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causa desemprego
A Operação Lava Jato causa desemprego, recessão e in-
fl ação, favorecendo o capital especulativo internacional 
e praticamente paralisado a economia brasileira. Pes-
quisa mostra que a Lava Jato reduziu os investimentos 
em cerca de R$ 200 bilhões nos últimos dois anos e 
desempregou milhares de pessoas. Pág. 4

persegue Lula entrega o pré-sal
Os ataques da Lava Jato à Petrobras e à engenharia 
nacional paralisam grandes projetos e favorecem a 
entrega  do petróleo pré-sal a empresas estrangei-
ras, revelando, assim, qual é o verdadeiro objetivo 
desta operação. Mas a resistência popular continua 
grande em defesa do petróleo brasileiro Pág. 3

Lava Jato...Lava Jato...
Este mês a bandeira muda da cor vermelha para amarela e o custo da ener-
gia elétrica vai redução em torno de 10%. A partir de abril deve mudar 
para verde, retirando todo o custo adicional para o consumidor.  Pág. 3

Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes de ór-
gãos e o campeão quando se fala em procedimento gratuito. Isso só é 
possível graças ao trabalho desenvolvido pelo SUS. Pág. 8

Energia mais barata

Ainda nesta edição

Transplantes de órgãos

Uma obsessão por prender Lula para tirá-lo 
da disputa eleitoral de 2018 tomou conta da 
Lava Jato e abriu a temporada de delações de 
criminosos, com a recompensa de redução 
da condenação, desde que o delator acuse o 
ex-presidente, mesmo sem prova. Pág. 5
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Expediente

Editorial Brasil

O perímetro irrigado de Nilo 
Coelho, em Petrolina, no semiárido 
pernambucano, é o maior do Brasil 
em produção. Com área irrigável de 
18.563 hectares, benefi cia cerca de 
2.200 famílias. Os principais cultivos 
são abacate, abóbora, acerola, alface, 
alfafa, algodão, aspargo, banana, ba-
tata doce, caju, carambola, cebola, 
cenoura, coco, coentro, crotalária, 
feijão, girassol, goiaba, graviola, jiló, 
laranja, lichia, limão, mamão, man-
dioca, manga, maracujá, melancia, 
melão, milho, pepino, pimentão, pi-
nha, quiabo, repolho, sorgo, tâmara, 
tangerina, tomate e uva.

Estão abertas até o dia 13 de abril as inscrições para a Olimpíada 
Internacional Matemática Sem Fronteiras (MSF), maior competi-
ção mundial interclasses do gênero. Podem participar alunos dos 
ensinos fundamental e médio. A prova será no dia 15 de abril, na 
própria escola inscrita. A inscrição (R$ 219 para escolas particulares 
e gratuita para públicas) deve ser feita pela escola, que designará um 
professor como coordenador responsável por preencher a fi cha de 
inscrição no site www.matematicasemfronteiras.org. Os destaques 
serão credenciadas para competições internacionais.

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, defendeu 
uma pressão da sociedade sobre deputados e senadores para que 
o Brasil aprove logo a ratifi cação do acordo do clima, resultado 
da COP 21 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), 
em Paris. Ela informou que os países vão assinar o acordo no dia 
22 de abril, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova 
York, e o passo seguinte é a tramitação no Congresso. 

Irrigação avança em Pernambuco

Olimpíada Internacional de Matemática

Acordo do Clima

12 de fevereiro de 2016

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 compro-
vante para o e-mail fi 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 Popular
COLABORE!

A democracia brasileira e suas con-
quistas sociais estão sob ameaça por 
parte de poderosos interesses interna-
cionais, representados aqui dentro por 
seus aliados conservadores. Pretendem 
desnacionalizar o petróleo do pré-sal, 
com o intuito de inviabilizar a Petrobrás, 
responsável pela sua descoberta e sua ex-
ploração efi ciente, em favor do Brasil.

Querem destruir nossa capacidade de 
defesa: com a prisão do Almirante Othon 
Pinheiro, presidente da Eletronuclear, bus-
cam paralisar o programa nuclear brasileiro 
e a construção do submarino nuclear, capaz 
de defender o petróleo e nossa soberania.

