Dora Brazil, 
53, indicou ao PM a advoga-
da Ernestina Luiza dos Santos 
Rayol, 63, como uma das auto-
ras de insultos racistas dirigi-
dos ao grupo de participantes 
da 4ª Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres que 
aguardava o transporte para o 
Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães. Ernestina Rayol 
avançou no rosto da amazo-
nense, fazendo com que o PM 
decidisse por levar todas à dele-
gacia para esclarecimentos.

A confusão começou dias 

antes, segundo as denuncian-
tes e funcionários do hotel que 
não quiseram se identi� car. A 
professora Elizoneide Rodri-
gues, 52, relata que na véspera 
durante o café da manhã, ao 
indagar casualmente à Ernesti-
na qual era o nome da fruta à 
sua frente, recebeu uma série 
de ofensas da advogada que 
disse à educadora de cabelos 
negros com arranjos indígenas, 
que ela "não poderia estar com 
esse cabelo de preta selvagem 
solto no restaurante". Mesmo 
humilhada, Elizoneide decidiu 
não levar o caso adiante: "achei 
que não passaria disso e decidi 
deixar para lá", recorda.

A conferencista Francilene 
de Lima, 55, con� rma a versão 
e conta que desde que chegou, 

percebeu que um trio de mu-
lheres passava pelos ambientes 
comuns do hotel soltando fra-
ses em voz alta. "Era para todo 
mundo ouvir mesmo", relata; 
"diziam que estávamos ali com 
o dinheiro delas". Francilene 
ouviu ainda outras ofensas: 
"que éramos pretas fedorentas".

A versão é, em parte, con-
� rmada por uma das agresso-
ras. A instrumentadora cirúr-
gica Andrea Filomena Basílio, 
51, disse que veio a Brasília 
para "dar tchau querida". Ela 
con� rmou à reportagem, que 
ao entrar no restaurante, falou 
em voz alta que as "vagabundas 
petistas estavam usando carro 
o� cial”. Também con� rma essa 
versão a paulista Marli Garcia 
César, 50, ao relatar que tudo 

começou depois que viram 
“um veículo o� cial pegando 
participantes". A reportagem 
conversou com o motorista do 
carro o� cial (que pediu para 
não ser identi� cado) e ele disse 
que aguardava uma represen-
tante da Secretaria de Desen-
volvimento Social de Itapiran-
ga-AM para uma reunião no 
Senado Federal.

Em conversa com a advo-
gada que cuida do caso, Dr.ª 
Alana Abílio Diniz, esta infor-
mou que dará prosseguimento 
na denúncia criminal. Mesma 
pro� ssional a vencer uma das 
ações da então Secretária de 
Direitos Humanos Maria do 
Rosário contra o Deputado 
Jair Bolsonaro, Dr.ª Alana disse 
acreditar que esse tipo de caso 

de intolerância tem aumentado 
em razão do agravamento da 
crise política nacional.

Mulheres amazonenses sofrem ofensas raciais em Brasília
Juliana Medeiros
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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

Andrea Filomena Basílio,
uma das acusadas.
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"Seria uma atitude ingênua esperaar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica (Paulo Freire )

brasil

A participação de � -
guras do Judiciário 
brasileiro no golpe 
em curso vem sen-

do o tema mais evitado pela 
mídia nacional. A condu-
ção, os encaminhamentos e 
as decisões dos magistrados 
que estão estrategicamente 
posicionados na crise políti-
ca são cuidadosamente cons-
truídos de modo a dar uma 
aparência de legalidade ao 
impulso que vem sendo ofe-
recido pela Justiça à usurpa-
ção do mandato presidencial 
conquistado nas urnas. 

O pontapé inicial partiu 
de Curitiba (PR), onde o juiz 
Sérgio Moro, responsável pe-
los inquéritos gerados pela 
Polícia Federal na Operação 
Lava Jato, mostrou-se muito 
seletivo. Os atores do grupo 
Porta dos Fundos ilustraram, 
com seu humor ácido, a atu-

ação de Moro: delações e in-
vestigações só prosperam se 
envolverem o ex-presidente 
Lula ou � guras do Partido 
dos Trabalhadores.

