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Zika nunca mais

O Brasil nas mãos do povo

Mais alunos da rede pública na UnB

Violência contra a mulher

Está em análise no Congresso Nacional a aprovação da CPMF, 
cuja proposta de cobrança não alcançará as movimentações fi-
nanceiras de pequeno valor. Com a epidemia de zika, mais do 
que nunca é preciso considerar a CPMF para financiar a volta 
dos antigos mata-mosquitos, demitidos por José Serra quando 
ele era ministro da Saúde.
Ainda sobre a zika, o Jornal Brasil Popular fez uma entrevista 
exclusiva com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Es-
tratégicos, do Ministério da Saúde, Eduardo de Azeredo Costa. 
Ele garante que a prioridade do Ministério é combater o Aedes 
Aegypti e descobrir a vacina contra o vírus zika. Confira a entre-
vista. Pág. 4 e 5

O momento político requer a partici-
pação popular para ajudar a decidir 
os rumos da nação. Entre os grandes 
assuntos, é preciso acompanhar a 
atuação do Congresso Nacional e a 
tentativa de retirar direitos dos traba-
lhadores. Também chama atenção a 
perseguição implacável dos grandes 
jornais e redes de televisão contra o 
ex-presidente Lula sem que haja ne-
nhuma prova contra ele, enquanto 
ficam escondidas as notícias sobre 
sonegação de impostos por grandes 
empresas e outros temas que interes-
sam mais ao povo. Enfim, é preciso 
uma grande mobilização popular para 
garantir os direitos conquistados até 
aqui. Decida, caro leitor, qual Brasil 
você quer que vença. Pág. 3

Apesar do preconceito que ainda sofrem, estudantes de escolas públicas reforçam 
a autoconfiança e já ocupam espaço significativo nas universidades federais. Por 
exemplo, na UnB, de dois mil aprovados em primeira chamada no PAS (Programa 
de Avaliação Seriada), 861 são oriundos da rede pública.  Pág. 8

O Dia Internacional da Mulher, em 8 
de março, leva à reflexão sobre a vio-
lência contra as mulheres e a impor-
tância de denunciar os agressores. 
O tema da redação do Enem 2015 
abordou essa questão e despertou 
55 mulheres para escreverem sobre 
o assunto durante a prova. Apesar 
dos esforços, como a Lei Maria da 
Penha, o Brasil ainda está longe de 
resolver esse problema. Pág. 8
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Expediente

Editorial Brasil

O papel de cada cidadão

Trabalhadores propõem menos juros e mais salários

Dorgil Silva

Cesar Fonseca

Neste ano, cada pes-
soa será chamada a 
decidir sobre qual 
Brasil deve sair vito-

rioso da crise atual. Quem rala 
e trabalha muito, entretanto, 
tem pouco tempo para acom-
panhar todos os acontecimen-
tos políticos que infl uenciam o 
destino do País. Por isso aqui 
estão alguns assuntos que, afe-
tam o povo e serão acompa-
nhados pelo Jornal Brasil Po-
pular em 2016.

Eleições para prefeito e verea-
dores – Prefeitos e vereadores 
eleitos, além de decidirem a 
aplicação do orçamento do mu-
nicípio, infl uenciam a eleição 
dos demais cargos políticos em 
2018. Ao tentar derrotar o PT e 
partidos populares, a estratégia 
da oposição é cortar políticas 
que distribuam renda e riqueza.

Perseguição a Lula – Crimi-
nalizar Lula contribui para a 
estratégia oposicionista. Com 
o Impeachment enfraquecido, 
outra tentativa é a cassação de 

Dilma no Tribunal Superior 
Eleitoral a ser presidido por 
Gilmar Mendes.

Diminuição do espaço públi-
co reduzido e sonegação de 
impostos – Escolas públicas, 
saúde pública, previdência pú-
blica, empresas públicas, trans-
portes públicos, lazer público. 

No ajuste fi scal, o Congresso 
ameaçou esses espaços públi-
cos. Manter o investimento e 
diminuir a sonegação pratica-
da pela alta classe média e os 
mais ricos é bandeira dos seg-
mentos populares.

Ações seletas judiciais e po-
liciais – A polícia e a justiça 

alcançam primeiro os mais 
pobres, sem recursos nem 
amigos poderosos. No meio 
político, desde sempre, são 
incriminados e julgados pri-
meiramente os que defendem 
interesses populares. Essa sele-
tividade nas ações e tramita-
ções civis e penais (judiciais) 
e na repressão às infrações e 

crimes (policiais) é tema hoje 
muito discutido.