Nesta edição, há artigos sobre os 
danos trazidos pela Operação Lava-Ja-
to, especialmente a paralisação da Pe-
trobrás, de seus projetos com empresas 
nacionais, causando desemprego em 
massa. Isto atende a interesses estran-
geiros, os mesmos que bombardearam 
e invadiram a Líbia e o Iraque para lá 
instalar empresas petroleiras dos EUA. 

Nos atacam de vários modos, seja 
por meio de um projeto de lei do se-
nador José Serra, que favorece a des-
nacionalização do pré-sal, seja pelas 
ameaças de impeachment da presiden-
te Dilma, sem qualquer prova de irre-
gularidade por ela cometida no cargo.

Mais grave é a perseguição a Lula, 
analisada nesta edição, um golpe para 
impedir que o maior líder popular bra-
sileiro possa ser candidato.  Não há dú-
vidas, a nação está ameaçada. 

Para não deixar repetir o ocorrido 
com o presidente Vargas – criador da 
Petrobrás, dos direitos trabalhistas e 
do direito do voto feminino, levado à 
morte por seu patriotismo – e com o 
presidente João Goulart – deposto por 
ser continuador de Vargas – é decisivo 
organizar a unidade popular em tor-
no de Lula e de Dilma, para defender 
o voto do povo, a democracia, as em-
presas estatais, as conquistas sociais e a 
soberania do Brasil.

Uma frente supra-
partidária foi cria-
da em Brasília no 
dia 3 de março 

para desencadear, imediata-
mente em todo o país, uma 
campanha nacional em defe-
sa do pré-sal e da Petrobras. 
A iniciativa congrega movi-
mentos populares, centrais 
sindicais, entidades de juven-
tude, militares, partidos polí-
ticos, igrejas e a intelectuali-
dade brasileira. 

O objetivo é reviver a 
campanha “O Petróleo é 
Nosso” que, no fi nal da dé-
cada de 40 e início dos anos 
50, mobilizou todo o país e 
resultou na criação em 1953, 
pelo presidente Getúlio Var-
gas, através da Lei 2004, da 
Petrobras e do monopólio 
estatal de petróleo no Brasil. 

A lei 2004 vigorou até 
1997, quando o presidente 
FHC a revogou, quebrando 
o monopólio estatal da Pe-
trobras e instituindo a lei de 
concessões. Se antes, com o 
monopólio, o petróleo ex-
traído do subsolo do Brasil 
era 100% dos brasileiros, 
com a chegada dos estran-
geiros e a nova lei – o petró-
leo passou a pertencer quase 
100% a essas empresas.

Com a descoberta do pré-
-sal, o então presidente Lula 
alterou a lei de petróleo de 
FHC, após três anos de estu-

dos e discussões no Congres-
so. Ele criou e sancionou a 
Lei da Partilha que restabele-
ceu para a União a posse do 
petróleo extraído no Brasil 
– o que gerou grave insatis-
fação entre as petrolíferas in-
ternacionais que atuam país, 
que sempre defenderam o 
regime de concessão tam-
bém para o pré-sal. 

Pela Lei da Partilha, a 
União, via Petrobras, voltou 
a ser proprietária das jazidas 
de petróleo e a controlar a 
produção. A lei determina 
que 30% do pré-sal – cerca 
de 100 bilhões de barris ava-
liados em trilhões de dólares 
– pertençam obrigatoria-
mente à União e que a Petro-
bras seja a operadora única 
dos campos de exploração.

O operador único é que 
toma decisões estratégicas, 
como quantos poços perfu-
rar em determinado campo, 
que tecnologia empregar, 
quantos navios plataforma 
construir e, principalmen-
te, mensurar a produção na 
boca do poço, além de de-
terminar onde comprar os 
equipamentos necessários 
para explorar as jazidas. 

No mundo do petróleo, as 
maiores fontes de corrupção 
são exatamente a mensura-
ção da produção e o custo 
dos equipamentos – normal-
mente superfaturados pelas 

empresas estrangeiras e en-
comendados exclusivamente 
em seus países de origem, 
com graves prejuízos para a 
indústria brasileira.

A frente nacionalista 
criada em Brasília tem o 
objetivo de enfrentar as in-
vestidas estrangeiras sobre 
o petróleo brasileiro, atra-
vés de projetos entreguistas 
como o do senador José Ser-
ra (PSDB/SP) e o de Men-
donça Filho (DEM/PE). O 
primeiro foi aprovado no 
Senado e tramitando na Câ-
mara como substitutivo Ro-
mero Jucá, de n° 4567/2016.