Alguns atos de Moro pre-
cisam ser investigados pelo 
Conselho Nacional de Jus-
tiça e, certamente num país 
decente, levariam ao seu 
afastamento da Magistratu-
ra. Moro mandou conduzir 
coercitivamente, sem base 
legal, o ex-presidente Lula; 
grampeou e vazou para a 
imprensa os grampos com 
Dilma (quando a lei manda 
que ele destrua e descarte 
os áudios, pois presidente 
só pode ser grampeado com 
autorização do STF); promo-
veu um derrame de delações 
premiadas; vazou para a mí-
dia os interrogatórios dessas 
delações (só aqueles que le-
vantavam suspeitas para as 

� guras ligadas ao governo 
Dilma).

O desgaste imposto por 
Moro ao governo foi segui-
do de um comportamento 
inexplicável do STF. Réu 
por corrupção, investigado 
em três inquéritos, Eduardo 
Cunha teve seu afastamento 
do mandato solicitado em 
dezembro de 2015 pelo Pro-
curador-Geral da República. 
“Ele vem utilizando o cargo 
em interesse próprio e ilíci-
to unicamente para evitar 
que as investigações contra 
ele continuem e cheguem ao 
esclarecimento de suas con-
dutas, bem como para rei-
terar nas práticas delitivas”, 
escreveu o PGR no pedido. 
Mas Cunha só foi afastado 
em maio deste ano, depois 
que o afastamento de Dilma 
já era um “assunto resolvido” 
na Câmara.

O governo interino de Mi-
chel Temer enfrenta, nesta sex-
ta (10/06), uma greve geral de 
advertência de 24 horas contra 
seus planos de entregar o pré-
-sal aos estrangeiros revogando 
a Lei da Partilha, retirando da 
Petrobras a posição estratégica 
de operadora única dos cam-
pos do pré-sal e acabando com 
a lei de conteúdo nacional na 
exploração de petróleo. 

Em nota o� cial, os petro-
leiros argumentam que as me-
didas econômicas anunciadas 
por Temer vão retirar direitos 
dos trabalhadores, arrochar 
salários, reduzir investimentos 
do Estado na educação e na 
saúde, acabar com o programa 
de habitação popular Minha 
Casa Minha Vida, além de vá-
rias outras políticas sociais. 

Os petroleiros também, na 
nota, condenam a nomeação 
de Pedro Parente para dirigir a 

Petrobras, sendo ele um notó-
rio privatista, envolvido com a 
tentativa até de mudar o nome 
da empresa para Petrobrax, 
no governo FHC, para depois 
privatizar.

Na opinião do secretário de 
Relações Internacionais da Fe-
deração Única dos Petroleiros 
(FUP), João Antônio de Mora-
es, a destituição da presidente 
eleita Dilma Rousse�  “tem re-
lação direta com a tomada do 
pré-sal” – alvo da cobiça das 
petrolíferas estrangeiras. 

“Isto já aconteceu outras 
vezes, especialmente quando 
governava o Brasil o presiden-
te Getúlio Vargas, que criou 
a Petrobras, combatido por 
Carlos Lacerda e pelos Diários 
Associados”, relatou.  Segundo 
ele, “não foi por acaso que o 
Weikleaks � agrou a CIA es-
pionando a presidente Dilma 
e a Petrobras porque os Esta-

dos Unidos fazem guerras no 
mundo inteiro para controlar 
o petróleo”. 

Ainda de acordo com Mo-
raes, no Brasil, os EUA não 
precisam nem mandar tropas, 
“basta ter uma aliança com a 
grande imprensa brasileira, 
com a Globo, com Temer e 
com o PSDB”.

Moraes ressaltou que es-
timativas atualizadas de téc-
nicos avaliam a riqueza do 
pré-sal, onde se calcula que 

existam cerca de 200 bilhões 
de barris de petróleo, hoje, 
corresponderia a cerca de R$ 
20 trilhões.

“Temer anunciou a extin-
ção do Samu e outros progra-
mas que atendem diretamen-
te à população. Com o pré-sal 
seria possível comprar 200 
milhões de ambulâncias e, 
no Minha Casa Minha Vida, 
permitiria a construção de 
340 milhões de casas popula-
res”, comparou.

