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Brasil contra o Aedes Aegypti

Deyvid Bacelar : Está na hora do 
governo capitalizar a Petrobras

exclusivo

O Brasil está perdendo a guerra contra o mosquito Aedes Aegypti 
– transmissor da dengue, da febre chikungunya, do zikavirus e da 
febre amarela.  Desde o dia 13 de fevereiro as Forças Armadas 
estão mobilizadas nacionalmente em um grande mutirão  contra 
os criadouros que infestam todos os estados brasileiros. 
É hora dos sindicatos, movimentos sociais, estudantes 
e brasileiros comuns se somarem aos 220 mil militares 
empenhados nesta luta contra o Aedes. Nada é mais forte do que 
a união de um país inteiro. (Editorial, pág. 2)

O representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, Deyvid Bacelar, con-
cedeu entrevista exclusiva para o Jornal Brasil Popular. Ele fala sobre o plano de negócios e gestão da 
maior empresa brasileira e critica as tentativas de entregar esse patrimônio nacional aos estrangeiros, 
no momento em que vários países fortalecem as estatais como operadoras únicas da exploração de 
petróleo. Sobre a exploração do petróleo do pré-sal, Deyvid afi rma que “a presidente Dilma Rousseff 
sempre disse que é preciso manter o atual modelo de partilha”. pág.3
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Trabalhadores defendem a Petrobras como patrimônio nacional

Horta urbana

Retomada do Crescimento
Para o Brasil voltar a crescer, o governo deve retomar a receita 
de fortalecer investimentos nos setores sociais, aumentar o 
crédito e diminuir os juros. pág.4

Em Brasília, moradores 
do Setor Sudoeste trans-
formaram um espaço, 
até então ignorado, em 
horta comunitária. O local 
virou exemplo de espaço 
público cuidado pelos mo-
radores e recebe cada vez 
mais adeptos, seja para 
participar ou simplesmente 
apreciar. pág.8
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Minha Casa Minha Vida em Santarém (PA)
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Osvaldo Dalvi na horta comunitária do Sudoeste

Acesso à energia elétrica
O programa Luz Para Todos, criado pelo presidente Lula em 2003, já levou energia elétrica a 98% 
da população brasileira e foi prorrogado até 2018 para atender mais 228 mil famílias. pág.5
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Expediente

Editorial Brasil

A partir de 13 de 
fevereiro, 220 
mil militares das 
Forças Amadas 

percorrem as ruas de todo 
o país, cumprindo orien-
tação do governo, para re-
alizar mutirão de limpeza 
de criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, da 
chikungunha e da zika virus. 

Não há explicação ra-
zoável para que a CUT, a 
UNE, o MST, a CONTAG e 
as pastorais e paróquias não 
mobilizem seus membros 
formando brigadas, ombro a 
ombro com as Forças Arma-
das. Seria uma unidade cívi-
co-militar, uma nobre mobi-
lização nacional em defesa 
do povo brasileiro.

Assistir passivamente ao 
trabalho das Forças Arma-
das, além de indefensável, será 
perder oportunidade de ouro 
para criar uma unidade que 
em outros momentos da his-
tória foi decisiva para a nação 
brasileira, como, por exem-
plo, a aliança de militares, 
trabalhadores e estudantes na 
Campanha “O petróleo é nos-
so!”, que criou a Petrobrás, um 
orgulho nacional.

A unidade cívico-mili-
tar é experiência exemplar 
em muitos países, como em 
Cuba: alvo de uma guerra 
bacteriológica que introdu-
ziu o vírus da dengue he-
morrágica, causando cente-
nas de mortes de crianças, a 
mobilização do país debe-

lou a dengue e salvou mi-
lhões de vidas. Em época de 
furacões, também há esta 
unidade lá. A destruição 
material é grande, mas é 
reduzida a perda de vidas. 
Na Argentina, quando há 
inundações e destruição, a 
juventude peronista e sindi-
catos se unem ao Exército e 
salvam vidas, reconstroem, 
en� m, não limitam a soli-
dariedade apenas a palavras 
e algumas doações.

É hora de sindicatos, 
movimentos sociais e estu-
dantes se unirem à ação das 
Forças Armadas e do Minis-
tério da Saúde, para realiza-
rem um gesto de solidarie-
dade exemplar, concreta, ao 
povo brasileiro. Os militares 

já fazem isto regularmente 
na Amazônia. Falta a mobi-
lização popular organizada. 
Enquanto não há uma res-
posta cientí� ca, uma vacina, 
a única defesa da vida contra 

a ameaça do mosquito é a 
consciência, a mobilização 
e a unidade cívico-militar. 
Com ela, estaremos escre-
vendo outra página nobre 
na história do Brasil!

