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Elas estão de volta: as 
terríveis � las do INSS, 
que eram enormes 
quando Lula tomou 

posse em 2003, envergonhan-
do o Brasil. O INSS estava des-
montado, muita terceirização 
e nomeações de políticos para 
postos de comando. A Dataprev 
sendo preparada para a privati-
zação, pelo PSDB de FHC.

O governo então fez o diagnós-
tico dos “gargalos” e agiu: fez con-
curso público que admitiu mais de 
4 mil funcionários. Organizou os 
requerimentos, com agendamen-
to eletrônico, o Canal 135, inau-
guração de mais de 400 agências, 
com ampliação do horário, com-

bate a fraudes e outras medidas.
Foi Lula o presidente responsá-

vel pela aposentadoria em 30 mi-
nutos, com certi� cação dos dados 
do CNIS-Cadastro Nacional de In-
formações Sociais, come inversão 
do ônus da prova de vínculos e re-
munerações, restando ao bene� ci-
ário apenas comprovar sua identi-
dade. O trabalhador era atendido e 
estava aposentado em 30 minutos.

A tecnologia era usada a favor 
do cidadão, com a recuperação 
da Dataprev, que se tornou uma 
das melhores empresas de tec-
nologia do Brasil, premiada por 
institutos especializadas.

O INSS foi o primeiro órgão 
do governo a realizar contrato 

de gestão. Os servidores traba-
lhavam com metas e remunera-
ção variável.

Já Bolsonaro fecha agências do 
INSS, reduz o horário de aten-
dimento e abandona a gestão de 
supervisão do atendimento. E ain-
da quer privatizar a Dataprev, res-
ponsável direta pela revolução do 
atendimento do INSS e de outras 
áreas sociais.

Hoje, mais de 2,3 milhões de 
benefícios sociais e previdenciá-
rios daqueles que dele mais preci-
sam estão atrasados, sem previsão 
de solução. É o governo Bolsona-
ro, que adula os ricos e maltrata os 
trabalhadores. Resta ao povo lutar 
pelos seus direitos.

O governo Bolsonaro e seu mi-
nistro da Educação, Abraham Wein-
traub, perdem a con� ança da popu-
lação a cada dia ao protagonizar uma 
sucessão de desastres. Os 3,9 milhões 
de jovens que � zeram o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem), em 
novembro de 2019, já não sabem se 
os resultados da prova são con� áveis.

O governo transformou o INSS 
num inferno para quem tem direito 
e não tem acesso à aposentadoria. Se 
isso não bastasse, massacra o povo 
com notícias falsas, uso do dinheiro 

público para interesses pessoais, im-
posição de uma ideologia conserva-
dora, eliminação de direitos, corte 
de recursos para as políticas sociais e 
ine� ciência na gestão. 

No caso do Enem, há dúvidas so-
bre quem realmente alcançou nota 
para ingressar em universidades pú-
blicas ou ter acesso a bolsas de estudo 
do Prouni. Muitos foram prejudica-
dos por uma falha de gestão do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anisio Teixeira (Inep), 
de responsabilidade do ministro 

Weintraub. 
A correção das provas veio com 

erro, havendo 172 mil reclamações 
e 250 ações na justiça. O Ministério 
Público acionou o juizado e o resul-
tado só foi liberado pelo Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) a pedido 
do governo. Além disso, houve irre-
gularidades na atribuição de vagas a 
pessoas com de� ciência e o ministro 
atendeu a uma reclamação de um 
pai, somente por ele ter se declarado 
apoiador de Bolsonaro, ferindo a éti-
ca pública. 

Infelizmente o ódio à diversi-
dade de manifestações culturais 
vai continuar na gestão Regi-
na Duarte, a nova secretária de 
Cultura do Governo Federal (o 
ministério da Cultura não existe 
mais). Ao colocá-la no lugar de 
Roberto Alvin – que fazia apo-
logia ao nazismo –, Bolsonaro 
quer garantir a continuidade da 
política fascista desenhada pelo 
antecessor, que destrói a cultura 
nacional, implanta a censura e 
um totalitarismo que busca co-

locar goela abaixo da população 
uma ideia única e distorcida so-
bre o que se deve ou não gostar e 
ter acesso no campo cultural.