Mobilizações sociais – O 
combate à corrupção, ação 
válida, tem sido utilizado pela 
mídia e no Congresso para 
angariar apoio à oposição. A 
corrupção histórica é atribuída 
aos 13 anos de governo do PT e 
aliados. Dissemina-se, porém, 
que apoiar o combate à corrup-
ção não signifi ca se opor às po-
líticas distributivas e redistribu-
tivas, o que tem retirado força 
das marchas oposicionistas.  

Poder de comunicação – De 
um lado, os grandes jornais e 
redes de televisão, alinhados 
com o discurso da oposição 
aos governos Lula e Dilma. 
De outro, a possibilidade de 
expressão via rádios e tevês co-
munitárias, veículos sindicais e 
associativos, redes sociais, diá-
rios na internet e jornais como 
o Brasil Popular. 

Refl ita! Opine! Movimen-
te-se! Comunique-se! Decida! 
Qual Brasil deve sair vitorioso?

As centrais sindicais se 
reuniram com o Partido 
dos Trabalhadores para fa-
lar sobre o programa eco-
nômico que apresentarão 
ao governo. A principal 
proposta é reduzir a taxa de 
juros, que sufoca o governo, 
as empresas e os consumi-
dores, todos endividados.

Ganham com o juro 
alto somente os especula-
dores, agiotas, sanguessu-
gas do povo. Diminuindo 
os juros, desafogam-se 
as forças produtivas, pri-
sioneiras da agiotagem 

praticada pelo mercado 
fi nanceiro especulador, 
que controla as rédeas do 
poder nacional.

Menos juros signifi -
cam menos custos para 
os setores produtivos e, 
consequentemente, me-
nos infl ação, maior po-
der de compra dos salá-
rios, mais produção, mais 
renda, mais consumo, 
mais arrecadação para o 
governo, que, com mais 
dinheiro em caixa, pode 
realizar mais investimen-
tos, girando a economia.

Para os trabalhadores, 
a política econômica atual, 
centrada no aumento do 
juro para combater a infl a-
ção, é totalmente equivoca-
da. Na verdade, a infl ação 
decorre não do aumento 
do consumo, mas do arro-
cho dos salários que reduz 
o consumo e paralisa a pro-
dução. 

Já para o mercado fi-
nanceiro, a inflação bra-
sileira é produzida pelo 
excesso de consumo dos 
trabalhadores. Mas isso 
é falso.

Banqueiros e espe-
culadores em geral con-
sideram salário como 
custo de produção e não 
renda do trabalhador. 
Eles recomendam corte 
nos custos, ou seja, nos 
salários, para combater 
a infl ação e o consumo. 
Mas essa receita fracas-
sou e levou o Brasil à 
recessão e ao desempre-
go, com a diminuição do 
consumo, da arrecadação 
e dos investimentos. Ao 
fi nal, não reduziu, mas 
aumentou a infl ação.

Está no Senado o projeto de lei chamado de Estatuto das 
Estatais (PLS 555/2015), que determina que “empresa públi-
ca e sociedade de economia mista serão constituídas sob a 
forma de sociedade anônima”.

O projeto, na verdade, representa uma grave ameaça a 
Caixa, Correios, BNDES, Petrobras, empresas do setor elétri-
co, entre outras, e adota o princípio de Estado Mínimo para 
ressuscitar o modelo de privatizações do governo Fernando 
Henrique Cardoso, que tanto prejuízo causou ao Brasil.

É mais uma tentativa dos senadores do PSDB (Aécio Ne-
ves, Tasso Jereissati, José Serra e outros) de ampliar o espaço 
dos agentes de mercado no controle das estatais para enfra-
quecer o controle social e desvalorizar os empregados de car-
reira das empresas públicas.

O Brasil chama cada vez mais a atenção de estudantes de 
várias partes do mundo. Só em 2015, cerca de 96 mil estran-
geiros escolheram o Brasil para uma experiência internacio-
nal, de acordo com a Associação Brasileira de Organizado-
res de Viagens Educacionais e Culturais. Eles aproveitam a 
oportunidade de estudar e ainda conhecer uma nova cultura, 
e permanecem no Brasil de três meses a um ano. 

Projeto antinacionalista do PSDB

Brasil entra na rota de
estudantes estrangeiros
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Com o Jornal Brasil PopularCOLABORE!

Em 1970, o Brasil decidiu ampliar seu 
mar territorial para 200 milhas. Estudos 
geológicos da Petrobras indicavam ex-
traordinária riqueza no que hoje é uma 
realidade: o pré-sal. A decisão do gover-
no militar à época baseava-se em razões 
econômicas, mas também de soberania 
nacional. Poucos na política de esquerda 
apoiaram a decisão. 