No dia 8 de março ocor-
reu uma jornada nos princi-
pais aeroportos do país para 
pressionar os deputados no 
contexto de constituição da 
comissão especial da Câ-
mara que debaterá os pro-
jetos. Já há vários eventos 
marcados em Salvador, São 
Luís, Belém, Rio de Janeiro 
e São Paulo, e fi cou decidido 
que os integrantes da frente 
priorizarão o contato direto 
com os deputados federais, 
esclarecendo-os sobre a 
questão e alertando-os para 
o perigo da revogação da Lei 
da Partilha.

Em defesa da Nação O pré-sal é nosso, não dos estrangeiros
AMEAÇADA
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Oswaldo Maneschy

O governo Dilma fez um pla-
no de mudanças das tarifas para 
baratear o custo de energia elé-
trica no Brasil. Agora em março, 
a bandeira muda da cor verme-
lha para amarela. A meta é que, 
a partir de abril, ela mude para 
verde – que não acrescenta custo 
adicional para o consumidor. 

Com isso, a tarifa terá uma 
redução em torno de 10% 
do que era no início do ano. 
Energia mais barata é uma 
importante medida para re-
duzir a infl ação.

A queda no consumo de 
energia, a operação de novas 
usinas – hidrelétricas, solares 
e eólicas –, e o aumento do 
nível dos reservatórios das hi-
drelétricas em todo o país per-
mitiram a realização do plano 
de desligamento das termelé-
tricas, que geram energia mais 
cara e mais poluente.

 No dia 4 de março, o go-
verno desligou todas as usi-
nas termelétricas movidas 
a óleo combustível e a óleo 
diesel, que funcionavam des-

de outubro de 2015. Assim, 
34 usinas deixaram de gerar 
energia, o que representa a 
saída de 3,8 megawatts. As 
térmicas a gás, a biomassa, a 
carvão e as usinas nucleares 
continuam ligadas.

Quando o nível dos reser-
vatórios das hidrelétricas está 
muito baixo, o governo liga 
mais termelétricas para ga-
rantir que não falte energia no 
país. Portanto, se houver nova 
estiagem, é possível que estas 
sejam religadas.

Agora em março/abril co-
meça a ser gerada energia na 
hidrelétrica de Belo Monte, 
que é a terceira maior do mun-
do. Além disso, há o avanço na 
geração de energia eólica (ven-
tos) e solar. 

Esse conjunto de eventos, 
executados pelos governos 
Lula e Dilma, permite afi rmar 
que as termelétricas deverão 
fi car desligadas, e com isso a 
conta de luz do povão per-
manecerá mais baixa por um 
bom tempo.

Tarifa de energia elétrica volta a cair José Augusto Valente

11/3, em Goiânia - 
Intervenção em defesa do 
pré-sal na caravana contra 
a terceirização

12/3, em Belém - 
Intervenção em defesa do 
pré-sal na reunião nacional 
do PDT 

14/3, em Salvador -
Ato na Assembleia 
Legislativa na Bahia, em 
defesa do pré-sal

17/3, em São Luiz -
Ato na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, 
em defesa do pré-sal

31/3, Jornada nacional de 
mobilização da Frente Brasil 
Popular, com atividades 
em todas as capitais e 
mobilização de 100 mil 
pessoas em Brasília, que 
terá como um dos temas
a defesa do pré-sal.

MOBILIZAÇÃO

Co
de

va
sf

Só mobilização popular vai garantir democracia

Irrigação em Petrolina (PE)
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Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma. Joseph Pulitzer

PIB encolheu
Segundo o IBGE (3/3), 
o PIB brasileiro teve 
uma redução de 3,8%, 
em 2015, comparando 
com 2014. A agropecu-
ária cresceu 1,8%. A re-
dução mais forte foi na 
área de investimentos: 
14,1%. A crise mundial 
e o ambiente de golpe 
criado pela imprensa 
para tentar derrubar 
a presidenta foram os 
principais fatores para 
o encolhimento do PIB. 
Empresários e o povão 
ficaram com medo de 
gastar. Deu nisso.