O curioso é que Regina Du-
arte foi nomeada para comandar 
uma área para a qual ela deve 
mais de R$ 300 mil. Ela tem uma 
empresa chamada A Vida É So-
nho Produções Artísticas, que 
terá que devolver R$ 319,6 mil 
ao Fundo Nacional da Cultura, 
pela reprovação da prestação de 
contas do projeto Coração Bazar, 

peça para a qual a atriz captou R$ 
321 mil usando a Lei Rouanet. 

Na verdade, Regina ago-
ra está mais preocupada com 
o agronegócio. Há quase 
20 anos, ela cria gado e tem 
apoiado a violência no campo 
contra trabalhadores rurais e 
povos originários. Por exem-
plo, em 2013 ela se colocou a 
favor dos ataques contra as et-
nias Guarani Kaiowá, Guarani 
Ñandeva e Terena, em Mato 
Grosso do Sul.

A qualidade do emprego está cada 
vez pior no Brasil. Já são 38,4 milhões 
de pessoas que não conseguem um tra-
balho com carteira assinada e sobrevi-
vem na informalidade – de bico ou do 
subemprego. Isso signi� ca que 41,1% 
da força de trabalho vivem sem direitos 
trabalhistas e sem perspectiva de um dia 
se aposentar.

O 
ano começa com o governo 
federal fazendo mais uma des-
carada entrega de riqueza ener-
gética brasileira aos EUA – por 

meio de um convênio fi rmado com o Mi-
nistro de Energia Americano – que auto-
riza a modelagem dos leilões de petróleo, 
gás, urânio etc ser feita por autoridades 
norte-americanas.  

Especialistas alertam que, num prazo não 
muito longo, as reservas de óleo e gás des-
cobertas pela Petrobras estarão em níveis 
baixos, a continuar a política de Bolsona-
ro de exportar o maior volume possível 

em menos tempo, importando dos EUA 
os derivados de petróleo lá refi nados. É o 
suicídio de uma nação, além de colocar 
em risco a segurança nacional, já que até 
as Forças Armadas do Brasil dependerão 
de combustível importado para sua movi-
mentação. A soberania brasileira está sen-
do jogada na lata de lixo.

O segundo ano do governo Bolsonaro 
ainda encontra as forças democráticas e 
progressistas perigosamente divididas 
entre si e hipnotizadas, cada qual pela 
ambição de eleger o maior número de 
prefeitos e vereadores possível, enquan-

to temas cruciais para a vida do povo 
transformam-se em verdadeiras tragédias 
sociais, tais como a destruição do SUS, a 
contaminação da água (RJ), a criminalida-
de e a violência policial fora de controle 
e a paralisação do INSS, apenas para citar 
alguns exemplos.

A persistência do desemprego, o agra-
vamento da crítica situação da moradia, 
com o crescimento da população de rua e 
um volume maior de desabrigados pelas 
inundações que danifi cam famílias hu-
mildes, empurradas para viver em áreas 
impróprias, são verdadeiro caos na vida 
das grandes massas, mas apenas relati-
vamente causam efeito indireto na perda 
de popularidade de Bolsonaro, sujeita à 
sofi sticada manipulação.

Em contrapartida, a alta e resistente po-
pularidade de Lula é o sinal de que há 
um campo político sólido para construir 
uma grande unidade de ação e luta dos 
sindicatos, movimentos sociais, estudan-
tes e partidos progressistas, em torno de 
um programa nacional e popular, com 
um efeito político muito mais importante 
que um bom resultado eleitoral em outu-
bro próximo, o que também é importan-
te. Mas, sem esta unidade, o risco de uma 
nova derrota – inclusive porque o gover-
no lançará mão de práticas manipuladora 
nas eleições – não pode ser descartado.

A soberania do
Brasil na lata de lixo

Número de turistas estrangeiros no Brasil caiu 5% em 
2019. Um dos principais motivos, segundo o jornal 
norte-americano Washington Post, é a péssima imagem 
causada por Bolsonaro. 

Mentiras que você viu na TV:

“A reforma trabalhista vai gerar 
empregos”. Não gerou.

“A reforma da previdência vai 
fazer Brasil crescer”. Não cresceu.

“A cobrança de bagagem vai bai-
xar o preço das passagens aéreas”.
Não baixou.

E agora o governo diz que "o fi m 
da meia entrada vai baratear os 
ingressos". Você vai acreditar?

A Globo justifi ca o preço da gasolina a R$5,00 
alegando que o barril de petróleo aumentou 
de US$40 para US$70. No governo da Dilma 
o barril custava US$120 e a gasolina no Brasil 
era R$2,90.