O governo provisório, 
com o desmonte administra-
tivo, escancara o retrocesso 
em relação às políticas agrá-
ria e social. Ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA) compete coordenar e 
executar as políticas vincula-
das ao desenvolvimento ru-
ral sustentável, à agricultura 
familiar, à reforma agrária, 
ao ordenamento fundiário, à 
agroecologia, à produção or-
gânica e à segurança alimen-
tar e nutricional.

Os programas de aquisi-
ção de alimentos, alimenta-
ção escolar e agroindustria-

lização são instrumentos de 
inclusão social e produtiva 
que proporcionam mercado 
aos agricultores familiares. 
Cabe ao MDA a gestão do 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e de políti-
cas especí� cas para os povos 
e comunidades tradicionais, 
historicamente excluídos.

Mesmo ocupando ape-
nas ¼ da área total, a agri-
cultura familiar e campo-
nesa emprega 74,4% das 
pessoas ocupadas no campo 
e responde por 33% do valor 
total da produção agropecu-

ária. O crédito distribuído 
pelo Pronaf aos agricultores 
familiares saltou de R$ 3 bi-
lhões, na safra 2002/2003, 
para R$ 28,9 bilhões, na sa-
fra de 2015/2016.

As desigualdades no meio 
rural e as políticas a cargo do 
Ministério do Desenvolvi-

mento Agrário, por si só, jus-
ti� cam a sua existência, que 
atende, de forma e� ciente e 
participativa, a demanda ru-
ral por políticas especí� cas. A 
extinção do MDA enfraquece 
a agricultura familiar, a refor-
ma agrária e o desenvolvi-
mento rural sustentável.

Desde a conspiração 
golpista, com ajuda do vice 
e atual interino presidente, 
Michel Temer, que afastou 
Dilma Rousse�  da presi-
dência, no dia 12 de maio, 
o Brasil passa por grandes 
retrocessos, atingindo for-
temente a educação. 

As primeiras atitudes 
de Temer foram extinguir 
ministérios, excluir a par-
ticipação de mulheres, cor-
tar inscrições do programa 
Minha Casa, Minha Vida, 
tomar medidas que visam à 
privatização de órgãos esta-
tais e do Sistema  Único de 

Saúde (SUS), além de no-
mear ministros denuncia-
dos na operação Lava Jato. 

O discurso do presiden-
te interino indica a redução 
de gastos públicos, mas o 
que há por trás disso é, na 
verdade, a tentativa de le-
var milhões de brasileiros 
à extrema pobreza e di� -
cultar o acesso à educação. 
As atitudes de Temer só 
demonstram o caráter re-
trógrado para com a classe 
estudantil, tanto universi-
tária, como secundarista.

O Ministério da Educa-
ção já anunciou corte de R$ 

4,27 bilhões para este ano. 
De início, havia suspendido 
as bolsas de auxilio perma-
nência para estudantes de 
universidades federais de 
baixa renda. E, recentemen-
te, o ministro Mendonça 
Filho anunciou a suspensão 
de novos contratos para o 
� nanciamento estudantil 
(Fies) e o Pronatec, o que 
indica a falta de oportuni-
dades para alunos de baixa 
renda. Já falam até em pri-
vatizar o ensino no país.

Mas a juventude, que 
está na vanguarda das con-
quistas sociais, educacio-

nais e das causas políticas 
em defesa da Nação, luta 
contra o golpe de 2016 e 
seguirá lutando contra to-
das as medidas injustas e 
ilegítimas já postas e as que 
virão pela frente. 

O Brasil, cada vez mais, 
vem reagindo ao golpe, 
com ocupações e protestos 
nas ruas. “Não queremos 
menos do que já tivemos: 
a educação, a justiça social, 
a legalidade e a democracia 
são nossas bandeiras, por 
isso resistiremos até o úl-
timo momento”, dizem os 
estudantes.