Demagogia patrioteira aventureira, di-
zia-se. Mas Dilma Roussef, então prisioneira 
política por lutar contra a mesma ditadura, 
compreendeu que a decisão tinha alcance 
estratégico imprescindível. Da cadeia, onde 
foi torturada, ela apoiou a medida.

Hoje, ironia da história, a presidenta 
Dilma é a chefe de Estado encarregada de 
zelar pela adequada exploração da imensa 
riqueza petrolífera descoberta pela mo-
derna tecnologia da Petrobras, nas 200 mi-

lhas da costa, em favor do povo brasileiro. 
E para desfazer boatos espalhados para 

tentar desmoralizar a Petrobras, visando 
facilitar a entrega desta riqueza a potên-
cias estrangeiras, Dilma publicou em seu 
blog pessoal: “O governo defende a ma-
nutenção da atual legislação de explora-
ção dos campos do pré-sal com regime de 
partilha e com a Petrobras como opera-
dora única, detendo 30% de participação 
no consórcio vencedor dos leilões”. 

Coerente com a época em que apoiou, 
na prisão, o mar de 200 milhas, a presiden-
ta Dilma tem legitimidade, eleita demo-
craticamente, para convocar uma grande 
unidade cívico-militar da Nação, para 
defender o petróleo daqueles que querem 
entregá-lo aos gringos, como consta no 
projeto de lei 131/2015, de autoria do Se-
nador José Serra (PSDB/SP).

Das 200 milhas ao pré-sal
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O povo é que vai decidir qual Brasil sairá vitorioso da crise

Para as centrais sindicais, política econômica deve incentivar produção e evitar especulação
Juro alto favorece
especuladores do exterior

Os países capitalistas ricos decidi-
ram acabar com juros para estimular 
consumo e vencer a crise mundial. Os 
mais ricos estão praticando juro nega-
tivo. Se, no Brasil, o juro continuar alto, 
os especuladores virão para cá, aprovei-
tar, para ganhar muito dinheiro, sem 
fazer força.

Porém,  se o juro diminuir também 
aqui, não haverá incentivo à especu-
lação. Ao contrário, haverá estímulo à 
produção, que fortalece a indústria na-
cional, a criação de empregos, a compe-
titividade e a produtividade. E somente 
com indústria forte o país será forte.

 Estatais como Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios correm risco
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Todo mundo quer sa-
ber se o Brasil tem condi-
ções de produzir soros e 
vacinas para combater a 
zika, chicungunha e den-
gue. É possível?

Já decidimos no minis-
tério que é alta a priorida-
de no desenvolvimento 
de tecnologias voltadas ao 
controle do Aedes Aegypti 
e na descoberta de vaci-
nas e diagnósticos da zika. 
É claro que a zika está no 
ponto quase zero porque 
ela entrou no nosso cardá-
pio efetivamente há cinco 
meses. No mundo inteiro 
ninguém estava atento a 
esse problema. Portan-
to, não há o que trazer de 
fora. Com cooperação ou 
não nós vamos desenvol-
ver isso. Mas é claro que 
a situação exige pressa e, 
quando se pede ajuda à 
comunidade internacio-
nal, deve-se ter em mente 

que é necessário estar livre 
dos interesses comerciais 
que são típicos de pesqui-
sas em que se pode tra-
balhar com mais calma. 
Nesse caso, os direitos de 
patente precisam   ser es-
quecidos em nossas nego-
ciações.

Como funcionaria esse 
tipo de cooperação?

Começo citando o 
convênio entre o Instituto 
Butantan e o National Ins-
titute of Health, dos EUA, 
que desenvolve uma vaci-
na. Nesse acordo, é preciso 
pagar royalties. Para certos 
países a gente não pode 
vender porque eles entre-
garam as fórmulas para 
outros laboratórios. Mas 
é preciso ter mais gene-
rosidade na hora em que 
vemos o sofrimento da 
população. O Brasil já as-
sinou vários tratados que 

dá livre acesso aos resul-
tados das pesquisas. Tudo 
isso foi tratado na reunião 
bilateral entre Brasil e Es-
tados Unidos, realizada 
em Brasília. Queremos 
adotar medidas práticas e 
aprofundar a cooperação 
que existe há muito tempo 
entre EUA e Brasil na área 
da saúde.

Então, é possível ven-
cer essa guerra?

Claro que sim, não 
existe fracasso do homem 
na história da humanida-
de. O homem é capaz de 
se adaptar e vencer todas 
as batalhas.