Cá entre nós...

Filas do INSS: incompetência e descaso

Falha no Enem prejudica estudantes

Regina Duarte continua
desmonte da cultural nacional

Mais de 38 milhões de
trabalhadores na informalidade

Recordar é viver...

Mais enganação

Desgraça moderna
Viver de bico virou
"empreendedorismo".
Fim de direitos agora é 
"fl exibilização".
E demissão em massa é
“reestruturação”.

Ricardo Berzoine

Vicente Faleiros

Editorial
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Informações extraídas do pro-
cesso judicial contra o ex-de-
putado Eduardo Cunha e o ex-
-diretor da Petrobras, Nelson 

Cerveró, revelam como a Opera-
ção Lava Jato bene� ciou empresas 
estrangeiras, também envolvidas 
na prática de propina, enquanto 
punia as empresas nacionais que, 
copiando a prática generalizada no 
mundo capitalista, pagou propinas 
para vencer licitações junto a em-
presas como a Petrobras.

A multinacional Mitsui – que 
já foi pega no Japão subornando 
o governo – e a sul-coreana Sam-
sumg foram arroladas no proces-
so contra os dois brasileiros como 
pagadores de propina nos con-
tratos de aluguel de sondas para 
a Petrobras, de prospecção de 
petróleo. Porém, muito diferente 
do que ocorre com estas multi-
nacionais, que seguem livres no 
mercado nacional, inclusive com 
a Mitsui transformando-se em 
nova proprietária da Gaspetro, 
face sua privatização, as empresas 
brasileiras estão sendo impedidas 

de participar de novos contratos 
com a Petrobras, o que favorece 
obviamente a desnacionalização 
da economia. Tudo isto sob o con-
trole da Lava Jato.

Pior, enquanto a orientação da 
Lava-Jato conduz à demissão mas-
siva dos trabalhadores, com o afas-
tamento das empresas destas obras, 
nada ocorre com as multinacionais 

identi� cadas na mesma conduta 
corrupta. Aqui, os punidos são os 
trabalhadores e a economia nacio-
nal, alastrando-se um desemprego 
crônico. Na Líbia, as empresas bra-
sileiras de engenharia que constru-
íram a infraestrutura local foram 
expulsas pelos mísseis da Otan. 
Aqui, as empresas de engenharia 
nacional são atingidas, sem mís-

seis, pela Lava Jato, que tem no co-
mando os mesmos controladores 
dos mísseis que demoliram a Líbia 
e que estão nos impondo o Golpe 
de Estado, a privatização e a recolo-
nização do Brasil. 

Só com unidade popular have-
rá capacidade para reagir a uma 
ação geopolítica imperial desta 
envergadura contra nosso povo.

A “reforma da Previdência” não se 
limitou a ser maldosa com os idosos, 
de agora e no futuro. Ela também, e 
com muito menos alarde, está agindo 
contra a economia brasileira. Como 
sabem os bem-informados leitores 
do Brasil Popular, o golpe na presi-
dente Dilma foi uma ação da banca 
(sistema � nanceiro internacional) 
para acelerar sua apropriação dos re-
cursos nacionais.

Por isso estamos assistindo ao des-
monte da Petrobras, a entrega da Em-
braer e da Base de Alcântara, além de di-
versas transferências de propriedade ou 
de controle de bens do povo brasileiro.

Com a “reforma da Previdência” vie-
ram também novas gestões para os re-
cursos captados de empregados brasi-
leiros do Banco do Brasil, da Petrobras 
e, até mesmo, dos fundos de funcioná-
rios públicos civis.

Por exemplo, os Fundos de Pensão 
podiam aplicar até 8% em imóveis, 
depois passaram para 20%, mas intro-
duziu uma restrição: as aplicações em 
imóveis não poderiam ser pela aqui-
sição direta, mas por meio de fundos 
privados de investimentos imobiliá-
rios. Assim, parcelas dos ganhos, sem 
qualquer risco, � carão com estes fun-
dos que são gerenciados por corretoras, 

� nanceiras, gestoras de ativos e outras 
organizações privadas que tratam com 
as � nanças. E ainda há quem se admire 
da lucratividade de uma XP Investi-
mentos, sem questionar quem está por 
trás desta corretora.

