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TEOREMA DO TEORI. Os entendimentos secretos, negociações e acordos
entre o PMDB, PT e PSDB ao longo de CPIs no Congresso Nacional ao longo
dos últimos 15 anos, para que seus relatórios finais não dessem em
nada,tornam inviável à PGR denunciar e o Supremo Tribunal Federal espalhar
a brasa das incriminações a tantos políticos envolvidos.São dezenas de
políticos que estiveram no centro dessas tratativas pouco republicanas, menos
Pedo Simon, Jarbas Vasconcelos, Roberto Freire, Álvaro Dias, Arthur Virgílio e
uns poucos mais. Não haveria cadeia suficiente se todos caíssem nas malhas
da Justiça. A solução? Não vejo. Anistia geral? Impossível, enquanto o trio
Janot-Teori-Moro estiver atuando.É o teorema do Teori. Decifrem..
Rubem Fonseca Filho
JORNALISTA BÁRBARA GANCIA DA FOLHA DE SÃO PAULO
(Sobre manifestação pela democracia na Av. Paulista)

Vejo, nos comentários do meu instagram, uns desmiolados afirmando que a
manifestação contra o golpe (que, maliciosamente, está sendo chamada de
"ato pró PT") é patrocinada artificialmente, que quem está na rua neste
momento ganhou para lá estar.
Ué, metrô de graça, pago do nosso bolso, pode, né?
Só que, diferentemente do que os reaças imaginam, o que se viu hoje na av.
Paulista foi um mar de gente de todas as paradas da vida.
Avenida Paulista tão lotada quanto em qualquer parada gay em que já estive,
cheia de gente bacana, muitos amigos, muita criança, muito idoso que desta
vez não quer se omitir e sem maioria de sindicalistas e/ou sem terra que
normalmente participam dos atos do partido.
Muita gente, mas muita mesmo, como eu, que nem petista é, mas foi
empurrada a tomar uma posição para não ser conivente com a acefalia
predominante.
Que foi para contestar quem ainda acredita na existência de comunista
comedor de criancinha ou mesmo para marcar presença contra o pensamento
obtuso de uma gente que sofre de síndrome de negação aguda, e não
consegue ver o que está em jogo.

E ainda, quem foi pra chamar a atenção de uma certa elite que realmente
acredita que ser pobre é sinônimo de preguiçoso e burro.

Paulo Timm I
Bom: O país está dividido mesmo. Quem tinha alguma dúvida, pode ver o
impacto das manifestações de hoje, dia 18. Não tem sentido saber se está
dividido ao meio ou em proporções desiguais mais favoráveis ao Governo ou
Oposição. . Está POLITICAMENTE dividido ao meio . E isso não é culpa das
ideologias. É o produto do processo de redemocratização, que culminou aqui,
seja porque institucionalizou o combate ao crime de colarinho branco, seja
porque a esquerda cresceu, seja pelo fato de que a Nação é mesmo
socialmente muito dividida entre muito ricos x muito pobres. A verdade está aí,
nas ruas. E duas metade de um cavalo não fazem um cavalo. Se Dilma cair, o
governo que lhe sucederá montará numa dessas metades. Sairá pulando. E,
certamente orientado por um Programa de inspiração muito mais conservadora
do que o atual Ela, por sua vez, já está sobre uma delas e tenta se equilibrar,
depois de tantos erros e zigue- zagues... Há advogados para qualquer dos
lados das questões jurídicas em tela. Para isso serve o Direito o o Brasil tem
tradição na matéria. Há pareceres dignos de atenção contra e a favor do Juiz
Moro, há uma infinidade de posts contra e a favor do Governo. E agora? Eu,
honestamente, tenho muitas dúvidas. Não consigo ver TUDO o que meus
velhos companheiros VEEM..Acho que exageram... E penso ver o que eles não
veem .Leio a entrevista do Chico de Oliveira, na Z.Hora de dias atrás, e ele
também não sabe que rumo tomar. Fico imaginando: E os mais jovens? A eles
recomendo: Melhor ficar onde estamos, com todos os problemas, que não são
nem poucos, nem pequenos. O risco do salto no escuro é enorme. Como é
enorme o risco de enfrentamentos de rua que levem ao que há tempos venho
dizendo: Estamos mais para 1848 do que para 1933...Nos dois casos, a
democracia na Europa perdeu e muita gente morreu.

Paulo Timm II
"É a economia estúpido!"
No fundo, todo mundo bem o sabe.
Às vésperas de 64, tão lembrado nesses dias, embora eu não veja grande
similitude, seja pelo cenário internacional, seja pelos protagonistas, seja pela
natureza e profundidade dos projetos em confronto, Jango também
ziguezagueou muito em termos de Política Econômica. Tanto que Celso
Furtado se retirou do Governo. Aí chamou Carvalho Pinto, numa tentativa,
parecida com a de Dilma ao chamar Levy, para tentar uma aproximação com o
empresariado. Nada dava certo. Brizola, então, candidatou=se a Ministro da
Fazenda, no mesmo momento em que ecoava no Brasil o refrão: CUNHADO

NÃO É PARENTE, BRIZOLA PRA PRESIDENTE! Ao que ele, ironicamente,
respondia: " Ou isso ou Lincoln Gordon (Embaixador americano) pra
Presidente”. A verdade é que Brizola sabia que o cerne da questão estava no
controle da economia. Não foi nomeado. Brigou com Jango e impulsionou o
que Helio Jaguaribe então denominaria como "esquerda negativa" naquela
conjuntura. A "positiva" era o Jango (e a turma do ISEB).
Os tempos mudam. Mas há sempre muita coisa que se repete, repete, repete...
E quando explode, a esquerda, positiva, negativa ou utópica, como eu, todos,
sempre perdem...Onde será que erramos...?