Atuação do Judiciário engrossa o caldo golpista Petroleiros param contra a entrega do pré-sal

Extinção do MDA enfraquece desenvolvimento agrárioTemer tira verba da educação e corta Fies e Pronatec

A justiça deveria ser igual para todos Enfraquecer a Petrobras para depois
privatizá-la é parte do golpe contra o Brasil

Bia Gentil

Osvaldo Maneschy

Dayse Beatriz e Lucas de Lima Osvaldo Russo

Petroleiros param por 24 horas para advertir que não aceitam entrega do pré-sal a estrangeiros
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O presidente ilegítimo não quer a continuidade de progrmas que beneficiam os mais pobres
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A verdadeira causa do 
golpe político contra 
Dilma Rousse�  é ge-
opolítica, no mundo 

atual dividido por duas grandes 
potências econômicas: Estados 
Unidos e China, que tem a seu 
lado a Rússia, com os Brics.

O Brasil optou pelos Brics, 
mas sem romper com os Estados 
Unidos. Tentou ir pela sua própria 
cabeça. Mas Tio Sam não concor-
dou com a diplomacia petista de 
independência nacional. Seria sair 
da órbita dos Estados Unidos.

A diplomacia lulista buscava 
outra opção para equilibrar o po-
der mundial, desequilibrado pe-
las crises capitalistas americanas. 
O dólar deixou de ser con� ável 
depois dos abalos que sofreu com 
a grande crise de 2008, repeteco 
da crise de 1929.

Os americanos jogam as cri-
ses do dólar nas costas dos outros 
e mantêm a economia mundial 
permanentemente instável.

Sair do dólar passou a ser para 
os Brics a busca de fator de equi-
líbrio estratégico contra novas 

crises capitalistas, sempre que a 
economia americana se desajusta 
por conta da sua liberdade exclu-
siva e absurda de emitir moeda 
de circulação global.

Lula e Dilma estão sendo pu-
nidos por terem ido contra os 
interesses de Tio Sam, por terem 
tentado ser independentes na 
ação diplomática de defesa dos 
interesses nacionais.

Temer está no poder, colocado 
pelo golpe político constitucional, 
para alinhar o Brasil a Tio Sam e 
esvaziar os BRICs. Conseguirá?

Se vencer, contrariará, pro-
fundamente, as Forças Arma-
das, que defende, para o Brasil, 
projeto econômico nacionalista 
apoiado no desenvolvimento 
da indústria de defesa nacional, 
para construção da industriali-
zação brasileira com tecnologia 
própria, capaz de ampliar indús-
trias de patentes e marcas, como 
ganhos de alta produtividade.

A política econômica de Te-
mer, por outro lado, não repre-
senta garantia alguma de que 
seja possível desenvolver projeto 

nacionalista como fator de se-
gurança nacional. A opção pelo 
projeto econômico neoliberal, ao 
contrário, inviabiliza o naciona-
lismo econômico.

Tio Sam já tem todas as razões 
para apoiar o governo Temer e 
tentar tirá-lo do isolamento inter-
nacional, porque a opção econô-
mica de Temer favorece ampla-
mente as empresas americanas.

O câmbio vai � car favorável 
para elas, diante da livre entrada e 
saída de capital especulativo que 
inviabiliza queda da taxa de juro 
quanto mais aumenta a dívida 
pública interna.

Ou seja, a opção Temer torna 
o Brasil fator de risco permanen-
te e o insere numa jogada sinistra, 
em nova era colonial sob escravi-
dão dos juros produzidos por li-
vre circulação de capital especu-
lativo internacional e o aumento 
da dívida pública interna.

Nesse contexto, o trabalhador 
tem pela frente a pressão inevi-
tável da pobreza. Enquanto isso, 
Tio Sam solta foguetes para o go-
verno Temer.

Dilma Rousse�  fez 
questão de compare-
cer ao lançamento do 
livro “A resistência ao 

golpe de 2016”, na UnB (Uni-
versidade de Brasília), no dia 30 
de maio. Logo na chegada foi 
saudada com muito entusiasmo 
por cerca de 10 mil pessoas, a 
maioria delas do lado de fora do 
Memorial Darcy Ribeiro, onde 
aconteceu o evento. 

Um telão permitiu que todos 
acompanhassem a apresentação 
do livro de 450 páginas escri-
to por advogados, professores, 
políticos, jornalistas, cientistas 
políticos e líderes de movimen-
tos sociais, inclusive do exterior, 
como o sociólogo português 
Boaventura de Sousa Santos, 
demonstrando que o processo 
de impeachment é um golpe. 