Vivemos os ciclos das 
chamadas epidemias mun-
diais. Primeiro a gripe avi-
ária, depois a gripe suína, 
agora a zika...

Isso é uma coisa mun-
dial. A população cresceu 
muito, assim como fi cou 
mais fácil viajar de avião. 
O fato é que o mundo fi -

cou mais curto, então as 
epidemias atravessam 
mais rápido as distâncias 
e se disseminam. A zika é 
relativamente nova, convi-
via na mata com mosqui-
tos entre macacos. Apare-
ceu em um ou dois casos e 
de repente se espalhou.

Não há um certo alar-
mismo na cobertura da 
grande mídia, que confun-
de mais do que esclarece?

A mídia tradicional 

tem que vender, ela gos-
ta de despertar ansiedade 
na população para vender 
seus noticiários. Quando 
se trabalha seriamente é 
preciso um pouco de cal-
ma, porque as decisões 
não podem ser tomadas 
sem uma refl exão sobre o 
que acontece logo em se-
guida. A mídia pressiona 
muito e nem sempre na di-
reção correta, mas é nosso 
papel entender isso e dar 

as respostas. A mídia he-
gemônica tentou ironizar 
as declarações do ministro 
[da Saúde, Marcelo Cas-
tro] que são verdadeiras. 
Todos sabem que as meni-
nas eram expostas à rubé-
ola antes do período fértil. 
Daí afi rmarem que ele 
estava dizendo que é bom 
as meninas contraírem a 
zika, é uma distorção.

O que faz a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos, 
do Ministério da Saúde, 
quais são as prioridades?

Basicamente nossa se-
cretaria ajuda o Sistema 
Único de Saúde (SUS) a 
utilizar novas tecnologias, 
a incorporar inovações e 
estimular instituições na-
cionais a desenvolverem 
pesquisa científi ca ino-
vadora na área da saúde. 
Sempre assegurando o 
acesso da população às 
novas descobertas do Bra-
sil e do mundo.

Quais são essas insti-
tuições?

Temos convênios com 
o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, CNPq, Finep 
e contribuições para a 

seleção de temas e proje-
tos a serem fi nanciados. 
Além da Fiocruz, que é 
um dos órgãos fi nancia-
dos, temos o Instituto 
Evandro Chagas. Vários 
laboratórios públicos es-
taduais atuam a partir 
desses acordos e convê-
nios, como Butantan (SP) 
e Vital Brazil (RJ).

E há recursos para 
tudo isso?

Tenho comigo uma 
máxima que diz: os re-
cursos estão na cabeça do 
administrador. É preciso 
lembrar sempre que há 
um acordo aqui, outro 
ali. Assim as coisas avan-
çam. Não estamos tendo 
nenhuma limitação, nes-
se momento, que impeça 
nosso trabalho.

Há outros acordos na 
área internacional?

Sim, temos convê-
nios com a Organização 
Panamericana de Saúde 
(Opas), com a Agência 
de Cooperação do Japão, 
a Fundação Bill e Melin-
da Gates (EUA), a Na-
tional Institute of Health 
(EUA).

Prioridade é combater o aedes e descobrir vacina contra o zika
Romário Schettino

Em entrevista exclusiva ao Jornal 
Brasil Popular, o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, 
do Ministério da Saúde, Eduardo de 
Azeredo Costa, disse que a prioridade do 
ministério é combater o Aedes Aegypti e 
descobrir a vacina contra o vírus zika. 
Brasil e EUA firmaram acordo para 
desenvolver vacina contra o zika e o 
Brasil deve investir US$ 1,9 milhão nos 
próximos cinco anos. A parceria será 
realizada entre a Universidade do Texas 
e o Instituto Evandro Chagas do Pará.
Azeredo é médico-sanitarista e foi 
secretário de Saúde no governo Leonel 
Brizola, no Rio de Janeiro. Foi um 
dos fundadores da Escola Nacional de 
Saúde Pública da Fundação Osvaldo 
Cruz, como pesquisador titular na área 
de epidemiologia.

Brasil e Estados Unidos fi rmaram acordo para desenvolver vacina contra o zika, com parceria entre Universidade do Texas e Instituto Evandro Chagas do Pará

“O mundo ocidental padece de uma enfermidade compartilhada democraticamente e que o imbeciliza: os meios de comunicação” Umberto Eco

Usina de Belo Monte
As turbinas começam 
a girar em Belo Monte, 
a terceira maior usina 
hidrelétrica do mundo. 
A geração de energia 
deve começar no mês 
de março.