Paulo Timm III
A violência está escalando a conjuntura. Hora da entrada em cena dos
LIBERAIS de centro, sempre capazes de dar alguma luz antes da catástrofe.
Nada entendo da "direita". Da "esquerda" , alguma coisa. Afinal são 72 anos ...
O que está acontecendo é que o PT perdeu a capacidade não só de gerenciar
o Governo , mas de conduzir o processo todo, inclusive de defesa da
democracia. Velha soberba do PT, que está na origem de muitos dos males
que estamos sofrendo. Esta seria a hora de criar uma FRENTE AMPLA em
defesa das instituições , sob o comando de pessoas ACIMA DE QUALQUER
SUSPEITA, ou vínculo com Governo e PT. Aí sim, as manifestações poderiam
engrossar, Mas so com bandeiras do PT, vai ser difícil, embora a derrocada,
quando houver, vá ser de TODA A ESQUERDA, grande parte dela hoje, já fora
do PT, do Governo ou do espectro LULA.
Benicio Schmidt
·
Juiz de MG põe prisioneiros a pedalar, três dias de atividades dá um dia de
perdão da pena. Para iluminação pública da cidade . Bicicletas ergométricas,
adaptadas entre as "recolhidas por furto". Presos diminuem as penas e
emagrecem. Boa ideia. Apoio!

MEU BRASIL BRASILEIRO: GRANDEZAS E MISÉRIAS
Da Casa Grande à Senzala

MAPA É TUDO - 19 de julho de 2014
Estados brasileiros nomeados como países de área similar

JC Zeca Barradas - : Apesar de tudo, orgulho de ser brasileiro...

Asa Branca + Prenda Minha - Yamandu Costa & Dominguinhos
Músicas: "ASA BRANCA" (Luiz Gonzaga) e "PRENDA MINHA" (Folclore do Rio
Grande do Sul). Show de Yamandu Costa e Dominguinhos.…
YOUTUBE.COM

INTÉRPRETES DO BRASIL

WWW.INTERPRETESDOBRASIL.ORG

"Enciclopédia de brasilidade - Cesar Benjamin
http://www.contrapontoeditora.com.br/…/200711011651590.Cert…
…

Nós, os brasileiros – Paulo Timm – Coletâea
http://www.paulotimm.com.br/site/downloads/lib/pastaup/Obras%20do%20Timm/15062706
1554NOS__OS_BRASILEIROS_(2).pdf

Sociologia brasileira: 11 seminários, entrevistas e documentários pra você
entender os maiores...
De que é feita a sociologia brasileira? Qual seu tutano? Clique aqui e veja
entrevistas, documentários e seminários sobre a sociologia do nosso país.
COLUNASTORTAS.WORDPRESS.COM

O pensamento estratégico de Francisco Adolfo de Varnhagen, por Paulo Roberto de
AlmeidaA data de 17 de fevereiro de 2016 marca o ducentésimo aniversário do nascimento do…
MUNDORAMA.NET

Sobre José Bonifácio, os “Pais Fundadores” dos EUA,
Joaquin Nabuco, Rui Barbosa e Adam Smith
https://marcosfernandeseconomicsandpolitics.wordpress.com/2016/02/18/sobre-josebonifacio-os-pais-fundadores-dos-eua-joaquin-nabuco-rui-barbosa-e-adam-smith/

José Bonifácio, Rui Barbosa, Nabuco e Adam Smith (Teoria dos sentimentos
Morais) deveriam ser leituras obrigatórias nas escolas.
O Andrada é mais avançado que os pais fundadores dos EUA,
incrível. Kenneth Maxwellrepublicou um artigo dele sobre o Brasil e sua
peculiaridade onde isso fica claro, mas Jorge Caldeira em seu livro sobre JB
deixa isso bem claro.

TV CAMARA - Construtores do Brasil
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/programa/49-CONSTRUTORES-DO-BRASIL.html
O programa mostra a biografia de 25 personalidades que tiveram papel predominante na
formação política, histórica e geográfica do Brasil.
mais vídeos do programa Construtores do Brasil »

Cesar Benjamin - · Rio de Janeiro, RJ, Brasil ·
EDUCAÇÃO E PROJETO NACIONAL
A revista Politika me pediu um artigo com o título acima. Está no link. Politika é
editada pela Fundação João Mangabeira junto com a Universidade Humboldt,
da Alemanha. Sai em três versões: português, espanhol e inglês. Meu texto
trata, sucintamente, do surgimento da demanda por educação no mundo
moderno, da experiência europeia, da trajetória brasileira e, finalmente, de
alguns impasses da educação contemporânea. Espero que possa ser útil.
Abraços,
Cesar Benjamin
http://www.contrapontoeditora.com.br/…/201603200243400.Educ…

MÁXIMAS E MÍNIMAS
Um por todos , todos por um x Cada um por si, Deus por todos...
O SONHO ACABOU
Ricardo Kotscho, amigo de Lula, diz que ninguém aguenta mais
TRIBUNADAINTERNET.COM.BR
http://www.tribunadainternet.com.br/ricardo-kotscho.../

“É melhor um final horroroso do que um horror sem fim”.
Esta frase inteligente é do jornalista Ricardo Kotscho, que sempre teve ótima
ligação com o PT, mas reconhece que o sonho acabou.