Balança comercial 
tem o melhor fevereiro 
desde 1989
Superávit de US$ 3 
bilhões foi o melhor re-
sultado para meses de 
fevereiro em 27 anos. 
Exportações cresceram 
4,6% em fevereiro, pu-
xadas pela indústria. Se 
essa tendência perma-
necer em março e abril, 
dá para pensar num 
início de recuperação 
da economia.

PAC atendeu 
‘uma Inglaterra’
com saneamento básico 
em oito anos
Conclusão de 1.058 
obras levou água e 
esgoto para 50 milhões 
de brasileiros entre 
2007 e 2015; investi-
mento total atingirá 
R$ 104,26 bilhões. 
Quem executa essas 
obras são as prefeitu-
ras e governos estadu-
ais. O governo federal 
entra com o dinheiro 
e supervisão. Vamos 
pensar: quanto tempo 
a Inglaterra levou para 
atender esse número 
de pessoas? O Brasil, 
apenas oito anos!

brasil

José Augusto Valente

12 de fevereiro de 2016

Lava Jato paralisa o Brasil O vale-tudo contra Lula

Apesar de tudo, Eduardo Cunha ainda não caiu

Cesar Fonseca José Augusto Valente

Dorgil Silva e Eduardo Ramos

A Operação Lava Jato favorece os interesses do capital especulativo internacional e causa desemprego, recessão e inflação. 
O que menos interessa na Lava Jato é investigar e punir os agentes da corrupção na Petrobras. O 
objetivo, de fato, é prender Lula para tirá-lo da disputa eleitoral de 2018.

Até o economis-
ta tucano Gesner 
Oliveira reconhece 
os danos causados 

pela operação Lava Jato na 
economia brasileira. Pesquisa 
realizada por ele destaca que 
a Lava Jato reduziu os inves-
timentos em cerca de R$ 200 
bilhões nos últimos dois anos, 
gerando mais de 10 mil de-
sempregos diretos e mais de 
60 mil indiretos.

Da maneira como está 
sendo conduzida pelo juiz 
federal, Sérgio Moro, a ope-
ração afeta a cadeia produtiva 
do petróleo, a mais importan-
te do país. Não haverá Brasil 
forte com a Petrobras fraca.

Obras de infraestrutura 
programadas pelo governo 
não se desenvolvem como 
deveriam e as parcerias pú-
blico-privadas ficam prejudi-
cadas porque as empreiteiras 
brasileiras se transformaram 
em risco jurídico. É uma inse-
gurança jurídica que ameaça 
os principais investimentos 
em portos, aeroportos, rodo-
vias, ferrovias, transportes, 
saneamento básico etc. 

A integração econômica 
sul-americana, que recebe-

ria obras de infraestrutura, 
abrindo fronteiras continen-
tais para expansão dos ne-
gócios brasileiros em toda a 
América Latina, não avança.

As empreiteiras brasilei-
ras, envolvidas em denúncias 
de corrupção por conta de 
ações de alguns de seus dire-
tores atualmente presos, estão 
paralisadas. São imensos os 
prejuízos econômicos, finan-
ceiros e sociais causados pelo 
desmonte de uma infraestru-
tura produtiva desenvolvida 
ao longo dos últimos cin-
quenta anos.

A quem interessa essa 
devastação, senão aos con-
correntes internacionais do 
Brasil, que se habilitam para 
tocar as obras mais importan-
tes da engenharia, no lugar 
das empresas brasileiras? 

A Operação Lava Jato é 
uma cruzada antinacional, 
favorável aos interesses ex-
ternos do capital especulati-
vo internacional. Trata-se de 
baratear os ativos nacionais 
para serem leiloados na bacia 
das almas.

Seria necessária uma re-
forma política para democra-
tizar o poder no Brasil, con-

centrado nas forças externas 
e internas que financiam, na 
base da corrupção, o atual 
modelo político. A presidenta 
Dilma Rousseff propôs tal re-
forma, precedida de Assem-
bleia Nacional Constituinte 
Exclusiva, que ampliaria força 
popular nas decisões nacio-

nais, mas a força do dinheiro 
e os parlamentares conserva-
dores não permitem.

O que essa gente prefe-
re é se associar ao capital 
estrangeiro para entregar 
a Petrobras a uma minoria 
de exploradores do povo, 
que apoia a destruição da 

cadeia produtiva formada 
em torno da maior empre-
sa nacional. Se a Petrobras 
não estivesse sob ataque dos 
seus inimigos externos, que 
desejam privatizar o pré-sal, 
maior reserva de petróleo 
do mundo, a economia não 
estaria em recessão. 