Ferrovias
não deslancham
O governo federal está 
encontrando difi cul-
dade para viabilizar os 
leilões de construção e 
operação de ferrovias 
importantes para o 
Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste. O principal 
produto a escoar por 
elas é a soja, que hoje 
viaja dois mil quilôme-
tros de caminhão do 
Mato Grosso até San-
tos e Paranaguá. Será 
que essas difi culdades 
serão superadas ainda 
nesse ano?

Portos têm movimentação 
recorde em 2015
A movimentação de 
cargas nos portos bra-
sileiros bateu recorde 
histórico em 2015, 
superando 1 bilhão de 
toneladas pela primeira 
vez na história. O 
volume alcançou 1,006 
bilhão de toneladas em 
2015, 3,9% acima da 
movimentação de 2014, 
que totalizou 968,87 
milhões de toneladas.

Aeroportos
Nos aeroportos brasi-
leiros, a pontualidade 
chegou a 93,5% no 
Carnaval. Entre os dias 
4 e 15 de fevereiro, 
apenas 6,52% dos 
16.209 voos progra-
mados no período 
decolaram com atraso 
superior a
30 minutos. 

brasil

entrevista / Secretário Eduardo de Azeredo Costa

José Augusto Valente

A CPMF na luta contra a dengue
Beto Almeida

Sindicatos, partidos e estudantes devem se unir à operação mata-aedes

Em 1998, durante o 
governo Fernando 
Henrique Cardoso, 
do PSDB, o Ministro 

da Saúde, José Serra, decidiu 
desativar um plano de com-
bate ao mosquito da dengue 
elaborado pelo ministro an-
terior, Adib Jatene, que havia 
destinado R$ 4,5 bilhões para 
essas ações que incluíam a 
manutenção de um contin-
gente permanente de milha-
res de funcionários contrata-
dos pela Fundação Nacional 
de Saúde, os chamados ma-
ta-mosquitos. Desativado o 
plano, houve a demissão em 
massa dos mata-mosquitos 
e a distribuição do dinheiro 
para prefeitos fazerem o que 
bem entendessem. Com isto, 
inúmeros especialistas in-
fectologistas previram a re-
tomada violenta da dengue, 
agora agravada porque além 
da dengue há também a chi-
kungunya e a zika, que pode 

estar provocando a microce-
falia, segundo apontam estu-
dos ainda não conclusivos.

O governo promove, no 
momento, uma necessária 
mobilização nacional, com 
militares e também o setor 
educacional contra o mos-
quito. Mas isso não dispensa 
a participação de sindicatos, 
partidos, movimentos so-
ciais e o movimento estu-
dantil, sendo necessário que 
essa unidade concreta, entre 
forças civis e militares, seja 
objeto de discussão e orga-
nização por estas entidades 
e movimentos, para, organi-
zadamente, formarem bri-
gadas para atuarem ombro a 
ombro com os militares no 
combate aos focos do mos-
quito. Seria grande exemplo 
de unidade política concreta 
para uma causa justa.

CPMF – No momento em 
que o Congresso Nacio-

nal analisa a reativação da 
CPMF, cuja proposta atual 
de cobrança não alcançará 
as movimentações finan-
ceiras de pequeno valor, é 
importante considerar que 
esta contribuição sobre 
movimentação financeira, 
poderia, também, recolher 
recursos a serem aplica-
dos na formatação de uma 
campanha permanente 
contra o mosquito da den-
gue. Incluindo, obrigato-
riamente, a criação de um 
contingente fixo de mata-
-mosquitos, recuperando 
o que havia sido demolido 
pelo ex-ministro da Saúde, 
José Serra. É uma manei-
ra de dar caráter regular e 
permanente no combate ao 
mosquito e, ainda, de gerar 
empregos úteis e necessá-
rios à sociedade. Afinal, 
como dizia Peron, ex-pre-
sidente da Argentina, go-
vernar é criar trabalho.

12 de fevereiro de 2016
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Secretário Azeredo, da Saúde: "A situação exige pressa"
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Por que perseguem o Lula? A importância de um candidato de esquerda na eleição dos EUA

José Augusto Valente

Mário Augusto Jakobskind

Lula não só queria 
como diminuiu drasti-
camente a fome e a mi-
séria no Brasil, criando 

o Bolsa-Família para permitir 
que a mãe cuide da educação 
dos fi lhos. 

Filhos esses que fazem o 
Pronatec e entram nas univer-
sidades públicas pela política 
de cotas e por mérito. Cada 
criança pobre que estuda aju-
da a tirar a família da miséria e 
da pobreza.

Esses fi lhos e fi lhas de fa-
mílias pobres, que Lula via-
bilizou que estudassem com 
qualidade, estão ocupando 
espaços antes de propriedade 
dos fi lhos de ricos e classe mé-
dia. Bastou oportunidade para 
subirem pelo próprio esforço.