Do mesmo modo, as aplicações ins-
titucionais no exterior e os Fundos de 
Investimento em Participação (FIP), 
do segmento de investimentos estru-
turados, passam a ter reduzidas suas 
participações, abrindo o controle de 
empresas para grandes gestoras inter-
nacionais de ativos.

O governo está acelerando o � m do 
Estado Nacional Brasileiro.

Lava Jato só pune empresa brasileira

Economia Financeira está levando as riquezas do Brasil

Caem as exportações brasileiras

7 de fevereiro de 2020brasil

“Ou a gente briga, ou a 
gente luta, ou a gente vai fi car 
sentado reclamando de quem 

está aí”.

O Ministério Público 
encontrou indícios de que 
Dario Messer, conhecido 
como "doleiro dos doleiros", 
foi protegido em delações 
premiadas de 2005, no caso 
Banestado, fechada por 
integrantes da Operação 
Lava Jato. 

Três ex-investigadores en-
volvidos na delação de Clark 
Setton, possível sócio de 
Messer, trabalham hoje na 
Lava Jato: Deltan Dallagnol 
(coordenador da força-tare-
fa), Orlando Martello Junior 
e Januário Paludo. 

Agora o MP quer a anulação 
dos benefícios jurídicos conce-
didos a Clark porque ele teria 
omitido crimes do parceiro. 

Operação protegeu 
“doleiro dos doleiros”

Luís Inácio Lula da Silva

Há um mês, a população 
do Rio de Janeiro vem 
recebendo em suas tor-
neiras água barrenta, 

suja, com gosto ruim e mal cheiro. 
O governo do RJ diz na TV que 
não há nada de errado, mas, com 
lentidão, busca um equipamento 
caríssimo em SP e introduz carvão 
ativado a granel na água, sem ou-
vir os especialistas que alertam que 
a solução verdadeira não é esta, e 
sim a despoluição da bacia do Rio 
Guandu e o tratamento do esgoto 
das cidades à margem do rio.

O governador Witzel, que deu 
ordem para a PM atirar nas co-
munidades pobres a partir de he-
licópteros, não faz outra coisa que 
estampar sua face de terror na tela 
de TV e dizer que a água é potável, 
mas ressalva, “eu não sou quími-
co”. A empresa estatal Cedae deu 
um lucro de 832 milhões em 2018. 
Mas, além de já ser descabido que 

uma estatal de tratamento de águas 
dê lucro num estado com metade 
da população sem saneamento bá-
sico, existe um projeto no valor de 
33 milhões que, engavetado há 10 
anos, não é executado porque to-
das as � chas são postas na privati-
zação da empresa.

Especialistas informam que o 
último governador a realizar obras 
na Cedae foi Leonel Brizola, que 
governou até 94 e morreu em 2004. 
De lá para cá o que se viu foi o 
mais abjeto neoliberalismo, aplau-
dido pelas lucrativas empresas de 
água mineral, como a Coca-Cola 
e a Nestlê, com a população, já es-
magada pelo desemprego crônico 
e uma violência urbana sem par, 
sendo obrigada comprar água para 
beber e cozinhar numa cidade can-
tada como maravilhosa. E que já 
sediou um Olimpíada e uma Copa.

Espanta a paralisia da esquerda, 
pois ante um fato trágico concreto, 

sentido por toda a população, não 
há sequer tentativas de mobiliza-
ção para barrar a privatização e 
pressionar por obras indispensá-
veis no Guandu, em regime de ur-
gência, quando tanta urgência foi 
dada para construir a Vila Olím-
pica, reforma do Maracanã etc.  
Esse Inferno de Dante é um caso 
verdadeiro de impeachment, por 
colocar a saúde pública em risco.

Essa é a nova face das “balas 
perdidas” contra o povo cario-
ca, pois, das torneiras as águas 
sujas do neoliberalismo atingem 
a todos, uma espécie de guerra 
ambiental contra a sociedade. 
Enquanto há 10 anos está para-
do um projeto de despoluição 
do Guandu, em apenas 10 dias a 
China constrói um hospital para 
enfrentar o coronavírus. Lá está 
no poder o Partido Comunista. 
No Rio, o neoliberalismo mais 
selvagem.

Em greve desde o dia 1º de 
fevereiro, os petroleiros cobram 
que a Petrobras cumpra o seu 
papel de indutora do desenvolvi-
mento do país, gerando empre-
gos e renda para o povo brasileiro 

e fornecendo combustíveis a pre-
ços justos. 