IMAGENS REVOLUCIONÁRIAS
Nada tenho a dizer, só a mostrar – W.Benjamin
http://www.facebook.com/ImagensRevolucionarias?directed_target_id=0 Adão Iturrusgarai - Cartuns - http://www.amazon.com/dp/B019BAYNGQ

NAVEGAR É PRECISO: Pero cuide que no naufrague tu vivir...
MUNDO MUNDO, VASTO MUNDO...

Antigo mapa do mundo feito por Henricus Martellus, em 1491, que teria sido usado por Cristóvão Colombo

Rafael Correa: América do Sul está sob ameaça de novo Plano Condor

“Este é o novo Plano Condor. Já não são necessárias ditaduras militares, são
necessários juízes submissos e uma imprensa corrupta”, disse Rafael Correa,
presidente do Equador, fazendo referência às ditaduras recentes da América
Latina; Correa disse que Lula “vencerá” e que os povos latino-americanos não
permitirão retrocessos
18 de Março de 2016 às 18:00
Da Agência Andes
O presidente do Equador, Rafael Correa, disse hoje (18) que a América do Sul
está sendo ameaçada por tentativas de desestabilização dos governos
progressistas da região e comparou o processo a um novo Plano Condor.
O Plano Condor foi uma aliança política entre as ditaduras militares de países
sul-americanos nas décadas de 1970 e 1980 para reprimir opositores e operou
no Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Equador.
Segundo Correa, ações em curso no continente atualmente buscam não só
amedrontar, mas acabar com os governos progressistas da região.
“A direita tem sede de vingança, porque em dez anos não pode, como fazia
antes, pegar o telefone e ordenar que um presidente faça tal coisa ou outra.
Eles têm sede de vingança, não apenas para derrubar o que foi conquistado,
mas para tratar de perseguir, massacrar os que ousaram desafiar seu poder”,
disse Correa em entrevista.
Para o presidente equatoriano, as denúncias contra o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, acusado de supostos atos de corrupção vinculados à Petrobras,
não são apenas uma casualidade.
“Este é o novo Plano Condor. Já não são necessárias ditaduras militares, são
necessários juízes submissos e uma imprensa corrupta”, acusou. Correa disse
que Lula “vencerá” e que os povos latino-americanos não permitirão
retrocessos.
Na mesma linha, Correa disse que a ex-presidenta da Argentina Cristina
Fernández de Kirchner e os presidentes da Bolívia, Evo Morales; da

Venezuela, Nicolás Maduro; do Brasil, Dilma Rousseff; e ele mesmo têm sido
vítimas de uma campanha de desprestígio e ataque.

LIVRE

PENSAR: Só de pensar

Filosofia em vídeo: http://filosofiaemvideo.com.br/
Lula no Governo: E se fosse em Portugal, o que
poderia acontecer?
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/americas/detalhe/lula_no_go verno_e_
se_fosse_em_portugal_o_que_poderia_acontecer.html
FILOMENA LANÇA | filomenalanca@negocios.pt | 19 Março 2016, 15:



O Brasil tem um regime presidencialista, que dá a Dilma uma
margem de manobra que um chefe de Governo em Portugal

nunca teria. No entanto, as legislações dos dois países andam
próximas uma da outra no que toca às chamadas imunidades
atribuídas aos políticos.
A semana foi abalada pelas notícias vindas do Brasil e pela súbita
nomeação de Lula da Silva para o Governo para, como muitas vozes
imediatamente interpretaram, escapar a uma investigação conduzida
por Sérgio Moro, o juiz que não tem dado tréguas na operação Lava
Jato, no maior escândalo de corrupção de que há memória do lado
de lá do Atlântico. Na verdade, a nomeação ainda não saiu
propriamente do papel.
Mas, o que diz a lei brasileira sobre investigações a titulares e a extitulares de altos cargos políticos? E como se desenvolveria todo
este processo se Lula fosse português e fosse a nossa legislação a
ser aplicada? O Negócios foi falar com especialistas de cá e de lá e
concluiu que há muitas semelhanças, mas que a nomeação como
ministro teria sido muito provavelmente impossível. Mas vamos por
partes:

A INVESTIGAÇÃO
Lula foi presidente do Brasil entre 2003 e 2011. Durante esses anos,
caso tivesse sido investigado, acusado ou julgado por algum tipo de
crimes, todo o processo teria de ter sido conduzido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), que, no Brasil, junta num único órgão
jurisdicional as competências dos portugueses Supremo Tribunal de
Justiça e Tribunal Constitucional. É ao STF que "compete
privativamente (…) processar e julgar o Presidente e o vicePresidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como
os ministros de Estado", prevê a Constituição da Republica
Federativa do Brasil.
Acontece que os crimes de responsabilidade são aqueles que são
praticados por titulares de cargos políticos no exercício das suas
funções. Em Portugal a regra é semelhante, sendo que, por cá, a
competência pertence ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que é