No número anterior, o 
Jornal Brasil Popular afir-
mava que aqueles que que-
rem “meter a mão” no pré-
-sal e os inconformados com 
as conquistas dos pobres 
nos governos Lula e Dilma 
estão fazendo de tudo, com 
apoio da TV Globo e outros 
veículos, para impedir que 
Lula volte à presidência. 

O Jornal dizia que para 
atingir esse objetivo, valia 
tudo: difamar, mentir, atin-
gir a família do Lula, inven-
tar tríplex no Guarujá e sí-
tio em Atibaia, entre muitas 
outras calúnias. Isso porque 
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 os novos fatos 
comprovam tudo isso.

Sem qualquer prova que 
possa condenar Lula, abriu-
-se a temporada de dela-
ções de criminosos, com a 
recompensa de redução da 
condenação, desde que o 
delator acuse o ex-presiden-
te. Não precisa ter prova, 
basta dizer qualquer coisa 
que possa incriminar Lula. 
A partir daí o Ministério 
Público e o juiz Sérgio Moro 
montam o cenário para jor-
nais, revistas, rádios e TVs 
fazerem o espetáculo. 

Mas até sem delações 
formais a imprensa faz ma-
térias contra Lula. A revista 
Época, que é da Globo, pu-
blicou uma inexistente dela-
ção do senador Delcídio do 
Amaral, incriminando Lula 
e Dilma. O Procurador Ge-
ral, Rodrigo Janot, a quem 
caberia negociar uma dela-
ção nesse caso, desmentiu 
a informação. No entanto, a 
Época publicou como se ela 
fosse um fato. 

É assim que funciona o 
principal combustível para 
incendiar o país. O seques-
tro de Lula, para depor na 
Polícia Federal, apelidada 
de “condução coercitiva”, foi 
um teste para ver qual seria 
a reação da sociedade e da 
esquerda brasileira. 

Conseguiu colocar o PT 
e a esquerda em pé de guer-
ra na defesa de Lula e atraiu 
severas críticas. Dois ex-mi-
nistros do governo Fernan-
do Henrique condenaram 
a ilegalidade do juiz Sérgio 
Moro. José Gregori, da Justi-
ça (2000-2001), disse: “Você 
[fazer] logo a condução co-
ercitiva é um exagero. E na 
realidade o que parece é que 
esse juiz [Sergio Moro] que-
ria era prender o Lula. Não 
teve a ousadia de fazê-lo e 
saiu pela tangente". Já Wal-
ter Maierovitch, ex-secretá-

rio Nacional Antidrogas de 
FHC, viu "desvio de legali-
dade" na decisão de Moro. 
"Eu estranho, como jurista, 
a condução coercitiva do 
Lula. É algo surpreendente e 

preocupante", destacou.
Até o ministro do Supre-

mo Tribunal Federal, Marco 
Aurélio Mello, criticou a ile-
galidade cometida pelo juiz 
Moro contra Lula.

Quando o político carioca 
Eduardo Cunha (PMDB) foi 
eleito presidente da Câmara 
dos Deputados, metade dos 
servidores, cargos comissio-
nados e terceirizados come-
moraram a “derrota do PT”. 
Hoje, quase 100% dos traba-
lhadores da Câmara e a maio-
ria dos deputados federais, a 
julgar por pronunciamentos 
dos líderes partidários, o que-
rem pelas costas. 

A situação começa a piorar 
porque o Supremo Tribunal 
Federal considerou Eduardo 
Cunha réu em uma votação 
por 10x0 – pior do que a der-
rota do Brasil para a Alema-
nha na copa de 2014. O STF 
autorizou a abertura de ação 
judicial com base na denúncia 
de que Cunha teria recebido 
ao menos 5 milhões de dóla-
res em propina desviada de 
um contrato da Petrobras.

Também está no Supre-
mo nova denúncia contra o 
presidente da Câmara, de au-
toria do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot. O 
motivo são as contas secretas 
atribuídas a Cunha, sua espo-
sa – ex-funcionária da Rede 
Globo – Cláudia Cruz, e sua 
filha, Danielle Cunha. Com 
colaboração do Ministério 
Público da Suíça, foi rastre-
ado o caminho do dinheiro 

depositado nas contas, em 
valores equivalentes a R$ 23,2 
milhões. 