Unidade cívico-militar contra o mosquito Estrangeiros querem a Petrobras, mas ela
é dos brasileiros

Seja sócio(a) da AJBP. Entre no site www.brpopular.com.br e clique em “COMO APOIAR”.
Ou faça uma doação solidária e envie o comprovante para o e-mail � nanceiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
Bradesco: Agência 241 / Conta Corrente 225-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Com o Jornal Brasil PopularCOLABORE!

Deyvid Bacelar, representante dos trabalhadores no Conselho de Administra-
ção da Petrobras, concedeu entrevista exclusiva para o Jornal Brasil Popular. 
Con� ra o restante da entrevista no site www.brpopular.com.br

Osvaldo Maneschy

Em que pé está a venda 
de ativos (patrimônio) da 
Petrobras?

Infelizmente o Conselho 
de Administração tomou a 
decisão – com meu voto con-
tra - de vender ativos estraté-
gicos da Petrobras. O Plano 
de Negócios e Gestão para 
2015–2019 prevê cortes de 
130 bilhões de dólares nos 
investimentos, acrescidos de 
US$ 32 bilhões em dezembro 
passado - inclusive a venda de 
ativos. Isto para a Petrobras 
fazer frente à queda no preço 
do barril, a alta do dólar e as 
dívidas acumuladas. O Con-
selho quer vender ativos que, 
neste ano, deverão somar 14,4 
bilhões de dólares. A venda 
da Gaspetro e de campos de 

petróleo na Argentina, em 
2015, arrecadou 700 milhões 
de dólares. A venda da Gas-
petro preocupa porque ela 
gerava cerca de 1,2 bilhão de 
lucro líquido/ano e suas ações 
foram vendidas por apenas 1,9 
bilhões de reais – um preço de 
banana na bacia das almas.

Como está a transferência 
de parte do controle acioná-
rio da BR Distribuidora? 

Foi aprovada a abertura do 
capital da BR Distribuidora no 
Conselho de Administração, 
mas o meu voto e o do pre-
sidente do conselho, contra, 
atrapalharam a negociação. 
Estamos falando do controle 
de 40% do mercado de distri-
buição e comercialização de 

combustíveis no Brasil – atra-
vés de mais de 7 mil postos de 
gasolina.  Há muitos interessa-
dos, mas os dois votos contra 
soaram mal nas negociações e 
felizmente a abertura de capi-
tal foi suspensa. 

Guilherme Estrella, o geó-
logo que descobriu o pré-sal, 
a� rmou que o governo federal 
deveria socorrer a Petrobras 
com recursos do Tesouro. O 
que acha?

Este aporte de capital é a 
única alternativa para que não 
se venda os 14,4 bilhões de dó-
lares em ativos da Petrobras, 
já autorizada pelo Conselho 
de Administração. A empresa 
precisa que seu acionista con-
trolador, o governo federal, 
assuma seu papel estratégico e 
faça este aporte. Pode ser atra-
vés do Tesouro, via BNDES ou 
das reservas internacionais, de 
quase 400 bilhões de dólares. 
Reservas que já foram usadas 
para salvar bancos. É justo que 
o Brasil recorra a elas para aju-
dar a Petrobras, uma empresa 
nacional que gera empregos e 
renda em todo o Brasil e esti-
mula a indústria do país.

Há fundamento na versão 
da “Folha de São Paulo” de 
que Dilma vai abrir o pré-sal 
para estrangeiros?

Sempre ouvimos dela exa-
tamente o contrário. Apoiar 
o PLS-131, como a “Folha” 
a� rma, é desmontar o mode-
lo de partilha, é irracional.  A 
Petrobras já tem um custo de 
extração do petróleo do pré-

-sal menor do que oito dóla-
res, beirando já os sete dólares 
o barril.  Exatamente por ter 
desenvolvido tecnologias para 
isto, enquanto petrolíferas lá do 
Norte tiram óleo do pré-sal a 
14, 15 dólares o barril, como a 
Stat Oil.  Esta notícia da aber-
tura do pré-sal não faz sentido 
porque geraria um retorno me-
nor para o Brasil.  É irracional a 
presidente concordar com isto 
e nós não con� rmamos esta in-
formação, muito pelo contrá-
rio. Dilma sempre disse que é 
preciso manter o atual modelo 
de partilha.

Os Estados Unidos estão 
pressionando Dilma para 
abrir o pré-sal...

Os Estados Unidos pressio-
nam não só o Executivo brasi-
leiro, como interferem no Le-
gislativo, onde apoiam projetos 
como o PLS 131 e o PLS 555, 
que entregam nosso petróleo 
para o capital internacional.  O 
imperialismo usa a mídia bra-
sileira contra os interesses do 
país.  Eles estão desconstruindo 
a boa imagem da Petrobras no 
imaginário do brasileiro para 
facilitar a privatização e o � m 
da lei de partilha. No resto do 
mundo, vemos o fortalecimen-
to de estatais como operadoras 
únicas, enquanto no Brasil é o 
inverso.  É preciso que a popu-
lação, os movimentos sociais, 
pressionem os senadores para 
que o PLS 131 não passe.  