Mas o que todos espera-
vam mesmo era o discurso de 

Dilma. Depois de receber home-
nagens e muita solidariedade, ela 
se mostrou disposta a enfrentar o 
golpe junto com o povo e denun-
ciou duramente a ação orques-
trada por uma oligarquia feita de 
“homens brancos, velhos, ricos e 
machistas”, que se uniram para ti-
rar do poder um governo popular. 

Dilma a� rmou que as gra-
vações envolvendo golpistas, 
principalmente Romero Jucá, 
mostram que os verdadeiros 
motivos do impeachment são 
para “parar a Lava Jato e impe-
dir a nossa política de inclusão 
social”. Muito aplaudida, ela 
lembrou que “como todos os 
outros golpes, ele detesta ser 
chamado de golpe”. Ao enfatizar 
a importância da democracia, 
ela disse: “temos de lutar dentro 
da democracia contra eles. Te-
mos de usar a democracia con-
tra este golpe”.

A ocupação da Funarte em 
Brasília e em vários estados do 
país tem sido vista como um dos 
mais importantes movimentos de 
oposição ao governo interino do 
golpe. O front de luta, montado 
no início de maio pelo pessoal da 
cultura e estudantes da UnB, no 
prédio em frente à feira hippie, 
foi, aliás, motivado pelo movi-
mento Fora Temer!, e não para 
fazer pressão contra a extinção 
do Ministério da Cultura, como 
se pensou no início. 

"Devolveu o MinC? Ótimo! 
Agora devolve a presidência, por-
que a Ocupação da Funarte vai 
durar enquanto o governo ilegí-
timo não cair! É uma questão de 
dignidade; não queremos con-
versa com golpistas", reagem os 
artistas rebeldes, integrantes dos 
grupos de trabalho criados para 
garantir e proteger o movimento: 
Jurídico, Segurança, Comuni-

cações e Infraestrutura.  Assim, 
quem pensou que a resistência 
anunciada não duraria nem uma 
semana, errou totalmente.

Há hoje cerca de 100 pesso-
as � xas residindo na ocupação. 
Conforto? Nenhum. Gilberto Gil, 
ministro da Cultura do governo 
Lula, tem uma canção em que diz: 
"O sonho acabou/ quem não dor-
miu no sleeping bag/nem sequer 
sonhou". Pois ali, o sonho e o saco 
de dormir (sleeping bag) voltaram 
ao cartaz: o galpão que abriga a 
rapaziada virou dormitório, mas 
também sala de aulas públicas, de 
o� cinas de arte oferecidas à comu-
nidade e de assembleias onde to-
mam decisões em conjunto e de-
batem com políticos de esquerda, 
como o senador Lindbergh Farias.

Marcam presença diária no 
prédio cerca de 400 pessoas, num 
entra e sai constante de solidarie-
dade ao movimento, que inclui 

ajuda em alimentos e material de 
higiene e de limpeza para os am-
bientes do prédio ocupado. De 
noite há shows musicais que che-
gam a atrair de 200 até duas mil 
pessoas, como foi o do Creolina 
no feriadão de Corpus Christi. 
Gog, Liga Tripla, Eduardo Rangel 
e outros também subiram no pal-
co, armado no gramado, fazendo 
da guerrilha uma festa.    

Com isso, quem visita a ocu-
pação medita: se no lugar da fu-
tilidade oferecida com tanto fris-
son, o Big Brother Brasil criasse 
um programa como o traçado 
por essa heroica turma de rapa-
zes e moças, que imenso serviço 
faria à sociedade brasileira! Por-
que o que se ouve na ocupação 
são re� exões inteligentes sobre 
o momento sombrio do país e 
deliberações sobre os rumos da 
resistência, até a desejada vitória 
contra os golpistas. 

O golpe de Estado políti-
co-jurídico-midiático em cur-
so no Brasil pode ser melhor 
compreendido, ironicamente, 
por quem acompanha o noti-
ciário internacional. Enquan-
to a grande mídia brasileira se 
esforça por dar ares de natu-
ralidade aos atos ilegítimos de 
um presidente interino sem 
votos, a cobertura estrangeira 
consegue de� nir o que de fato 
ocorre no país. 