quem, segundo o Código de Processo Penal, deve, através do pleno
das suas secções criminais, "julgar o Presidente da República, o
presidente da Assembleia da República (AR) e o primeiro-ministro
pelos crimes praticados no exercício das suas funções".
A iniciativa do processo cabe à AR, mediante proposta de um quinto
e deliberação aprovada por maioria de dois terços dos deputados. Já
a investigação dos eventuais processos crimes, essa compete aos
órgãos de investigação do Ministério Público, mas se for necessário
efectuar "a intercepção, a gravação e a transcrição de conversações
ou comunicações em que intervenham o Presidente da República, o
presidente da AR ou o primeiro-ministro" terá de ser o presidente do
STJ a autorizar, cabendo-lhe também, posteriormente, determinar ou
não a respectiva destruição.
Acontece que Lula da Silva já não é Presidente do Brasil. É um
cidadão comum e lá, como cá, os ex-titulares destes cargos
políticos, são investigados e julgados como qualquer cidadão
comum, comenta José Soares Machado, especialista da SRS
Advogados. Aliás, temos um exemplo ainda bem presente e actual, o
do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que está sob investigação no
âmbito da operação Marquês a qual, tal como acontece com Lula, no
Brasil, aponta para a existência de crimes de corrupção, entre
outros.
E isso acontece mesmo em relação aos ex-presidentes da República
que, não obstante mantenham alguns privilégios protocolares, bem
como a atribuição de um gabinete e de um orçamento vitalícios, não
beneficiam de qualquer imunidade junto da Justiça, acrescenta o
advogado.
"FORO PRIVILEGIADO" PARA OS MINISTROS
Foi assim que Lula se viu à perna com Sérgio Moro, o já famoso juiz
federal de primeira instância que conduz a operação Lava Jato, que
protagonizou a detenção para interrogatório de Lula e que se

prepararia para lhe dar novamente ordem de prisão, invocando
perigo de destruição e ocultação de provas.
Como evitá-lo? A única forma de o conseguir com efeitos imediatos
no curto prazo seria voltar a atribuir ao ex-presidente as imunidades
que tinha quando estava no cargo. "Uma das suposições é que
Dilma o tenha nomeado chefe da Casa Civil, um cargo de ministro
de Estado, para blindá-lo", afirma Ronaldo Veirano, jurista brasileiro
fundador da sociedade Veirano Advogados, repetindo um raciocínio
que tem sido levado à exaustão nos últimos dias.
E "blindar", neste caso, significa atribuir-lhe "foro privilegiado" e
retirar a investigação que envolve Lula da Silva das mãos de Sérgio
Moro e passando-a para os juízes do Supremo Tribunal Federal,
onde "todo o processo será muito mais demorado", explica Ronaldo
Veirano. O STF conta com 12 magistrados e recebe milhares e
milhares de processos por ano.
Ou seja, Lula não escapa à investigação, mas, tendo o cargo de
ministro, adia os seus efeitos no tempo.
Aqui a legislação portuguesa é diferente, explica José Soares
Machado. Os ministros podem ser também investigados por crimes,
mas, caso sejam acusados, a AR decidirá se devem ou não ser
suspensos para dar seguimento ao processo. E só está obrigada a
decidir pela suspensão se estiver em causa um crime grave – com
pena máxima acima dos três anos – e, ao mesmo tempo, se o
suspeito tiver sido apanhado em flagrante delito. É também apenas
neste caso que um ministro pode ser detido ou preso sem
autorização da Assembleia da República.
Se o processo prosseguir, são competentes os tribunais de primeira
instância, sem prejuízo da possibilidade de recurso. Só o primeiroministro, em particular, é que responde perante o plenário do
Tribunal da Relação de Lisboa, com recurso para o STJ, explica
Soares Machado.

A NOMEAÇÃO
É outro ponto desta história. Dilma – que nega todo esse raciocínio –
terá tentado salvar Lula de uma prisão iminente nomeando-o para o
governo. O Brasil tem um regime presidencialista, o que facilita esse
tipo de decisões. Em Portugal, se por um acaso António Costa
decidisse convidar Sócrates para o Executivo – o que, neste ponto
do processo já não valeria de grande coisa em termos práticos – a
nomeação teria de passar pelo crivo do Presidente da República.
E caso Marcelo Rebelo de Sousa recusasse, essa sua decisão seria
definitiva. "Poderia haver insistências, mas apenas manobras de
natureza política", ou seja, não haveria a hipótese de o Tribunal
Constitucional ser chamado a intervir, como acontece por exemplo
quando é invocada uma inconstitucionalidade, explica Alexandre
Sousa Pinheiro, professor da Faculdade de Direito de Lisboa.
A ACÇÃO POPULAR
Dilma nomeou, mas, já o sabemos, Lula não teve tempo de aquecer
o lugar. Um advogado, ilustre desconhecido, descontente com uma
nomeação que permitia acautelar a posição de Lula perante a
Justiça, apresentou uma providência cautelar – aquilo a que no
Brasil chamam uma "liminar" – junto de um tribunal de Brasília e o
juiz deu-lhe razão. A nomeação foi suspensa, bem como, deixou
claro na sua decisão, qualquer outra que lhe dê "prerrogativa de
foro".
A acção popular, o instrumento jurídico usado neste caso para
suspender a nomeação, existe também em Portugal. Contudo, não
poderia ser usado numa situação semelhante, explica Alexandre
Sousa Pinheiro. Uma nomeação "é um acto político, sem intervenção
jurisdicional. A competência é do PR e a aplicação do princípio da