Eles querem a suspensão das 
demissões na Fábrica de Ferti-
lizantes Nitrogenados do Para-
ná (Fafen), previstas para o dia 

14/03, que devem afetar mais de 
mil famílias.

Os petroleiros reivindicam 
ainda o cumprimento do acordo 
coletivo, que vem sendo desres-
peitado pela Petrobras.

Após uma semana de 
greve, os servidores da Da-
taprev � zeram um acordo 
com a empresa para suspen-
der por 30 dias as quase 500 
demissões que estavam pre-
vistas em todo o Brasil pela 

estatal. Esses trabalhadores 
poderiam, por exemplo, ser 
alocados no INSS e outros 
órgãos. A empresa não acei-
tou a proposta e uma nova 
reunião acontecerá para dis-
cutir o impasse. 

Os trabalhadores da Casa da 
Moeda do Brasil � zeram uma 
greve de advertência, no dia 3 de 
fevereiro, contra a privatização 
ou extinção da estatal e o corte 
de benefícios trabalhistas con-
quistados pela categoria.

A Casa da Moeda é uma 
empresa pública fundada há 
326 anos e está entre as 17 es-
tatais incluídas no programa 
de privatização de Bolsonaro, 
que está destruindo a econo-
mia nacional.

O caos no governo Bolsona-
ro está prejudicando também as 
exportações. Houve queda de 
18,4% se comparadas as médias 

até a quarta semana de janei-
ro (US$ 670,4 milhões) com o 
mesmo período do ano passado 
(US$ 822,0 milhões). A redução 

nas vendas de produtos manu-
faturados foi de 26,5%, enquan-
to os semimanufaturados caí-
ram 20,3% e os básicos 10,8%. 

Beto Almeida 

Pedro Pinho

Beto Almeida

Rio, as águas sujas do neoliberalismo

Petroleiros em greve
defendem emprego e Petrobras forte

Greve faz Dataprev suspender 
demissões por 30 dias

Trabalhadores da Casa da Moeda 
fazem greve contra privatização

gos e renda para o povo brasileiro 
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internacional

Muito se fala 
da ocupação 
ilegal e crimi-
nosa da Pales-

tina por Israel, mas poucos, 
no Brasil, sabem que há na 
África um povo que tem 
suas terras também ocupa-
das por outra nação: são os 
saárauis, ou “povos do de-
serto”. 

Desde 1975, Marrocos 
ocupa ilegitimamente 80% 
do território do Saara Oci-
dental, uma ex-colônia espa-
nhola na África Ocidental, às 
margens do Oceano Atlânti-
co, em uma região rica em 
fosfato e pesca. A República 
Árabe Saáraui Democrática 
– proclamada em 1976 pela 

Frente Polisario, a organi-
zação política dos saárauis 
– tem domínio sobre apenas 
20% do território, onde há 
apenas deserto pedregoso.

A ocupação do Saara Oci-
dental pelo Marrocos, arti-
culada pela Espanha, ainda 
sob a ditadura de Francisco 
Franco, levou milhares de 
saárauis a fugir para a Ar-
gélia, sob ataque de bom-
bas de napalm e fósforo. 
Por isso, há 45 anos, cerca 
de 200 mil saárauis vivem, 
em más condições, em cin-
co campos de refugiados na 
província argelina de Tin-
douf. No território ocupado 
pelo Marrocos, os saárauis 
são vítimas de preconceitos, 

agressões, prisões, torturas 
e assassinatos.

Com o apoio dos Estados 
Unidos, da França e de mo-
narquias árabes, o Marro-
cos vem fazendo da ocupa-
ção um fato consumado. A 
ONU promoveu um cessar 
fogo entre o Marrocos e a 
Frente Polisario em 1991 e 
enviou às zonas ocupadas e 
liberada do Saara Ocidental 
uma missão para garantir o 
� m da guerra e supervisio-
nar a realização, em 1992, 
de um referendo no qual 
os saárauis decidiriam pela 
independência ou pela ane-
xação ao Marrocos. Esse re-
ferendo, porém, vem sendo 
protelado inde� nidamente.

Vítima de um câncer de pâncre-
as, morreu na noite de domingo 
(2/3) o bispo de Balsas (MA), 
Dom Enemésio Ângelo Lazzaris, 

de 71 anos. O prelado foi nomeado para a 
Diocese de Balsas pelo papa Bento XVI, em 
12 de dezembro de 2007, e foi ordenado bis-
po em 29 de março de 2008.