Essas moças e rapazes, 
com origem no Bolsa-Família 
e Pronatec, estão viajando de 
avião, frequentando cinemas e 
teatros, que antes eram quase 
exclusivos para os fi lhos de ri-
cos e classe média.

Desde que os portugue-
ses ocuparam o Brasil, o lu-

gar de negros e pardos sem-
pre foi a senzala, as favelas, 
os lixões, as periferias urba-
nas, as profi ssões de baixa 
renda (empregada domés-
tica, porteiro, motorista de 
ônibus) e o futebol. 

A origem do ódio – tan-
to homens como mulheres 
- médicos, advogados, en-
genheiros, professores uni-
versitário, são considerados 
“aberrações” que os ricos e 
boa parte da classe média 
não toleram.

Essa é a principal origem 
do ódio ao Lula. Um país em 
que uns poucos tinham uma 
vida com qualidade, trans-
formou-se num Brasil com 
oportunidades para todos.

Os ricos e boa parte da 
classe média querem que o 
país volte a ser exclusivamen-
te deles e que os pobres se 
danem. Por isso são contra o 
Bolsa-Família, o Minha Casa 
Minha Vida, o Pronatec, a 
cota de negros nas universi-
dades públicas e a criminali-

zação do racismo, entre ou-
tras políticas do Lula.

Mas o grande problema, 
para eles, é que Lula é o fa-
vorito para se reeleger presi-
dente em 2018. 

Se isso acontecer, os ricos 
terão que continuar convi-
vendo com homens e mu-
lheres, negros e pardos de 
origem pobre, nos ambientes 
e nos empregos que eram só 
seus. O que é “inaceitável”!

Por isso estão fazendo 
de tudo, com forte apoio da 
TV Globo e outros veículos, 
para impedir que Lula volte 
à presidência. 

Para atingir esse objetivo 
vale tudo: difamar, mentir, 
atingir a família do Lula, in-
ventar tríplex no Guarujá e 
sítio em Atibaia, entre mui-
tas outras calúnias.

Eles acham que não têm 
a menor chance de vencer 
Lula no voto, e que só resta 
a opção de matar Lula poli-
ticamente. 

E você, caro leitor, qual a 
sua opinião sobre isso?

A eleição presiden-
cial dos Estados 
Unidos aconte-
ce em novembro, 

mas já estão em andamento 
as eleições partidárias para 
a defi nição do candidato de 
cada partido. Essas prévias 
apresentam surpresas, sobre-
tudo no Partido Democrata.

No Partido Republicano 
a disputa tem, por enquanto, 
como principal protagonista 
o milionário Donald Trump, 
de 70 anos, que corre atrás 
da preferência do eleitora-
do de direita com sucessivos 
pronunciamentos de cará-
ter notadamente racista. Ele 
ofende mexicanos e afi rmou 
que expulsaria os seguidores 
da religião muçulmana, o que 
entra em choque com a pró-
pria Constituição do país.

A surpresa entre os De-
mocratas fi ca por conta de 
Bernie Sanders, de 74 anos, 
que se apresenta como “so-
cialista democrata”, o que 
para os Estados Unidos 
pode ser considerado bas-
tante avançado.

Sanders até pouco tem-
po era um desconhecido no 
cenário internacional, como 
Barack Obama oito anos atrás 
ao vencer Hillary Clinton, se-
nadora por Nova York e ex-
-primeira dama no governo 
Bill Clinton.

Enquanto Hillary é apoia-
da pela cúpula democrata, 
Sanders tem encontrado gran-
de apoio entre os jovens, mui-
tos deles desiludidos com as 
duas gestões de Barack Oba-
ma. Ele tem angariado votos a 
partir de suas surpreendentes 
declarações, não só em ques-
tões internas como em âmbito 
de política externa. 

Sanders também conse-
guiu empolgar eleitores ao 
tornar clara as ligações com-
prometedoras entre dinheiro, 
através de milionárias contri-
buições empresariais, e a polí-
tica norte-americana.

O que dizer, por exemplo, 
de um aspirante a candidato 
presidencial que afi rma que 
“tudo aquilo que temíamos 
no comunismo – perder 
nossas casas e posses, nossas 

economias, ter de trabalhar 
duro por um salário mise-
rável – se realizou graças ao 
capitalismo”?