separação de poderes não permite que um tribunal sustenha o efeito
do acto político".
O que é certo é que no Brasil pode. Depois da decisão que
suspendeu a nomeação, o governo de Dilma recorreu e um juiz
desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
do Brasil indeferiu a decisão provisória, a tal "liminar". No entanto, a
saga não ficará por aqui.
"Isto é só o princípio", sustenta Ronaldo Veirano. "A liminar é uma
decisão transitória, até o supremo se manifestar", explica. Por outro
lado, depois de conhecida a decisão do desembargador deram
entrada mais duas dezenas de outras acções no mesmo
sentido.Uma delas já foi, entretanto, recusada, mas outras terão
ainda de ser avaliadas. "O Supremo vai ter de se pronunciar", é
inevitável, considera o jurista. E, entretanto, "Isto prejudica a todos e
prejudica os negócios e a economia, porque estamos todos em
suspenso,
à
espera
do
que
acontecerá",
remata.
Esta
decisão
do
Supremo
aconteceu,
entretanto. O
magistrado do Supremo
Tribunal
Federal (STF) Gilmar
Mendes suspendeu esta sexta-feira a nomeação para a Casa
Civil do ex-presidente. Mas Lula da Silva ainda pode recorrer da
decisão ao plenário do Supremo.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Quem são os juízes
O supremo Tribunal Federal é composto por onze magistrados, que
por lá são chamados de "ministros" e acumulam competências de
supremo tribunal e de Tribunal constitucional, guardião da
Constituição. São nomeados pelo Presidente da República e
exercem funções até que se reformam, ou seja, o seu mandato não
tem um número limitado de anos. Têm é de se aposentar
obrigatoriamente aos 75 anos.

De entre os que estão actualmente em funções, "uma boa parte foi
nomeada por Lula da Silva ou por Dilma Rousseff", lembra Ronaldo
Veirano. Efectivamente, só três foram indicados por José Sarney e
por Fernando Collor de Mello.
Veirano não cita nomes, mas admite que, se quando chegam ao
STF, "há ministros que se tornam muito independentes e fazem
questão de insistir nessa independência, outros há que talvez sintam
uma dívida de gratidão à nomeação e, por isso, tendam a ser mais
condescendentes" em certas situações, nomeadamente se tiverem
nas mãos um processo contra quem os nomeou.
"Há uma parcela bastante significativa da população e de juristas
que acha que [a nomeação para ministro] foi uma manobra para tirar
o ex-presidente da jurisdição deste juiz de Curitiba [Sérgio Moro].
Uma maneira de evitar uma punição mais dura. E, em minha opinião
pessoal, foi isso, de facto, que aconteceu", considera Veirano.
Receba por mail - Primeira Página

NERVO EXPOSTO: Kill Bill

A CRISE NACIONAL EM MARCHA FORÇADA
Acesse e Leia :
http://www.paulotimm.com.br/site/downloads/lib/pastaup/Obras%20do%20Tim
m/1603220938482016_Renovacao_x_Resistencia_(1).pdf

FORAM-SE OS ANÉIS, VÃO-SE OS DEDOS
DILMA ESTÁ DESTRUINDO SEU GOVERNO E CRIANDO PARA SI UM
LEGADO DE RETROCESSOS.
Guilherme Boulos - 03/03/2016
O velho provérbio aconselha entregar os anéis para preservar os dedos: em
situações adversas, certas concessões seriam necessárias para garantir o
essencial. Os provérbios são passíveis de uso, mas também de abuso.
A narrativa dos dedos e anéis serviu para o governo Dilma tentar justificar a
ruptura com seu programa e a adoção de uma agenda antipopular. Foi assim
com a composição ministerial, com o ajuste fiscal, as Medidas Provisórias do
seguro-desemprego e das pensões e com as reiteradas concessões à pauta
conservadora no Congresso.
Em 2015, foram-se os anéis. Mas essas concessões, diziam, eram necessárias
para manter os dedos: a seguridade social do Estado brasileiro, a política de
reajuste do salário mínimo, os programas sociais e a soberania sobre o pré-sal.
Dilma não teve qualquer cerimônia em enterrar esta narrativa nos primeiros
dois meses de 2016. Os dedos tiveram, um a um, sua entrega anunciada. Em
alguns casos, efetivada à vista.
A apresentação da reforma da Previdência ao Congresso deu início ao novo
momento. As propostas de uma idade mínima para aposentadoria, de
equiparação entre homens e mulheres e do desmonte da aposentadoria rural
fizeram o governo cruzar a linha vermelha das contrarreformas estruturais.
E, uma vez ultrapassada a linha, encorajou-se em avançar mais. Nelson
Barbosa, em nome da presidente, anunciou um projeto de reforma fiscal a ser
enviado ao Congresso até o fim deste mês. Em poucas palavras, trata-se de
transformar o ajuste fiscal em política de Estado, regulamentando ataques
medonhos às políticas sociais e aos servidores.
A proposta é estabelecer medidas compulsórias caso as despesas extrapolem
o previsto ao longo do ano. Seriam três gatilhos: no primeiro, haveria
suspensão do aumento real dos servidores, dentre outras medidas. No
segundo, seria suspenso o aumento nominal (isto é, redução salarial) e a