Muito conhecido na região Sul do ma-
ranhão, pela liderança nas questões sociais 
que envolvem os con� itos agrários no Ma-
ranhão e Brasil, a defesa de índios e quilom-
bolas, o trabalho escravo e o trá� co de pes-
soas, sua preocupação maior era sempre dar 
visibilidade a essas causas, para que o poder 
público se manifestasse e se criassem formas 
de cumprimento das leis já existentes para a 
proteção dos excluídos.

 Na região Sul do Maranhão, onde 
predomina o latifúndio monocultor da 
soja, ligado ao agronegócio, dom Ene-

mésio era uma voz sufocada pelo poder 
do agrobusiness, que representa uma 
parcela de menos de 1% da população 

brasileira, mas que tem no Congresso 
Nacional uma forte bancada ligada a 
seus interesses. 

Por suas posições, dom Enemésio foi 
eleito presidente da CPT Nacional (Comis-
são Pastoral da Terra) em 2012 e reeleito 
para mais o mandato 2015-18. Seu exemplo 
de luta pela justiça social permanecerá vivo, 
suas ideias de inclusão social estarão sempre 
entre as pessoas que conviveram com ele, 
empoderando novos revolucionários na luta 
contra a desigualdade social e por uma re-
forma agrária justa e inclusiva. 

Sobre dom Enemésio, o vice-prefeito de 
Balsas, Celso Henrique (PT), assim falou: 
“era um líder religioso católico que repre-
sentava � elmente as causas sociais, princi-
palmente a luta em favor dos mais pobres. 
Era um representante legítimo do Papa 
Francisco na região, não só por ser bispo, 
mas por seguir a Doutrina Social da Igreja. 
Vamos rezar para que o próximo bispo seja 
comprometido com estas causas, como tem 
sido a tradição da Diocese de Balsas”.

Há 16 anos aconteceu a chacina 
de Unaí (MG), com o assassinato 
de três � scais do Ministério do 
Trabalho (Nélson José da Silva, 
João Batista Soares Lage e Eratós-
tenes de Almeida Gonçalves) e do 
motorista Aílton Pereira de Oli-

veira. Eles iam veri� car denúncia 
de trabalho escravo em fazendas 
da região. Norberto Mânica, Hugo 
Alves Pimenta e José Alberto de 
Castro foram condenados, mas 
continuam recorrendo em liber-
dade até sabe-se lá quando.

A Agência Brasileira de Promoção Inter-
nacional do Turismo (Embratur), órgão do 
governo federal que deveria fazer propaganda 
do Brasil para o mundo, compartilhou em sua 
conta o� cial 
no Instagram 
um relato em 
inglês de uma 

turista brasileira que a� rmou ter sido assalta-
da no Rio de Janeiro e disse não recomendar a 
visita à cidade. 

A postagem foi compartilhada na terça-feira 
(4) e só foi retirada no dia seguinte. A Embra-
tur divulgou nota a� rmando que o post foi um 
“equívoco”. É um amadorismo presente em qua-
se todas as áreas governamentais.

Cuba é o segundo país do 
mundo com maior representa-
ção feminina no parlamento (o 
Brasil ocupa a posição 132). Esta 
conquista merece um olhar atento 
para história de Cuba. Em 1923 a 
capital Havana celebrou o I Con-
gresso Nacional de Mulheres. Foi 
um fato histórico no feminismo 
da América Latina, marcado pela 
unidade de movimentos sociais 
em que convergiam intelectuais, 
estudantes, operários, comunistas, 
veteranos das guerras de inde-
pendência em favor dos direitos 
trabalhistas das cubanas, direito 
ao voto e à participação na vida 
social.

Anos mais tarde a Constitui-
ção de 40 reconhecia que ‘todos 
os cubanos são iguais ante a lei’ 
e declarava ‘ilegal e punível toda 
discriminação por motivo de 
sexo, raça, cor ou classe e qualquer 
outra lesiva à dignidade humana’. 
Porém, apenas quando a Revolu-
ção Cubana triunfou em 1 de ja-
neiro de 1959 as mulheres foram 
empoderadas como nunca antes 
na história do país incluindo o di-
reito a votar e serem eleitas.

As cubanas estão presentes em 
cada setor da economia e repre-
senta imprescindível força para 
garantir a atualização do modelo 
econômico e social no desenvolvi-
mento da ilha. As leis trabalhistas 
para a mulher cubana � guram en-
tre as mais avançadas do mundo.