Outro revés sofrido por 
Cunha foi a aprovação, pelo 
Conselho de Ética da Câ-
mara, da admissibiliade da 
representação que pede sua 
cassação. Mas para que ele 
seja cassado, é preciso a apro-
vação final em plenário, com 
voto favorável de 257 dos 513 
deputados.
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Lula desafi a o “fi m” do ciclo progressista

Primeiro Ministro do Canadá critica austeridade 

FC Leite Filho

A prisão de Lula veio 
obrigar a uma nova 
reconfi guração do 
cenário para as for-

ças progressistas na América 
Latina e na Europa. É que a 
truculência praticada contra 
o perseguido líder operário 
produziu um efeito inespe-
rado: o seu ressurgimento 
como forte candidato à pre-
sidência da República, qual-
quer que seja o potencial da 
mídia golpista para eliminá-
-lo do páreo. O Brasil tende, 
assim, a continuar liderando 
o progressismo na região, a 
menos que uma hecatombe 
institucional se abata sobre a 
democracia ainda frágil.

América Latina
Este novo contexto modi-

fi ca a visão do "fi m do ciclo 
bolivariano", antecipado pelo 
pensamento dominante, de-
vido à vitória da direita para 
o parlamento venezuelano, ao 
triunfo de Maurício Macri na 

Argentina por menos de 2% e 
a derrota de Evo Morales no 
referendo na Bolívia, também 
por estreita margem. 

Em pouco mais de dois 
meses, a conduta desastrosa 
do governo Macri e da direi-
ta anti-chavista já apresentam 
desgaste. Por isso, difi cilmente 
eles conseguirão repetir a força 
eleitoral. Quanto à Bolívia, o 
presidente Evo Morales, com 
mandato até 2019, tem tempo 
sufi ciente para tentar a reeleição.

Europa
Na Europa, o panorama 

para os progresistas revela-se 
menos demolidor, ao contrá-
rio do que indicavam as úl-
timas décadas. Na Espanha, 
por exemplo, a reafi rmação 
da esquerda – com tintas le-
vemente bolivarianas – veio 
com o vigoroso crescimento 
do jovem partido Podemos, 
liderado por Pablo Iglesias, 
mesmo sofrendo grande 
campanha de demonização. 

Com a terceira colocação 
na eleição de dezembro, o 
Podemos implodiu o sistema 
bipartidário de quase 50 anos 
de PP-PSOE. Esses partidos 
foram os mais votados, mas 
não ainda não conseguiram 
formar um governo de coali-
são, indicando a convocação 
de novas eleições para 26 de 
junho. Neste caso, as pesquisas 
indicam que o Podemos deve 
levar vantagem, com sua forte 

mensagem de restruturação 
do carcomido sistema social.

Ásia
Já na Ásia, as esquerdas 

dão provas de que conse-
guem se manter no poder 
no Irã. Lá, os progressistas – 
chamados de conservadores 
pela comunicação dominante 
– também resistiram ao cer-
co implacável do Ocidente e 
se mantêm no poder com o 

ayatolá Ali-Khamenei, ain-
da indicado por Khomeini, 
o líder da revolução de 1989. 
Os reformistas – assim cha-
mados pelo imperialismo – 
cresceram 300%, mas só ob-
tiveram 90 das 290 cadeiras 
do Parlamento, onde antes só 
tinham 30. Assim bem conta-
dos, os números indicam um 
panorama bem melhor para 
as esquerdas do que o trom-
beteado pela mídia.

O primeiro ministro do 
Canadá, Justin Trudeau, acon-
selhou os governantes dos 
demais países a escaparem da 
farsa da austeridade. Para ele, 
este é o momento em que os 
líderes mundiais devem tomar 
consciência da importância 
de estimular os investimentos 
públicos para favorecer o cres-
cimento. Ao pedir aos países 
que não tenham obsessão com 
o controle de gastos, Trudeau 
anunciou um programa de in-
vestimentos para estimular a 
economia. 
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Passados 88 anos, um presi-
dente dos Estados volta a visitar 
Cuba. Barack Obama chega à ilha 
caribenha no dia 21 de março e 
retorna no dia seguinte. A visita 
acontece 14 meses após Obama e 
o presidente cubano, Raúl Castro, 
anunciarem a restauração dos vín-
culos bilaterais. 