A reforma administrativa 
anunciada recentemente é boa 
ou ruim para a Petrobras?

É ruim, pois a Petrobras é 
uma empresa de energia in-
tegrada nacionalmente e esta 
nova estrutura facilita a ven-
da de ativos e o desmonte da 
empresa. Mas concordamos 
com a redução das funções 
grati� cadas. É inadmissível 
a relação de seis empregados 
para um gerente, dentro da 
Petrobras.  A empresa tem 
mais de sete mil gerentes. 
Também concordamos com 
o novo modelo de governan-
ça que tira poder das mãos de 
diretores – fato que permi-
tiu que, no passado, pessoas 
como Paulo Roberto Costa, 
Duque, Barusco e Cerveró 
tomassem sozinhos decisões 
que envolviam valores tão 
altos.  Com o novo modelo, 
as decisões são tomadas pe-
los comitês que estão sendo 
criados e isto inibirá favore-
cimentos e corrupção.

Não está na hora da pre-
sidente Dilma se manifestar?

Esperamos que a presi-
dente Dilma faça o aporte de 
capital necessário para que a 
Petrobras saia da crise.  A par-
tir dos anos 70 houve um mo-
vimento crescente de estatiza-
ção na indústria de produção 
de petróleo no mundo e hoje 
80% da produção mundial é 
feita por empresas estatais. A 
sociedade brasileira precisa 
despertar para a importân-
cia de preservar o modelo 
de partilha do petróleo, que 
destina parte substancial da 
riqueza para a educação e a 
saúde do povo.

Equipe de alunos do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) � cou entre as quatro certi� cadas 
por excelência no Fórum Internacional de 
Robótica para Alunos do Ensino Médio, no 
Japão, em dezembro. 

Alunos da Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec), de São Paulo, 
Beatriz de Carvalho Amaral, Flávia Macha-
do Vilar, Giovanna Lúcia Delgado, Letícia 
de Lima Ishi e Victor Aquino Assis Soares 
criaram um projeto de robô para facilitar o 
processo de exames médicos e tornar me-
nos doloroso o tratamento infantil.

Excelência em Robótica no
Japão para alunos do Pronatec

Maioria de empreendedores
no Brasil são negros

Os negros já são maioria entre os 
empreendedores brasileiros. De acor-
do com levantamento feito pelo Sebrae, 
com base nos dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios, 50% 
dos donos de negócios são afrodescen-
dentes, 49% são brancos e 1% pertence 
a outros grupos populacionais.

Segundo o presidente do Sebrae, 
Luiz Barretto, “mais pessoas negras 
estão ascendendo à classe média e as-
sumindo posições importantes no 
mercado de trabalho e no universo de 
consumo e do empreendedorismo”. 
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É preciso uma grande mobilização nacional contra o mosquito aedes aegypti 

12 de fevereiro de 2016
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O acesso à energia elé-
trica é uma realidade para 
mais de 98% da população 
brasileira. No entanto, até 
2002, existiam ainda cerca 
de 15 milhões de excluídos 
elétricos, principalmente 
no meio rural.

Até o ano passado, o 
Luz Para Todos, instituí-
do em 2003, ultrapassou 
a marca de 15,5 milhões 
de pessoas atendidas, com 
investimentos de quase R$ 
23 bilhões. Mas para con-
cluir o processo de univer-
salização do acesso à ener-
gia elétrica, o Governo 
Federal prorrogou o pro-
grama até o � m de 2018. 
Com a nova etapa, serão 
bene� ciadas mais 228 mil 
famílias na região rural, 
atendendo comunidades 
quilombolas e indígenas, 
assentamentos, ribeiri-
nhos, pequenos agriculto-
res e populações afetadas 
por empreendimentos do 
setor elétrico, principal-
mente na região norte. 

Segundo o Tribunal de 
Contas da União, o custo 
de energização nessas áre-
as chega a ser, no caso do 
Amazonas, 212% maior do 
que em regiões mais pró-
ximas da rede de distribui-
ção, onde o custo médio 
por ligação foi de R$ 6 mil. 

De acordo com a Ane-
el, 92 distribuidoras já 
universalizaram os servi-
ços, tanto em áreas rurais 
como urbanas. A previsão 
é que outras nove conclu-
am os serviços até 2018. 

No entanto, as empre-
sas estatais do setor elé-
trico vêm sofrendo com 

a ameaça da privatização, 
o que poderá inviabili-
zar a universalização do 
acesso à energia, uma vez 
que o capital privado tem 
como � nalidade apenas o 
lucro. Em 2015, surgiu o 
Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 555/15, ou Estatuto 
das Estatais, que libera a 
privatização das empresas 
públicas e atinge o setor 
elétrico, a Petrobras, a Cai-
xa Econômica Federal, o 
BNDES, entre outras.