“O governo do presidente 
interino Michel Temer con-
seguiu rapidamente retro-
ceder 13 anos de programas 
sociais que avançaram sob os 

governos democraticamente 
eleitos do PT, a despeito das 
crescentes turbulências em 
sua rejeitada administração”, 
resume a agência Sputnik, 
que produz conteúdo para 
diversos jornais e websites 
em língua inglesa.

O jornalista norteameri-
cano Glenn Gleenwald, que 
vive no Rio de Janeiro e é 
dono do site � e Intercept, 
foi o primeiro a denunciar o 
golpe. Ele falou à TV CNN, 
entrevistou Dilma Rousse-
�  no Alvorada, e escreveu 
que “ao ter a inelegibilidade 
determinada, por oito anos, 

pelo TRE de São Paulo, a 
credibilidade do presidente 
interino do Brasil entra de� -
nitivamente em colapso”.

Em editorial, o jornal The 
Guardian, da Inglaterra, um 
dos mais respeitados da Euro-
pa, destacou que “todo o siste-
ma político do Brasil deveria 
estar em julgamento, e não a 
presidenta”. “Por exemplo, Edu-
ardo Cunha, parlamentar que 
orquestrou o impeachment, foi 
obrigado a se afastar da Câmara 
porque enfrenta processos na 
Justiça por corrupção”.

Já a revista inglesa The 
Economist, conservadora, 

apontou o óbvio em suas pá-
ginas: “o impeachment de Dil-
ma prosperou em razão de um 
jeitinho dado na Constituição”. 

Em todo o mundo, veí-
culos respeitados como New 
York Times, Los Angeles 
Times e Washington Post 
(EUA), Le Monde e Liberá-
tion (França), Der Spiegel 
(Alemanha) e El País (Espa-
nha) estamparam nos últi-
mos dias a surpresa diante 
da equipe formada por Mi-
chel Temer – um gabinete 
de homens brancos, ricos e 
apontados em investigações 
de corrupção.       

internacional cultura

Tio Sam solta foguetes para o Golpe Temer “A resistência ao golpe de 2016”

Oh que delícia de guerra!
Mídia estrangeira mostra o óbvio: há um golpe no Brasil

Cesar Fonseca

Bia Gentil

Angélica Torres

Lula e Dilma estão sendo punidos por terem ido contra os interesses dos Estados Unidos

Livro foi lançado na UnB com a
presença de Dilma e um grande público

Artistas ocupam Funarte-DF como front de 
resistência pelo Fora Temer

Mas a grande imprensa brasileira está mergulhada, até o talo, na conspiração que sacou do 
Planalto uma presidenta honesta e eleita pela vontade popular. 
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Dilma no Memorial Darcy Ribeiro (UnB), enquanto multidão acompanhava por telão do lado de fora 
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Artistas não aceitam governo ilegítimo e querem democracia de volta
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Joanna Alves

Uma decisão do mi-
nistro do STF, Dias 
To� oli, impôs uma 
derrota a Michel 

Temer: o retorno do jornalis-
ta Ricardo Melo ao cargo de 
diretor-presidente da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 
criado no governo Lula como 
gestora dos canais TV Brasil, TV 
Brasil Internacional, Agência 
Brasil, Radioagência Nacional 
e do sistema público de rádios, 
composto por nove emissoras. 

Temer exonerou Melo, no-
meado por Dilma Rousse�  
para um mandato de quatro 
anos. Em seu lugar colocou o 
jornalista Laerte Rimoli, ex-
-funcionário da Globo, que di-
rigiu a TV Câmara a convite de 
Eduardo Cunha e foi assessor 

de imprensa da campanha de 
Aécio Neves à Presidência. 

A lei manda que a progra-
mação da EBC tenha natureza 
informativa, cultural e forma-
dora da cidadania, observando 
a diversidade da sociedade - cul-
tural, étnica, regional e política. 
Manda que atente para os esque-
cidos por outros meios e para 
os que não têm voz. Foi criada 
após debates com a sociedade e 
sua programação é de� nida pelo 
Conselho Curador, formado por 
representantes do governo, do 
Congresso, dos trabalhadores e 
da sociedade civil. 

Com a troca da direção da 
EBC, Temer passou a desmontar 
a empresa: afastou funcionários 
e retirou programas do ar. Agora 
prepara uma medida provisória 

para acabar com a EBC e evitar a 
concorrência com o monopólio 
dos jornais, TVs, rádios e noti-
ciário de Internet, controlados 
por poucas famílias de grandes 
empresários que estão alinhadas 
num discurso único e neoliberal. 