A ida de Obama a Cuba e a futu-
ra volta das transações comerciais 
entre os dois países mostram que 
o governo brasileiro estava certo 
ao apostar no projeto do Porto de 
Mariel. O Brasil teve visão política 
e comercial quando previu o fi m 
do isolamento de Cuba imposto 
pelos Estados Unidos.

Obama vai pra Cuba também

Lula é recebido pelo povo em São Bernardo do Campo (SP)

legenda da foto

Filme satiriza as invasões dos EUA

Livro do Dieese conta a
história das greves no Brasil

Onde invadir agora? 
(Where to invade next?) É o 
título de mais um fi lme do 
diretor Michael Moore que 
critica a atuação político-
-militar dos Estados Unidos 
e convida à refl exão de for-
ma divertida. Sem previsão 
de ser lançado no Brasil, o 
fi lme foi apresentado nos 
festivais de Cinema de Nova 
York (EUA), de Toronto 
(Canadá) e de Berlim (Ale-
manha). 

A estreia nos Estados 
Unidos foi em dezembro e 
o fi lme é permitido apenas 
a maiores de 17 anos, sob a 
alegação de que há cenas de 
drogas e nus naturistas, mas 
na verdade é para evitar o 
contato da juventude com 
um documentário que cri-
tica o permanente estado de 

guerra do país. Para Micha-
el Moore, a nação é a prin-
cipal responsável pela atual 
situação no Oriente Médio, 
desde a invasão do Iraque 
com base em justifi cativas 
mentirosas. Segundo o cine-
asta, foi mais uma invasão 
para favorecer a indústria 
de armas e se apropriar de 
riquezas.

O fi lme mostra o próprio 
Michel Moore “invadindo” 
países com a bandeira dos 
Estados Unidos nas mãos, 
mas esta nova invasão não 
seria por causa do petróleo. 
O objetivo, ironicamente, é 
se apoderar de ideias e solu-
ções político-sociais e fi ncar 
a bandeira dos EUA no lo-
cal. Por exemplo, o sistema 
de saúde e previdenciário 
dos franceses, a política de 

drogas dos portugueses, 
as merendas escolares na 
França, as longas férias con-
cedidas aos operários italia-
nos, o sistema educacional 
dos fi nlandeses e a maneira 
como foram processados e 
presos os banqueiros islan-
deses envolvidos na falên-
cia do país. O Brasil é cita-
do duas vezes, ainda que de 
passagem, quando Moore 
elogia lugares em que a uni-
versidade é pública e em que 
se vota aos 16 anos.

O livro “Greves no Brasil (de 1968 aos dias atu-
ais)”, produzido pelo Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), 
conta a história do sindicalismo brasileiro e as lutas 
dos trabalhadores por uma sociedade mais justa. O 
livro foi editado pela Cortez Editora.

Este livro é o primeiro de um total de cinco, com 
depoimentos de doze lideranças de diversas catego-
rias e regiões do país, que protagonizaram impor-
tantes movimentos grevistas, a partir de 1968. Entre 
eles está Luiz Gushiken, que presidiu o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo e comandou a grande greve 
da categoria em 1985. Foi a última entrevista que ele 
concedeu antes de morrer, em 2013.
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Sonho americano
Segundo Michel Moore, 
o sonho americano se 
tornou um pesadelo 
para milhões de pessoas, 
porque elas não vão 
conseguir a vida que seus 
pais tiveram e sabem 
que seus fi lhos não terão 
a vida que elas tiveram. 
Prova disso é o número 
de moradores de rua. Por 
exemplo, Nova York, a 
cidade mais populosa dos 
EUA, tem um número de 
moradores de rua 356% 
maior do que São Paulo.No fi lme, Michael Moore com a bandeira dos EUA



Brasil  Popular8

saúde

Ubiramar Lopes de Souza

Nos últimos dez 
anos, de 2005 a 
2015, o SUS (Siste-
ma Único de Saú-

de) realizou 5.544 transplan-
tes de rim, 1768 de fígado, 
352 de coração, 120 de pân-
creas e 71 de pulmão. Esses 
números consolidam o Brasil 

como o segundo do mundo 
na realização de transplantes. 
Além disso, como esses pro-
cedimentos são de alta com-
plexidade e exigem acompa-
nhamento dos pacientes pelo 
resto de suas vidas, o SUS ga-
rante o fornecimento gratuito 
dos medicamentos de alto 

custo necessários ao trata-
mento. O país também realiza 
gratuitamente transplantes de 
tecidos e células, como cór-
nea, ossos, válvulas cardíacas 
e pele. 