O projeto, que prejudi-
ca a população brasileira, é 
do senador Tasso Jereissati 
(PSDB/CE), com contri-
buições dos senadores tu-

canos Aécio Neves e José 
Serra. No início dos traba-
lhos do Congresso, esses 
senadores queriam votar 
logo o projeto em regime 
de urgência, sem debate 
com a população. Mas a 
votação foi adiada após 
pressão e mobilização dos 
trabalhadores no Dina Na-
cional de Luta em Defesa 
das Empresas Públicas, no 
dia 3 de fevereiro. Contu-
do, a ameaça continua, já 
que o projeto deve voltar à 
pauta este mês. Por isso os 
trabalhadores continuam 
mobilizados para impedir 
esse plano de destruir o 
patrimônio nacional.

“Pelo erros dos outros, o homem sensato corrige os seus.” Oswaldo Cruz

Povo paga menos
por energia elétrica
A bandeira tarifária 
cairá de R$ 4,50 para R$ 
3,00 por 100 KW em 
fevereiro. Em março terá 
nova redução, passando 
p/ R$ 1,50 (bandeira 
amarela). Com isso, 
o povo terá uma boa 
redução na tarifa de 
energia elétrica. Isso 
acontecerá porque sete 
termelétricas, totali-
zando 2.000 MW, serão 
desligadas. Economia de 
R$ 7 bilhões neste ano. 

Energia do vento
Você sabia que o 
BNDES bateu recorde 
de investimento em 
parques eólicos (geram 
energia a partir dos 
ventos), em 2015, des-
tinando R$ 7,4 bilhões? 
Foram 12% a mais que 
em 2014.

Exportações avançam
O Brasil inicia 2016 
com saldo positivo 
de 923 milhões de 
dólares nas operações 
de comércio exterior. 
Maior resultado para 
um mês de janeiro nos 
últimos cinco anos. 
Tudo com o apoio do 
ótimo desempenho da 
infraestrutura logística 
(rodovias, ferrovias, 
hidrovias e portos).

Reforma agrária 2016
O sul do Pará recebeu 
os primeiros projetos 
de assentamentos 
da reforma agrária 
de 2016. São dois 
imóveis, que totalizam 
7.146 hectares, e be-
ne� ciarão 256 famílias 
de agricultores.

brasil

José Augusto Valente

Agora, a palavra de 
ordem é mais gastos 
nos setores sociais e 
econômicos para ge-

rar emprego, renda, consumo, 
arrecadação e investimentos.

Já estão sendo jogados no 
mercado R$ 83 bilhões, por 
meio dos bancos públicos – 
BB, BNDES e Caixa – que em-
prestarão a juros mais baixos.

As micro e pequenas em-
presas terão mais recursos do 
BNDES; o Banco do Brasil vai 
aumentar a oferta de crédito ao 
consumo e a Caixa Econômica 
Federal ampliará empréstimos 
para o programa Minha Casa 
Minha Vida.

Ao mesmo tempo, serão 
mantidos os gastos sociais, 
em programas como Bolsa Fa-
mília, Farmácia Popular, Luz 
para Todos, entre outros, re-
sultando em maior poder de 
compra para os trabalhadores.

A nova lógica econômica é 
dada pela maior oferta de di-
nheiro no mercado, que con-
tribui, por sua vez, para redu-

zir juros. 
Juros mais baixos permi-

tem barateamento do crédito 
e renegociação das dívidas, 
que cresceram exagerada-
mente com os juros muito ca-
ros cobrado pelos bancos pri-
vados, na base da agiotagem.

Os juros mais baixos di-
minuirão os custos gerais de 
produção das empresas e a 
in� ação, ao mesmo tempo 
que reduz perdas salariais. 
Da mesma forma, o governo 
� nanciará sua dívida, tornan-
do-a mais barata. Isso permi-
tirá sobrar mais recursos para 
gastar no social.

Resultado: mais investi-
mentos na economia e em in-
fraestrutura (saúde, educação, 
transportes urbanos, energia, 
petróleo, aeroportos, portos, 
armazenagem, rodovias, ferro-
vias, saneamento básico). Ou 
seja, recursos para melhorar a 
qualidade de vida da população.

Os gastos com juros altos 
enriquecem, apenas, os agiotas, 
enquanto os gastos sociais ren-

dem empregos, salários, con-
sumo, produção, arrecadação e 
novos investimentos para que 
os trabalhadores possam com-
prar a crédito mais barato.

O giro da economia por meio 
de maior volume de gastos públi-
cos produz maior oferta de empre-
gos, que, por sua vez, aumenta os 
salários, a massa salarial e a parti-

cipação dos ganhos dos trabalha-
dores no bolo da riqueza nacional.