Em Cuba as mulheres têm ní-
vel elevado de instrução e de qua-
li� cação pro� ssional, participam 
e destacam-se nas ciências, na 
inovação tecnológica, nos labores 
agrícolas, nos diferentes tipos de 
gerenciamento econômico. Mais 
de 66% dos pro� ssionais e técni-
cos na ilha são mulheres e 83% das 
trabalhadoras têm nível educacio-
nal entre médio e superior. 

O voto feminino foi decisivo 
na aprovação da nova Constitui-
ção cubana no referendo popular 
realizado em fevereiro de 2019. 
A participação das mulheres foi 
muito importante nas decisões 
políticas como a eleição dos prin-
cipais cargos do país, incluído o 
presidente da República, Miguel 
Díaz-Canel, na Assembleia Na-
cional do Poder Popular, em 10 de 
outubro último.  

A Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Feminicídio no 
Distrito Federal iniciou o ano de 
2020 criticando a falta de estrutura 
para os trabalhos por parte da Mesa 
Diretora da Câmara Legislativa. Ou-
tra reclamação é a falta de interesse 
do governo Ibaneis, que tem igno-

rado a CPI e deixado vários requeri-
mentos sem resposta.

No dia 5 de fevereiro, os membros 
da CPI iniciaram uma série de visitas 
às famílias das vítimas e aos autores 
dos crimes. Os endereços e o crono-
grama de visitas não serão divulga-
dos para não expor as famílias.

República Árabe Saáraui busca independência Bispo progressista de Balsas (MA) morre aos 71 anos 

Chacina de Unaí:
condenados ainda estão livres 

Embratur compartilha post de turista contra o Brasil
Cuba: mulheres ocupam 
53,22% no parlamento

CPI do feminicídio quer
mais estrutura para trabalhar

Hélio Doyle

Saara Ocidental

Ivan Srutrovski

Mariliz Nery

cidadania 7 de fevereiro de 2020

O Chile anunciou uma refor-
ma tributária que aumenta em 
40% os impostos sobre a renda 
anual superior a R$ 975 mil e 
sobre grandes propriedades. O 
objetivo é arrecadar cerca de R$ 
9,307 bilhões a mais por ano para 
investir na agenda social apresen-

tada para tentar conter as mani-
festações que estão nas ruas des-
de 18 de outubro de 2019. 

Os chilenos exigem a diminui-
ção das tarifas de transporte públi-
co e melhoria no sistema previden-
ciário e na saúde pública. Graças a 
essa pressão popular, o presidente 

Sebastián Piñera teve que agir 
contra suas convicções de sempre 
favorecer os mais ricos. Mas não 
mudou a forma violenta de tratar 
os manifestantes. O número de 
mortos chegou a 32 até 31 de janei-
ro, mas o povo permanece protes-
tando contra a política neoliberal.

Chile: povo nas ruas faz
governo taxar os mais ricos
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Pelo menos quatro mil 
estudantes da rede pú-
blica de ensino iniciam 
o ano letivo de 2020 no 

prejuízo. O Governo do Dis-
trito Federal mantém fechadas 
cinco escolas de Educação In-
fantil e Ensinos Fundamental 
e Médio. Além dessas, mais de 
uma centena de escolas preci-
sam de grandes reformas ou 
até mesmo de reconstrução.
“O governo tem divulgado pela 
grande mídia que já reformou 
580 escolas. Isso não é verdade. 
Ele está contando troca de cano 
de caixa d’água, de lâmpada 
queimada, entre outros peque-
nos reparos, como reforma. Nós, 
diretores do Sinpro-DF, visita-
mos escolas todos os dias. Co-

nhecemos a realidade e a� rma-
mos que boa parte dos prédios 
das unidades escolares carece 
de grandes reformas e, outra, de 
reconstrução. Essa propaganda 
não condiz com a verdade”, as-
seguram as lideranças sindicais.
A diretoria garante que os pro-
blemas são maiores do que os 
números que o GDF apresenta 
na mídia para aparecer bem pe-
rante a opinião pública e consi-
dera um absurdo o GDF dizer 
que reformou 580 escolas. “Isso 
representa 85% das unidades do 
DF. Isso não é verdade. Aliás, 
muitos dos pequenos reparos 
que estão entrando nas estatís-
ticas como reforma foram feitos 
com dinheiro do PDAF ou as 
direções usaram a criatividade, 