ampliação de subsídios, afetando os programas sociais. E no terceiro, enfim,
haveria congelamento do salário mínimo.
Para não restar dúvida, na semana passada dois projetos coroaram este leilão
de dedos do governo Dilma. O primeiro era esperado e já tramitava há algum
tempo por iniciativa do governo –e com pedido de urgência: a lei antiterrorismo.
Aprovada pela Câmara, a lei abre brecha para a criminalização de movimentos
populares através de sua tipificação como "terroristas".
Por mais que a versão final seja menos agressiva do que a do Senado, ainda
permite margem para uma interpretação criminalizadora de delegados,
promotores ou juízes. Mais um retrocesso institucional encampado pelo
governo.
Completando a série, o dedo mais emblemático: a exploração do pré-sal. José
Serra pôde enfim cumprir sua promessa à Chevron de descaracterizar o regime
de partilha. Não imaginava, talvez, é que o conseguiria em acordo com o
governo Dilma.
Com a avaliação de que poderia perder a votação, o governo tornou-se
cúmplice do projeto derrubou a Petrobrás como operadora única, além da
obrigatoriedade de participação mínima de 30% nos campos do pré-sal. Caiu
antes da queda.
Aposentadoria, programas sociais, salário mínimo, direito de manifestação e
pré-sal. nada mais parece ser ponto inegociável para este governo. Ou melhor,
o único ponto inegociável é atender rigorosamente à sanha do mercado
financeiro em desmontar a proteção social e ampliar seus ganhos.
Em nome de uma suposta governabilidade, Dilma está destruindo seu governo
e criando para si um legado de retrocessos. E, mesmo com tudo isso, não tem
nenhuma garantia de que chegará até 2018.
Como já disse aqui André Singer, se era para enfrentar o risco de cair, que
fosse então pelos bons motivos.

Notícias, Informações e Debates sobre o Desenvolvimento do Brasil:
www.desenvolvimentistas.com.br

ARS GRATIA ARS
“A arte salvará o mundo” – Dostoievski - eis que da natureza do
homem, como a natureza é a arte de Deus (Baylei)

ARTES POÉTICAS: “Se nem for terra/Se trans for
mar...” – P.Leminski

VIDEO
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SAMUELBECKETTPAGE/VIDEOS/1015206
2297363131/?THEATER

Vídeo inédito mostra desespero durante rompimento de barragem em
Mariana
Imagens mostram um grupo de pessoas que estava há metros de distância da
avalanche de lama que destruiu comunidades na Região Central de Minas
EM.COM.BR|POR ESTADO DE MINAS

CINEMA
http://www.adorocinema.com - http://cadernodecinema.com.br
http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/83074/kill-bill-volume-2-2004-83074/
http://www.museudocinema.com.br/
http://www.devotudoaocinema.com.br/2013/08/de-olhos-bem-fechados.html
http://www.cinemateca.gov.br/

Benicio Schmidt compartilhou um link.

50 documentários sobre História da Arte - gratuitos e online
O Canal do Ensino elaborou uma seleção de 50 documentários gratuitos sobre
arte, que abordam a vida e a obra de grandes pintores como…
HISTORIAHOJE.COM
mei

LIVROS
Um país se faz com homens e livros – M.Lobato
http://homoliteratus.com

Cesar Benjamin - · , RJ, Brasil · DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Uma pesquisa do governo dos Estados Unidos mostrou que alunos japoneses, chineses e
alemães sabiam muito mais ciência que os alunos americanos. Isso motivou uma reação
do Estado americano, com todos os méritos. Entre as medidas adotadas esteve a
preparação do Dicionário de Biografias Científicas (DSB), apresentado aos professores e
distribuído a todas as bibliotecas escolares do país.
Minha maior aventura editorial foi ter conseguido publicar a edição brasileira do Dicionário:
dez anos negociando os direitos e quatro preparando a obra à frente de uma equipe, o que
me exigiu dedicação integral.
No link (embaixo) estão os créditos, o sumário, páginas selecionadas e o meu texto de
apresentação à obra. Um texto leve, cheio de curiosidades, que, não obstante, propõe
abordagens não triviais à história da ciência. Espero que vocês apreciem.
A edição brasileira do Dicionário está disponível no site da Contraponto Editora com 40%
de desconto. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou parcelado em até três
vezes no cartão. Você recebe os livros em casa.
Clique no link para ver os Créditos, a Apresentação, o Sumário e Páginas Selecionadas:
http://www.contrapontoeditora.com.br/produto.php?id=140

LIMPANDO A LINGUA COM MACHADO
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds
_titulo=&co_autor=&no_autor=machado%20de%20assis&co_categoria=2&pagina=1&select_actio
n=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null

A chave

Machado de Assis

[fs] Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

TV Cultura - Entrelinhas
www2.tvcultura.com.br/entrelinhas/sobre.asp

A Nova Literatura Brasileira - Programa 4 - TV - Câmara ...
www2.camara.leg.br › ... › TV Câmara › Sempre Um Papo
Ver TV debate a literatura na televisão brasileira | | TV Brasil
tvbrasil.ebc.com.br/vertv/.../ver-tv-debate-a-literatura-na-televisao-brasil...
Literatura Fundamental - Univesp TV - TV Cultura
univesptv.cmais.com.br/literatura-fundamental
Leituras - TV Senado
www.senado.gov.br/noticias/TV/Programa.asp?p=19
...
Globo News Literatura | Botequim Cultural
botequimcultural.com.br/globo-news-literatura/.
Literatura Agora - Magazines - RTP
www.rtp.pt/programa/tv/p31415
MESTRES DA LITERATURA - TV Escola
tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca-series!loadSerie?idSerie=789

TELEVISÃO

Arte 1 – O Canal - arte1.band.uol.com.br/o-canal/
O Arte 1 é o primeiro canal brasileiro com uma programação inteiramente dedicada
àarte e à cultura. Dança, música clássica e popular brasileira, cinema

TV Escola: Principal
tvescola.mec.gov.br/

A TV Escola é o canal da educação. É a televisão pública do Ministério da Educação
destinada aos professores e educadores brasileiros, aos alunos e a todos .