A saída para controlar a in-
� ação é apostar no crescimen-
to econômico para aumentar a 

produção e o consumo. Assim, 
os preços têm mais chances 
de se equilibrarem para evitar 
prejuízos ao poder de compra 
dos salários.

Mais crédito, menos juros e renegociação das dívidas
Cesar Fonseca

Para combater a recessão e o desemprego, governo muda rumo e injeta R$ 83 bilhões na economia
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Desde a criação do Incra, em 
1970, foram arrecadados 88 mi-
lhões de hectares e assentadas 
970 mil famílias sem terra. Deste 
total, 61% (589 mil famílias) fo-
ram assentadas a partir de 2003, 
com a posse do ex-presidente 
Lula, sendo 44% no Norte, 33% 
no Nordeste, 14% no Centro-O-
este, 5% no Sudeste e 4% no Sul.

No Brasil, os agricultores fa-
miliares representam 84% do 
total de estabelecimentos agro-
pecuários. Nos governos Lula e 
Dilma, os projetos passaram a 
contar com maior apoio técni-
co e creditício. O crédito para 

os agricultores familiares, dis-
tribuído pelo Pronaf (Progra-
ma Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar), 
saltou de R$ 2,3 bilhões, na safra 
2002/2003, para R$ 28,9 bilhões, 
na safra 2015/2016.

Com foco na produção agro-
ecológica, em 2016, está prevista 
a aplicação de R$ 236 milhões em 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural atendendo mais 230 mil 
novos agricultores familiares. No 
Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária (Pronera), 
serão instaladas mais 67 unida-
des de Ensino Superior (IES).

No apoio ao cooperativis-
mo e à agroindústria familiar, 
estão previstos, neste ano, in-
vestimentos de R$ 94 milhões 
em agroindústrias. O governo 
federal garantirá compras de 
alimentos de, no mínimo, 30% 
da agricultura familiar, por 
meio dos Programas de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) e 
Alimentação Escolar.

Ao lado de quali� car os pro-
jetos de reforma agrária, há o 
compromisso de assentar as 129 
mil famílias sem terra acampa-
das, reconhecendo-os como ci-
dadãos de direitos.

Por Roberta Quintino

Osvaldo Russo

Mais de 98% dos brasileiros
têm energia elétrica

Reforma agrária com qualidade

Programa Luz Para Todos
De 2003 a 2015, mais de 15,5 milhões de pessoas bene� ciadas

Desde 2003, o programa Luz Para Todos já levou energia elé-
trica a 15,5 milhões de pessoas e foi prorrogado até 2018 para 
bene� ciar mais 228 mil famílias.

Presidenta Dilma Rousse�  a� rma que a agricultura familiar é essencial para colocar a comida na mesa dos brasileiros

12 de fevereiro de 2016
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O Brasil precisa conti-
nuar a crescer para 
que não falte em-
prego e renda para 

o trabalhador. Para isso, agora 
conta com o Novo Banco de 
Desenvolvimento (NBD), ins-
tituição criada há sete meses 
pelos cinco países que formam 
os BRICS (Brasil, Rússia, Índia 
China e África do Sul). 

O NBD, que tem como 
vice-presidente o economis-
ta brasileiro Paulo Nogueira 
Batista Júnior, vai � nanciar 

projetos e a primeira reu-
nião para análise e avaliação 
está prevista para abril deste 
ano, em Xangai, onde � ca a 
sede do banco. 

Em palestra realizada no 
� nal de janeiro, a convite do 
Centro Internacional Cel-
so Furtado, no auditório do 
BNDES, Paulo destacou que 
“nós vamos ser um banco de 
projetos e não um banco que 
orienta políticas nos países”, 
observando que a ênfase ini-
cial será no campo da energia 
sustentável, setor que requer 
cooperação internacional. 

O vice-presidente do 
NBD salientou, ainda, que o 
novo banco vai trabalhar em 
estreita relação com os ban-
cos de desenvolvimento dos 
países emergentes e já tem 
reunião marcada com o BN-
DES, no segundo semestre, 
para tratar de abertura de li-

nhas de crédito de até 300 mi-
lhões de dólares para projetos 
de curto prazo, de conclusão 
em até seis meses, em ener-
gia renovável e saneamento 
urbano como, por exemplo, 
tratamento de lixo. 

Sobre a importância dos 
BRICS para o Brasil, o vice-
-presidente do NBD a� rmou 
que a aliança é primordial: 
“Como diz Samuel Pinhei-
ro Guimarães (diplomata e 
autor do livro Desa� os bra-
sileiros na era dos gigantes), 
é a relação com os grandes 
estados da periferia que pode 
garantir a ascensão dos emer-
gentes”, concluiu. 

Atualmente, o NBD tem 50 
funcionários de diferentes na-
cionalidades e abrirá concurso 
público para preencher mais 
50 vagas este ano. Em breve o 
banco terá centros regionais, 
inclusive no Brasil. 