Como de� niu a doutora em 
Comunicação pela UnB Maria-
na Martins, acabar com a EBC “é 
acabar com o único modelo de 
radiodifusão aberta, em nível fe-
deral, diferente dos demais, que 
não funciona sob a lógica do � -
nanciamento privado e da audi-
ência”. Já Luiz Carlos Azenha, em 
seu site Viomundo, a� rmou que 
“a Globo sempre sonhou com a 
extinção da TV Brasil pelo po-
tencial que tem de fazer sombra 
à programação abjeta imposta 
aos brasileiros pelo monopólio”.

O programa TV Bancários 
chegou a sua 43ª edição no dia 
3 de junho, completando um 
ano na programação da TV 
Comunitária de Brasília (canal 
12 da Net e também na internet 
www.tvcomunitariadf.com). 
Em celebração à data, foi apre-
sentada uma retrospectiva dos 
principais programas exibidos, 

com o secretário de Imprensa 
do Sindicato, José Garcia Ro-
cha, como convidado.

Durante o primeiro ano no 
ar, o programa se tornou mais 
um espaço de comunicação e 
divulgação do trabalho realiza-
do pelo Sindicato em defesa dos 
direitos dos bancários. Além de 
temas especí� cos da categoria, o 

programa colocou em pauta as-
suntos de interesse da população.

Logo na primeira edição, 
que foi ao ar em 5 de junho de 
2015, o presidente do Sindica-
to, Eduardo Araújo, apresentou 
o Relatório Simpli� cado da Co-
missão da Verdade da entidade 
sobre os bancários e familiares 
do DF vítimas da ditadura ci-
vil-militar (1964-1985).

Nas edições seguintes, os 
telespectadores acompanha-
ram discussões sobre assédio 
moral, segurança bancária, 
precarização das relações de 
trabalho, reforma da previ-
dência, reestruturação em 
bancos públicos e privados, 
entre outros temas.

Entrevistados
O TV Bancários entrevis-

tou várias lideranças sindicais 
e sociais, como o presidente da 
CUT Brasília, Rodrigo Britto, a 
secretária de Relações do Tra-
balho da CUT Nacional, Graça 
Costa, o secretário de Finanças 
do Sindicato, Wandeir Severo, 
a psicóloga do Sindicato Fer-

nanda Duarte, a presidenta da 
Comissão da Verdade sobre 
a Escravidão Negra no DF e 
Entorno, Lucélia Aguiar, e o 
relator, Mario � eodoro, e o in-
tegrante do Conselho Editorial 
do Jornal Brasil Popular, Beto 
Almeida, entre outros.

Quadros
Além das entrevistas, o TV 

Bancários conta com os qua-
dros ‘Além de Bancário, eu 
sou...’, ‘Pelas Ruas’, ‘Saúde é o 
que interessa’, ‘Direto da Re-
dação’, ‘Dias de Luta’, ‘Pro� ssão 
Bancário’ e ‘Estamos de Olho’.

Reprises
O programa vai ao ar, ao 

vivo, às sextas-feiras, a partir 
das 14h30. As edições são re-
prisadas pela TV Comunitária 
nos seguintes dias e horários:
Segunda – 13h
Terça – 23h
Quarta – 13h
Quinta – 18h
Sexta – 22h30
Sábado – 12h
Domingo – 16h30

Comunicação democrática está ameaçada 

TV Bancários comemora um ano na tela da TV Comunitária 

Michel Temer quer um aliado da Globo para dirigir a comunicação pública Bia Gentil

Trabalhadores da EBC não aceitam arbitrariedades 
de Temer contra a comunicação pública

Equipe de produção do programa TV Bancários
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Já se passou pouco mais de um mês do 
governo interino e ainda não apareceu 
nenhuma pesquisa do Datafolha 
nem do Ibope sobre a popularidade 
de Michel Temer. Muito menos se 
a população é contra ou a favor de 
Dilma retomar a presidência. Não é 
estranho? Será que Globo e o resto da 
grande mídia querem esconder de que 
lado o povo está?