VARIEDADES
http://www.vice.com/pt_br/
http://orapois.blogfolha.uol.com.br/

Drogas:
Há uma diferença fundamental entre as drogas. O álccol é muito mais
disseminado e letal. Nele, no álcool, devia residir a prioridade das
autoridades governamentais sobre controle de drogas. Ele é massivo,
corrosivo, extensivo... As drogas pesadas são terríveis mas atingem um
número relativamente pequeno da populaçao. Controle de drogas devia
ser controle do álcool. Pelas consequencias sobre o corpo e o espírito,
pelas consequências negativas no mundo do trabalho, pelas
consequências nefastas nas famílias, pelos desastres que provoca no
trânsito...

Físicos chocam o mundo ao afirmarem que: “nossos pensamentos
afetam o mundo físico”
Por Revista Pazes janeiro 15, 2016
Compartilhar no Facebook

Criança autista de 5 anos encanta o mundo com a sua...
Revista Pazes -

Patrocinado

CRÔNICAS , CONTOS E ETERNAS REPORTAGENS
Oração matinal.da auto-destruição, único caminho da coerência.
Recitar logo depois de escovar os dentes...
“Pois é, Chefe. E eu sou nada, não sou nada, não sou nada... Não sou
mesmo nada, nadinha de nada, de nada... Sou a coisinha nenhuma, o
senhor sabe? Sou o nada, coisinha mesma nenhuma de nada, o
menorzinho de todos. O senhor sabe? De nada. De nada... De nada...”
Guimarães Rosa

Desafio Microcontos - Cem ToquesCurtir Página
"Olho-me no espelho e tenho medo de mim.
E te pergunto:
- Você tem medo?
Se eu fosse você teria medo."
(Rô Mierling)
#desafio #cemtoques #microconto
***

OBAMA EM CUBA – Impressões de uma cubana
Enviado porCesar Benjamin – RJ. – Via FB em 22 março 2016 ·
Uma amiga cubana me envia, de Havana, suas primeiras impressões
sobre a visita do presidente Obama. Como se vê na mensagem, ela está
encantada com o carisma, a simpatia e a inteligência do visitante. Eu
também reconheço essas qualidades nele, assim como reconheço outras
grandes qualidades em Raúl Castro. Hoje, Obama deve falar ao povo
cubano em rede nacional de televisão. O país vai parar, como numa final
de Copa do Mundo. Muito bom!
"Ciertamente la visita de Obama tendrá una incidencia enorme en el imaginario
del pueblo cubano.
El producto (Obama) es casi perfecto y aquí se sintió a sus anchas. Faltó una
personalidad como la de Fidel para lograr equilibrio. Simpático. leve,
inteligentísimo, ha brillado y ganado muchos puntos en este viaje.
Rindió homenaje a Martí (será que conoce que fue uno de los primeros
antimperialistas), reconoció los logros del socialismo cubano y expresó que
había que preservarlos, rompió el protocolo y pidió que le hiceran una foto con
la imagen del Che detrás, en la Plaza de la Revolución, en fin, el producto
perfecto.
Para qué hablar de la reunión con los nuevos empresarios, pequeños
agricultores, dueños de paladares, costureras, peluqueros, diseñadors de
páginas en internet...sin palabras. Sin precedentes.
Además de no sentir hostilidad en la póblación. Pienso que gustaría quedarse
unos días más.
Hoy es el juego de pelota [beisebol] y el encuentro con representaciones de la
sociedad civil y después se marcha.
Esas son, rápidamente y hasta este momento, mis impresiones de la visita de
Obama.
Abrazos,"

BOLETINS DE NOTÍCIAS E ANÁLISES

13 sites que querem mudar o jornalismo brasileiro
Estes projetos transformaram crise em oportunidade.
BUZZFEED.COM
www.sul21.com.br - www.outraspalavras.com.br - www.cartamaior.com.br
www.desenvolvimentistas.com.br - http://www.auditoriacidada.org.br/
www.maurosantayana.com – www.paulotimm.com.br http://ciperchile.cl/

www.correiocidadania.com.br/
www.patrialatina.com.br

- www.ecodebate.com.br

www.estrategiaeanalise.com.br - www.abdic.org.br

http://www.redebrasilatual.com.br/economia - http://plataformapoliticasocial.com.br/ http://www.ifch.unicamp.br/cemarx/site/ - http://gilvanmelo.blogspot.com.br/
http://www.voltairenet.org/ - http://www.esquerda.net/ http://resistir.info/ http://br.sputniknews.com http://www.laondadigital.uy/ http://www.diarioliberdade.org/
http://www.dominiopublico.gov.br - https://www.facebook.com/ptjornal - http:/www.oplop.uff.br
http://www.laondadigital.uy/ - http://newleftreview.es/ - http://www.esquerda.net/ - www.laondadigital.uy/
Sociedade Brasileira de Economia Política
Fórum Mundial das Alternativas - http://www.nexojornal.com.br/
Indicadores Economicos BACEN- http://www.bcb.gov.br/?INDECO
ESTUDE ONLINE COM O QG DO ENEM - HTTP://WWW.ENEM.COM.BR/CURSOSENEM/
FORUM 21 - https://www.facebook.com/groups/1465485120431945/
Blogs : http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/
http://blogdogutemberg.blogspot.com.br/
http://bissexto.com.br - www.agambenbrasil.com – http://blogdaboitempo.com.br/
http://www.timmsouza.blogspot.com.br/ - http://blogdaboitempo.com.br/category/colaboracoesespeciais/vladimir-safatle/

http://marxrevisitado.blogspot.com.br
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Campanha - O Correio da Cidadania chega aos 20 anos, apoie os próximos 20

Da Redação
‘Sistema político derrete em meio a dois clãs em disputa pelo aparelho de Estado’ - Por
Valéria Nader e Gabriel Brito, da Redação
Lula virou ministro e a reação conservadora não tardou a voltar às ruas de várias cidades
brasileiras. Dias de muito frenesi são líquidos e certos e não sabemos até onde vai a
polarização que registra cada vez mais cenas de ódio Brasil afora. Para falar um pouco desse
primeiro impacto da nomeação de Lula, o Correio conversou com o cientista político Jose
Correia Leite. “Se falarmos de ética não existe política no Brasil, exceto por no máximo 20

deputados. Não é o parâmetro relevante na situação atual em que se encontram as disputas
entre o petismo e a direita”.