Enquanto Hillary Clinton 
recebe críticas por ter apoiado 
a invasão dos Estados Unidos 
no Iraque, iinclusive de Julian 
Assange (editor do site Wikile-
aks, que divulgou documentos 
secretos que depõem contra o 
governo americano), ao afi r-
mar que votar em Hillary é 
“votar a favor da guerra”) San-
ders acusou o governo de ser 
um dos responsáveis pela ins-
tabilidade no Oriente Médio 
e até mesmo pelo surgimento 
do Estado Islâmico.

Sanders, um típico social 
democrata ao estilo sueco, 
também tem ganhado adep-
tos por prometer aos cida-
dãos um sistema de saúde 
público e universal, direito à 
educação superior sem en-
dividamento excessivo da ju-
ventude, um salário mínimo 
condizente com as necessida-
des básicas, uma rede expan-
dida e mais forte de proteção 
e seguridade social.

Marcondes Guedes é a cara 
da nova geração de brasileiros 
que já pode concretizar o so-
nho de cursar uma faculdade. 
Aos 19 anos, conquistou uma 
vaga no curso de medicina na 
Universidade Federal do Cariri 
(UFCA), no interior do Ceará, 
criada em 2013 pelo governo 
da presidente Dilma Rousseff .

O futuro médico nasceu e 
morou até os 15 anos no As-

sentamento 10 de Abril, do 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra, no Cra-
to (CE). Sempre estudou em 
escola pública e fez o ensino 
médio no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Ceará, na mesma 
cidade. Isso graças à política 
de interiorização de escolas 
técnicas criada pelo ex-presi-
dente Lula. 

Os países que integram os 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) estão 
preocupados com o impacto 
negativo da utilização gene-
ralizada do dólar e refl etem 
sobre as possíveis formas de 
abandoná-lo. 

Economistas da Univer-
sidade Russa de Economia 
Plekhanov consideram que a 

adoção de uma moeda supra-
nacional poderia afastar os paí-
ses do dólar no comércio mun-
dial e aumentar a efi cácia dos 
sistemas monetários nacionais 
e internacional.

Todos sabem que é muito 
difícil abandonar o sistema 
habitual, que utiliza a moeda 
dos Estados Unidos no co-
mércio internacional, mas a 

mudança poderia criar uma 
concorrência que deixaria de 
considerar somente o dólar 
para realizar transações co-
merciais mundo afora.

Segundo os economistas 
russos, inicialmente esta nova 
moeda poderia ser apenas vir-
tual, possibilitando a todos os 
países utilizá-la, preservando os 
sistemas monetários nacionais.

A intenção dos poderosos, assim como fi zeram com Jesus de Nazaré e Tiraden-
tes, é prender, condenar em rito sumário e matar politicamente o Lula

Bernie Sanders ainda causa surpresa ao se apresentar, no símbolo do capitalismo mundial, como “socialista democrata”

Sem Terra fará medicina em universidade federal Economistas propõem moeda para concorrer com o dólar
Grande e recordista Brasil Sorridente

O programa Brasil Sorri-
dente completa 12 anos com 
resultados reconhecidos mun-
dialmente. Antes, só quem 
podia pagar por uma consulta 
tinha acesso a dentista. 

Mas essa realidade mu-
dou a partir do Brasil Sorri-
dente, considerado o maior 
programa público de saúde 
bucal do mundo. Segundo 

a Organização Mundial de 
Saúde, agora o Brasil está 
em um seleto grupo de paí-
ses considerados com baixa 
prevalência de cáries. 

Atualmente, cerca de 70 
milhões de brasileiros são 
atendidos por mais de 22 
mil equipes de Saúde Bucal, 
gratuitamente, pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

fo
tr

o 
pú

bl
ic

a

Marcondes: "Minha vida 
mudou totalmente"

Sanders: O governo é nosso e não de ricos que doam à campanha"
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Brasil  Popular8

Com a proximidade do 
Dia Internacional da Mulher, 
em 8 de março, o Jornal Bra-
sil Popular convoca leitores 
e leitoras a uma reflexão que 
leve à tomada de consciên-
cia de que qualquer tipo de 
violência contra as mulheres 
deve ser denunciada. Esse dia 
é lembrado em todo o mundo 
em homenagem às 130 operá-
rias de uma fábrica de tecidos 
de Nova Iorque (Estados Uni-
dos), que foram mortas por 

reivindicarem melhores con-
dições de trabalho. Em greve, 
elas foram trancadas dentro 
da fábrica, que foi incendiada, 
e morreram carbonizadas.