uma vez que o GDF é ausente”.
PDAF – Importante informar 
que o dinheiro do Programa 
de Descentralização Finan-
ceira e Orçamentária (PDAF) 
não é destinado para obras de 
infraestrutura. Os valores são 
baixos e nem sequer são su� -
cientes para a sua � nalidade. 
A diretoria informa também 
que a poucos dias de começa-
rem as aulas de 2020, quase 200 
escolas ainda não receberam 
a segunda parcela do PDAF 
2019 e nenhuma escola recebeu 
nenhum centavo do PDAF de 
2020. “As reformas estruturais 
e a reconstrução de unidades 
escolas precisam ser feitas pelo 
GDF e não é com o dinheiro do 
PDAF”, a� rma.

Ano letivo começa com escolas fechadas e estudantes no prejuízo 
Sinpro-DF

Nesta quinta-feira (13/2), os 
entregadores por aplicativos se 
reúnem na CUT-DF para orga-
nizar a mobilização e a luta para 
o próximo período. A ideia é 
discutir as condições de traba-
lho, a desvalorização da mão de 
obra e outros temas pertinentes 
aos trabalhadores que atuam 
no ramo. O encontro acontece 
no auditório da Central, a par-
tir das 15h.

As reivindicações da catego-
ria foi tema de encontro entre o 
presidente da CUT-DF, Rodri-
go Rodrigues, e o secretário do 
Trabalho do DF, � ales Men-

des, na segunda (3). Os traba-
lhadores que atuam no segui-
mento não têm qualquer tipo 
de garantia trabalhista. Sequer 
locais de apoio para utilizar nos 
períodos fora do horário dinâ-
mico (quando há menos pedi-
dos de entrega). 

O representante dos entre-
gadores por aplicativo no DF, 
Pedro Mendes, também este-
ve no encontro e fez um breve 
panorama da realidade da ca-
tegoria. “A média de um salário 
nosso é de R$ 700 a R$ 1.000 
mensais, com uma jornada de 
12 horas diárias”, relatou.

Entregadores por
aplicativo se reúnem 
nesta quinta (13)

Escola Classe (EC) 52, de Taguatinga, fechada desde julho de 2019 para recons-
trução, atende a cerca de 500 estudantes da Educação Infantil (4, 5 anos) e do 
Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º Ano. Foi esvaziada com a promessa do GDF 
de que a reconstrução seria imediata. Inicia 2020 sem previsão de obras.

O decreto do governador Iba-
neis Rocha que reajustou em 10% 
as passagens dos ônibus e metrô 
já está em vigor, prejudicando a 
população do Distrito Federal. 
Logo depois que o aumento foi 
anunciado, o deputado Fábio Fe-
lix (Psol) protocolou um projeto 
de decreto legislativo (PDL) para 
sustar o ato do governador. 

O PDL, que poderia suspen-
der o reajuste das passagens, 
deveria ter sido votado no dia 5 
de fevereiro, mas uma manobra 
dos deputados governistas fez 
com que o projeto fosse retirado 

da pauta do dia, sem previsão 
de data para apreciação.

Em nota, os deputados Fá-
bio Felix (Psol), Arlete Sampaio 
(PT), Chico Vigilante (PT), 
Leandro Grass (Rede), Regi-
naldo Veras (PDT) e Júlia Lucy 
(Novo) a� rmaram que seguirão 
‘atuando para que a população 
do Distrito Federal não pague a 
conta das decisões equivocadas 
do governo Ibaneis’. 

Os deputados apontaram 
também que ‘o decreto legislati-
vo é o instrumento adequado e 
à disposição dos deputados nes-

te caso concreto, já que a deci-
são de reajustar as tarifas se deu 
por meio de Decreto do Poder 
Executivo’. Por isso insistirão 
com o presidente da Câma-
ra Legislativa, Rafael Pruden-
te (MDB), para que coloque o 
PDL na pauta de votação o mais 
breve possível.

O reajuste de 10% nas pas-
sagens elevou as tarifas de R$ 5 
para R$ 5,50. Já as duas tarifas 
que � caram com valores que-
brados (R$ 3,85 e R$ 2,75), o 
GDF reduziu R$ 0,05 de cada 
uma delas.

Distritais adiam votação que poderia 
suspender aumento das passagens
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