‘O governo está encurralado e dificilmente sairá do atoleiro em que se meteu desde o
começo’ - Por Gabriel Brito, da Redação
O Brasil amanheceu sob o impacto de uma das maiores manifestações políticas nacionais
desde a chamada redemocratização, um histórico domingo de domínio conservador em
diversas capitais e importantes cidades, cujo impacto foi ainda mais aterrorizante ao mais que
enfraquecido governo Dilma. Para fazer uma primeira análise, o Correio da Cidadania
conversou com Bernardo Pilotto, funcionário do Hospital das Clínicas de Curitiba e candidato a
governador estadual pelo PSOL em 2014.

"Lula e o PT há muito se esgotaram como via legítima de um projeto popular" - Por
Gabriel Brito, da Redação
A crise política continua se desdobrando e o país aguarda os próximos capítulos, após a
nomeação de Lula para a chefia da Casa Civil. De toda forma, o terremoto causado pela
Operação Lava Jato promete desdobramentos intensos, com respostas da base governista e a
incógnita que os próximos dias mostrarão para onde levará o Brasil. Enquanto isso, publicamos
uma reflexiva conversa com a socióloga e professora da Unesp Maria Orlanda Pinassi.

Política
A política na toada do mercado: o fundo é mais em cima - Marcelo Castañeda
Se não tivermos capacidade estaremos selando o grande acordo que já deve estar sendo
negociado, principalmente pelo novo ministro, para estancar a sangria: ou cada partido corta na
própria carne ou colabora para manter o status quo polarizado que não nos levará a lugar
algum. Essa é a escolha que temos agora a fazer ao invés de defender os polos cada vez mais
destacados entre tucanos e petistas em plena decadência. O mais provável é manter tudo
como está, mas sempre podemos ser surpreendidos.
Lula na Casa Civil: o que muda para a esquerda? Por Fábio Nassif
Quase tudo é incerto. Lula pode ou não ajudar a travar o impeachment de Dilma, pode ou não
ajudar a trazer mais estabilidade política e econômica, pode ou não resgatar parte da
popularidade do governo. Lula pode até fazer Dilma vestir bonezinho dos movimentos sociais.
Mas é totalmente alucinatório considerar que Lula fará deste governo um governo de esquerda,
pelo simples fato de que este não é o projeto lulista de poder.

A lei? Ora, a lei... - Por Wladimir Pomar
Lula se tornou ministro e muita gente acredita que a nomeação dele pode revitalizar o governo
Dilma, recolocar a economia no rumo certo, reagrupar a “base aliada”, e superar a presente
crise. Sou daqueles que acredita que Lula seria mais útil para o Brasil, em especial para os
trabalhadores e demais camadas populares, fora do governo, dirigindo o processo de retomada

das lutas democráticas e populares e de reestruturação dos movimentos sociais e do Partido
dos Trabalhadores.

Não é por Dilma e Lula - Por Luis Fernando Novoa Garzon
Não será a defesa do Governo Dilma, governo ao qual ela própria renunciou em seu primeiro
dia de eleita, que embasará a unidade do campo popular contra a avalanche neoliberal. A
defesa da imunidade de Lula tampouco proporcionará amplitude maior que a já disponibilizada
pela Frente Brasil Popular. De seu ingresso no ministério de Dilma, pode-se esperar apenas a
costura de um mandato-tampão, que resguardaria a parte em troca do todo.

Crise política: o que fazer? Por Murilo Gaspardo
É urgente disputar a opinião pública para desconstruir as falácias apresentadas pelas
oligarquias com o objetivo de negar a política e, assim, conservar seu poder, bem como a
estrutural desigualdade social brasileira. Acrescenta-se, que do ponto de vista jurídicoinstitucional, a mudança de comando do Executivo ou alterações legislativas “cosméticas” não
resolverão o problema, pois todo o sistema está contaminado, são necessárias reformas
estruturais e radicais.

É possível a recuperação econômica na conjuntura atual? r Guilherme C. Delgado

O movimento conjuntural de exacerbação da crise política não apenas conspira contra a
recuperação econômica, como também se aproxima perigosamente da ruptura da ordem
democrática constitucional de 1988. Esta é a salvaguarda dos direitos políticos e sociais, que
em última instância se chocam com os interesses hegemônicos em disputa no jogo indefinido
da economia política.
Internacional O pato manco quer voar - Por Luiz Eça
Os norte-americanos chamam de “pato manco” (lame duck) o presidente no último ano do seu
mandato. Barack Obama pretende ser diferente.

Carta aberta a Obama que viaja a Cuba: conselhos para aproveitar a estadia
Por Atílio Boron
Pode ser uma estranha vingança. América Latina, sempre tão generosa, lhe oferece uma
última oportunidade para entrar para a história como um presidente que mudou o curso dos
acontecimentos.
Acompanhe também o Correio da Cidadania no Twitter e no Facebook.
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