Não para de crescer o 
número de moradores de 
rua na cidade mais popu-
losa dos Estados Unidos. 
Já são quase 60 mil pessoas 
sem-teto vivendo nas ruas 
de Nova York, sendo que 25 
mil são crianças. 

Em Los Angeles, outra 
grande cidade dos EUA, o 
número de moradores de 
rua ultrapassa a marca de 25 
mil pessoas.

As duas cidades norte-
americanas têm muito mais 
moradores de rua do que São 
Paulo. Segundo reportagem 
da TV Band, há cerca de 
16 mil pessoas que não 
tem moradia atualmente na 
capital paulista.

Quando se elegeu presi-
dente por uma diferença me-
nor que 2%, em novembro, 
Mauricio Macri pediu aos 
Argentinos: “Não me aban-
donem”. Parecia Collor pouco 
antes de ser afastado: “Não me 
deixem sozinho”. 

Este magnata, que só pensa 
em negócio e futebol (foi pre-
sidente do Boca Juniors), foi 
concebido dirigente máximo 
da Argentina com a missão de 
anular as conquistas sociais, 
econômicas e comunicacio-

nais, construídas nos 12 anos 
de Néstor e Cristina Kichner. 
Logo de cara, demitiu mais de 
24 mil funcionários públicos. 

No primeiro mês de go-
verno, Macri tirou dez dias 
férias e entrou em licença 
médica. Aproveitando o lon-
go recesso do Congresso, que 
vai até o � m de fevereiro, ele, 
ou melhor, a engrenagem que 
o concebeu e o tutela, baixou 
vários decretos, numa fúria 
autoritária só comparável 
ao golpe militar que depôs 
o presidente Juan Domingo 
Perón, em 1955: maxidesva-
lorização do dólar, retirada 
de subsídios dos transpor-
tes, do imposto dos grandes 
proprietários do campo, das 
limitações da lei de medios 
aos grandes monopólios da 
comunicação e aumento de 
até 700 % na conta de luz. 

Claro, o golpe de Macri 
não precisou recorrer aos mi-
litares nem às matanças que 
marcaram aquele período. 
Tem a seu dispor gorilas mi-
diáticos muito mais e� cazes 

que os generais, na medida 
que ocultam suas atrocidades 
contra a economia do país e 
os direitos dos trabalhadores 
e ainda o brindam com certa 
popularidade. 

Mas como nem tudo sai 
de acordo com a encomen-
da, Maurício Macri tem-se 
mostrado como um bronco, 
tanto dentro como fora do 
país. Ao respaldar a prisão 
arbitrária da líder indígena 
Milagro Sala, ele deu de ban-
deja à oposição seu primeiro 

preso político. Que moral tem 
ele agora para falar dos presos 
políticos da Venezuela, que 
assassinaram 43 pessoas e 
incendiaram universidades e 
creches infantis?

O grande comunicador, 
que prometia “diálogo e 
transparência”, revelou-se 
troglodita ao encerrar brus-
camente uma entrevista co-
letiva em Davos, na Suíça, 
só porque lhe perguntaram 
se agora com a prisão da ín-
dia, ele podia pedir a liber-
tação de Leopoldo López, 
da Venezuela.

Finalmente, Macri saiu-
-se muito mal quando in-
ventou uma desculpa para 
não ir à V Cúpula da Celac 
(Comunidade dos países 
latino-americanos e caribe-
nhos). Ficou com medo do 
presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, que pro-
meteu ir para lá “com tudo”. 
Antes, se viu falando sozi-
nho na primeira reunião do 
Mercosul, em Assunção, ao 
tentar denegrir a Venezuela.

Mário Augusto Jakobskind

Maria Luiza Franco Busse

internacional

Osvaldão, um mito na Guerrilha do Araguaia
BRICS, um banco a favor do trabalho

Mais moradores de rua nos Estados Unidos

Sindicato dos Bancários de Brasília lança
livro sobre seus 55 anos

Teatro para todos

Um documentário 
intitulado Osval-
dão conta a história 
de um personagem 

carismático oriundo das clas-
ses populares. O projeto foi 
realizado de forma indepen-
dente, com � nanciamento de 
diversos movimentos sociais 
e contribuintes individuais.           

Sob a direção de Vandré 
Fernandes, Ana Petta, Fábio 
Bardella e André Michiles, 
um quarteto de jovens que 
não eram nascidos quando 
da guerrilha do Araguaia, o 
� lme conta uma história ím-
par. O personagem é Osvaldo 
Orlando da Costa, um jovem 
nascido no município minei-

ro de Passa Quatro, de família 
descendente de escravos, que 
depois de exercer várias ativi-
dades, inclusive como lutador 
de boxe no Vasco da Gama, ga-
nhou uma bolsa de estudos na 
então Tchecoslováquia, onde se 
formou em engenharia.