Este é apenas um exemplo 
das atrocidades que sofrem as 
mulheres em todo o mundo. E 
no Brasil não é diferente. Por 
isso, o tema da redação do 
Enem 2015 foi uma excelente 
escolha – “A persistência da 
violência contra a mulher na 
sociedade brasileira”. Além de 

levar mais de sete milhões de 
jovens, que participaram do 
Enem, a refletir sobre o assun-
to, serviu de desabafo para 55 
mulheres que fizeram a prova. 
Elas se identificaram com o 
tema e aproveitaram para rela-
tar as dores e humilhações que 
sentiram ao serem agredidas 
e contar casos ocorridos com 
outras mulheres. 

O fato comoveu os res-
ponsáveis pela correção da 
prova e levou o ministro da 

Educação, Aloizio Mercadan-
te, a divulgar e alertar de que 
é preciso combater com rigor 
este tipo de agressão. Segun-
do ele, este é um triste fato, 
pois “o Brasil é o quinto país 
do mundo onda há mais vio-
lência contra a mulher”.

Lutar sempre
Embora considerado 

um crime grave, a violência 
contra a mulher no Brasil só 
tem aumentado. Os números 
de ocorrência são cada vez 
maiores, tanto em relação à 
violência física, como psico-
lógica e sexual. Sem contar 
os inúmeros assassinatos por 
motivos banais, como ciú-
mes ou brigas. São homens 
machistas que se consideram 
superiores às mulheres, em-
bora elas tenham conquista-
do espaços importantes na 
sociedade. A Lei Maria da 
Penha, sancionada em 2006, 
garante a punição do agres-
sor e é significativa no com-
bate a essa prática. Mas, para 

reverter este triste quadro, é 
preciso denunciar.

O principal canal de de-
núncia é o Ligue 180, da Se-
cretaria Especial de Política 
para as Mulheres. Por esse 
número, as vítimas são orien-
tadas quanto aos seus direitos 
e encaminhadas a órgãos de 
investigação quando neces-
sário. Somente em 2015, este 
serviço recebeu 634.862 de-
núncias. Um número grande, 
mas que não representa a to-
talidade dos abusos sofridos 
por mulheres no país. 

• Vítimas ou testemunhas 
de abusos também podem 
procurar a Rede de Enfren-
tamento à Violência contra 
a Mulher (www.spm.gov.
br), a Sala de Atendimento 
ao cidadão do Ministério 
Público Federal (http://cida-
dao.mpf.mp.br), e a Procu-
radoria Federal dos Direitos 
do Cidadão (http://pfdc.pgr.
mpf.mp.br) ou pelo telefone 
(61) 3105-6001.

A grande mídia de-
monstrou discri-
minação ao tratar 
como “surpresa” o 

excelente desempenho de es-
tudantes das escolas públicas 
no PAS (Programa de Ava-
liação Seriada da UnB). De 
dois mil aprovados em pri-
meira chamada, 861 vieram 
da rede pública. 

Alexandre Garcia, da Rede 
Globo, usa argumentos ultra-
passados sobre meritocracia 
para classificar as políticas de 
ação afirmativa como “em-
purrãozinho”, ignorando os 
indicadores de desempenho 
dos estudantes cotistas. Na 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, por exemplo, co¬-
tis¬tas ob¬ti¬ve¬ram no¬tas 
su¬pe¬rio¬res às dos alunos 
que entraram no úl¬ti¬mo 
ves¬ti¬bu¬lar, em 2013.

O resultado do PAS mos-
tra a importância dos pro-
fessores das escolas públicas, 
não só em sala de aula, mas 
na luta por melhores condi-
ções de trabalho. Por exem-
plo, da greve de 2012 veio o 
atual Plano de Carreira e a 

nomeação de de 5 mil pro-
fessores. Em 2015, foram 29 
dias de greve, mas o calendá-
rio de reposição foi rigorosa-
mente cumprido, evitando 
que os alunos fossem preju-
dicados em relação aos das 
escolas particulares. 

São as lutas que pavimen-
tam o caminho para as vitórias. 
Uma educação de qualidade 
se faz reivindicando melho-
rias, fomentando a capacidade 
crítica e o exercício da cidada-
nia. Se os estudantes conquis-
taram tão positivo resultado 

em condições ainda distantes 
das ideais, imaginem aonde 
eles podem chegar se o GDF 
atendesse às necessidades das 
escolas, valorizando profissio-
nais da educação, contratando 
orientadores e fortalecendo a 
gestão democrática.

Mais alunos de escolas públicas entram na UnB

Violência contra a mulher persiste no Brasil

Rosilene Correa

Inês Ulhôa

distrito federal

De dois mil aprovados em primeira chamada no PAS, 861 são da rede pública

Tema de redação do Enem provoca reflexão 
sobre agressões sofridas por mulheres
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