Osvaldão tornou-se mili-
tante do Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB) e no � nal 
dos anos 60, o país vivendo 
sob o jugo de uma ditadura 
civil militar, o personagem 
entra fundo no projeto de 
guerrilha, tendo como mis-
são preparar terreno para a 
de� agração do movimento.

O projeto do PCdoB aca-
bou sendo reprimido de for-
ma violenta com seus militan-
tes assassinados por militares 
deslocados para combater a 
guerrilha, que tentava dar seus 
primeiros passos. Quase todos 
os guerrilheiros foram presos 
e assassinados fora de comba-
te, alguns deles, entre os quais 
Osvaldão, com os corpos de-
saparecidos até hoje.

Pelo relato de camponeses 
moradores da região, Osval-

dão transformou-se numa 
lenda. Era uma � gura respei-
tada pelo seu carisma, cultua-
do pelos habitantes locais, que 
também tiveram de enfrentar 
a fúria repressiva do Estado 
brasileiro, no maior desloca-
mento de tropas ocorrido na 
história do país. 

O documentário é uma 
oportunidade de conhecer 
um fato histórico do Brasil, 
encerrado em 1974, que as 
elites preferem simplesmen-
te ignorar.  

A coletânea, baseada 
no trabalho de pesquisa de 
uma equipe de pro� ssionais 
da Universidade de Brasí-
lia (UnB), relata os 55 anos 
de luta da entidade. O pri-
meiro volume começa pela 
fundação da Associação dos 
Bancários, passa pela inter-
venção do golpe civil-militar 
de 1964 e vai até o ressurgi-
mento do movimento sindi-

cal combativo e a vitória do 
Movimento Bancário de Re-
novação Sindical, em 1980.

A publicação traz ainda os 
per� s de três lideranças histó-
ricas da criação do sindicato: 
Adelino Cassi, Alvimar Fi-
gueira da Fonseca e Antunes 
de Queiroz Chaves. O pri-
meiro exemplar foi entregue 
aos � lhos de Adelino Cassis, 
Luiz Carlos e Dulcinéa. 

O Silêncio do Mundo é um espetáculo solo onde as lin-
guagens do cinema, teatro e dança se juntam para contar a 
história de uma mulher de classe média que resolve largar 
uma vida confortável e um bom emprego e velejar sozinha 
durante meses. Em um misto de medo e coragem, felicida-
de e melancolia, ela chega a seu limite físico e emocional e 
decide desistir de tudo. Mas já é tarde.

Classi� cação indicativa: 14 anos
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
Datas: 18 a 28 de fevereiro (5ª, 6ª e sábado e domingo)
Local: CCBB Brasília - SCES Trecho 2 (próximo à ponte JK). 
Há ônibus de graça. Informe-se pelo telefone (61) 3108-7600

O � lme sobre Osvaldão mostra um personagem carismático da história do Brasil,
que deixou de ser lutador de box para lutar pela liberdade de um povo.

O Novo Banco de Desenvolvimento, fundado pelos BRICS (Brasil, 
Rússia, Índia China e África do Sul), tem o objetivo de � nanciar 
projetos, inicialmente na área de energia sustentável.

“Sindicato dos Bancários de Brasília – uma história”, 
o primeiro livro da coleção de três volumes e cinco 
capítulos, foi lançado no dia 2 de fevereiro.
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 O Silêncio do Mundo

Osvaldão

New Development Bank

Macri aumenta luz em 700%
na Argentina e tira férias 
FC Leite Filho
O novo presidente da Argentina, Maurício Macri, mal 
tomou posse e já começou a retirar direitos dos mais pobres.
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Milhares de argentinos protestam contra Presidente Macri
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A polêmica Lei do Silêncio 
do DF desperta paixões, direi-
tos ofendidos e muita injusti-
ça. Enquanto alguns querem 
silêncio absoluto, outros que-
rem liberdade total. Os mú-

sicos clamam por tolerância, 
diálogo e competência dos ór-
gãos públicos na � scalização.

Para o músico, composi-
tor e doutor em História Cul-
tural, Clodo Ferreira, "cada 
lugar tem sua vocação, sua 
expressão mais digna. No 
caso de Brasília, a música é o 
maior patrimônio imaterial 
que temos atualmente. Além 
de nomes e bandas que fa-
zem parte do repertório na-
cional, temos uma legião de 
instrumentistas que se desta-
cam até mundialmente". 

"Em vez de transformar a 
música ao vivo num inimigo 
a ser eliminado, deveria ser 
criada uma rede de proteção 
aos artistas locais, que fazem 
contraponto aos defeitos tan-
tas vezes injustos que são as-
sociados à capital brasileira", 
arremata Clodo. 

Já o músico Jaime Ernest 
Dias critica a forma como a 
lei vem sendo aplicada pelo 
governo de Brasília. "Muitas 
casas foram fechadas, outras 
suspenderam shows temen-
do as pesadas multas. Não há 
critérios claros sobre o que 
querem as autoridades res-
ponsáveis pela � scalização. 
Há bares que não têm músi-
ca e produzem mais ruídos 
do que aqueles que têm pro-
gramação musical. Os ôni-
bus barulhentos, de péssi-
ma qualidade, por exemplo, 
continuam circulando. A lei 
deveria distinguir ruídos e 
música, coisas distintas", ar-
gumenta Jaime. “Brasília é a 
capital da música e disso de-
veríamos ter orgulho”, con-
clui o músico.

Na tentativa de encontrar 
uma saída para o embate, o 

deputado distrital Ricardo 
Vale (PT) apresentou projeto 
de lei que altera os níveis de 
emissão de ruídos, passando 
das atuais faixas de 55 a 65 
decibéis para 70 a 75 decibéis. 
"Atualmente, o comerciante 
é autuado sem saber quando 
e onde suas emissões sono-
ras foram medidas. E o mais 
curioso é que o estabeleci-
mento é lacrado sem nenhum 
aviso prévio", diz o deputado.  

Outro detalhe do projeto 
é o artigo que obriga o � scal a 

medir os níveis de sons e ru-
ídos também no interior do 
imóvel do reclamante. Se a me-
dição apontar ruído inferior ao 
previsto, a denúncia será consi-
derada improcedente.  

As fontes ouvidas desejam 
que a Secretaria de Cultura, 
parlamentares, músicos, pro-
prietários de espaços culturais e 
representantes da sociedade se 
reúnam para construir o pacto 
sobre níveis de convivência ci-
vilizada em defesa de Brasília. 
Isso é o mais importante.

Rubem Alves escreveu 
que uma horta é uma 
festa para os senti-
dos. Pessoas que só 

possuem uma varanda enso-
larada em áreas urbanas vêm 
percebendo a mesma coisa, 
descobrindo a delícia do ciclo 
plantar-colher-comer, mesmo 
que seja um pé de manjericão, 

uma pimenteira, uma muda 
de tomate cereja. E muitas 
vezes, por necessidade ou por 
lazer, se organizam e ocupam 
espaços ociosos para a produ-
ção de alimentos. E é aí que 
constatam, como o escritor, 
que toda horta já vem com 
bônus: além de ser boa de co-
mer, ela é boa de cheirar, de 

ver, ouvir, tocar e, principal-
mente, é boa de viver.

Em Brasília, moradores 
do Setor Sudoeste resol-
veram limpar um terreno 
espremido entre a calçada 
e a grade do parque ecoló-
gico da comunidade. Eles 
queriam melhorar o visual 
do local, mas aproveitaram 
para plantar uns pés de ma-
mão e de tomate. O bônus 
veio de imediato. Curiosos 
se ofereceram para ajudar, o 
espaço transformou-se em 
horta e virou ponto de en-
contro de moradores com 
a terra e com os vizinhos. A 
área é hoje o xodó dos mo-
radores, o local mais foto-
grafado da região, tema de 
reportagens dos canais de 
televisão e jornais da capital.

Segundo Osvaldo Dalvi, 
o morador que deu a pri-

meira enxadada na horta, 
a iniciativa logo ganhou o 
apoio dos frequentadores do 
parque, que aderiram tra-
zendo e plantando sementes 
e mudas. Logo a horta virou 
“quintal de todo mundo, 
canteiro onde germinam al-
faces, girassóis e amizades”.

Sobre a importância de se 
manter uma horta em ple-
no centro urbano, perto de 
comércios onde é possível 
adquirir legumes e verduras 
sem ter que sujar as mãos, 
Dalvi � losofa: “A horta ali-
menta a alma e nos reedu-
ca. Aqui aprendemos que, 
mesmo estando ao lado de 
uma das avenidas mais mo-
vimentadas do bairro, basta 
atravessar a calçada para ver 
que todos temos que nos re-
verenciar ao singelo tempo 
de uma planta”. 

Horta urbana: muito mais que abobrinha

Músicos do DF querem proteção, não perseguição

Juarez Alves Martins

Romário Schettino

distrito federal
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Um dos fundadores do Clube do 
Choro, Jaime é professor da Escola 
de Música de Brasília.

Quando a comunidade resolve abraçar um projeto, ele nasce vencedor. Foi o que aconteceu com a horta do Sudoeste.

A música não pode estar na lista dos problemas. Ela deve ser considerada um bem cultural 
a ser protegido e estimulado, o que só é possível com mais diálogo e menos intolerância.

 Clodo tem mais de cem canções gravadas por cantores de grande carreira nacional.

Osvaldo Dalvi (centro) mostra o trabalho começado por ele e abra-
çado por moradores do Sudoeste

Carinho da comunidade faz 
tomates crescem saudáveis 
em meio à agitação urbana