Mas isso não seria uma 
realidade se não fosse o SUS, 
nascido de uma longa tradi-
ção de lutas da classe traba-
lhadora, sobretudo da área da 
saúde, que desde o fi nal da dé-
cada de 1970 lutava para que 
todos os brasileiros tivessem 
direito a um sistema público 
e gratuito de saúde. Em 1988, 
enfi m, a nova Constituição 
Federal criou o SUS, a partir 
dos princípios da universa-
lidade e da integralidade. O 
primeiro garante o direito a 
todos, sem discriminação. O 
segundo garante tratamento 
adequado, da consulta à in-
ternação, incluindo cirurgia 
de alta complexidade, como o 

caso dos transplantes em que 
o Brasil é exemplo mundial. 

Somente os Estados Uni-
dos superam (e não muito) 
a quantidade de transplantes 
feitos no Brasil. Mas com uma 
grande diferença: lá, todos os 
transplantes são pagos, e cus-
tam entre 50 mil a 200 mil dó-
lares (200 mil a 800 mil reais). 
Ou seja, se os trabalhadores 
precisarem de transplante, em 
geral têm que vender casas, 
pequenos comércios, carros 
e pegar empréstimos bancá-
rios que provavelmente nun-
ca poderão pagar. Para tentar 
mudar essa realidade, um dos 
candidatos do partido Demo-
crata a presidente dos EUA, 
Bernie Sanders, quer criar um 
sistema de saúde público nos 
moldes do SUS, mas as gran-
des empresas de convênio 
médico fazem de tudo para 
que ele não vença as eleições.

Sindicatos ultrapassam 
seus limites corporativos e 
entram na mobilização con-
tra o mosquito transmissor 
da dengue, febre amarela, 
chikungunya e zika vírus. 
Conheça dois exemplos, um 
em Pernambuco e outro no 
Distrito Federal.

Pernambuco - O Sindicato 
Nacional dos Aeroportu-
ários (SINA), a CUT/PE e 
outras entidades promove-
ram, nos dias 23 e 24 de fe-
vereiro, o Ciclo de Palestras 
Saúde do Trabalhador Ae-
roportuário, no Auditório 
do Aeroporto Internacional 
do Recife. O mosquito aedes 
aegypti foi um dos temas, 
inclusive com panfl etagem 
no aeroporto sobre como 
prevenir e combatê-lo.

O diretor do SINA e da 
CUT/ PE, Leonardo Félix, 
ressaltou a importância do 

evento, uma vez que os efei-
tos causados pelos mosqui-
tos atingem não só a saúde 
do trabalhador, como tam-

bém os postos de trabalho, 
já que a proliferação do ve-
tor reduz a demanda de tu-
ristas para o Estado, atingin-

do a geração de empregos. A 
CUT fará um novo ciclo de 
palestras, com capacitação 
dos técnicos de segurança 

do trabalho, para transfor-
má-los em multiplicadores 
no combate ao mosquito.

 
Distrito Federal - O Sindicato 
dos Professores no DF lançou, 
nas redes sociais, a campanha 
#NaoVaiDarZica, com o ob-
jetivo de envolver toda a co-
munidade escolar no combate 
aedes aegypti. Para tanto, estão 
sendo inseridas fotos, vídeos e 
outros materiais no Tumblr, 
Facebook, WhatsApp, Snap-
chat e Instagram.

Estudantes e professores 
podem postar denúncias e 
conteúdos sobre o tema no 
aplicativo Tumblr, onde está 
centralizado o material pro-
duzido pelo Sinpro, campa-
nhas pelo Brasil e conteúdo 
feito por estudantes e pro-
fessores - uma construção 
colaborativa em benefício 
da saúde de todos. Participe: 
http://sinprodf.tumblr.com.

Brasil é o segundo do mundo em transplantes

Sindicatos mobilizados contra o Aedes Aegypti

ATENÇÃO
Querem destruir o SUS
É preciso ter atenção, pois os 
mesmos que querem entregar 
o petróleo brasileiro aos 
estrangeiros, desejam também 
dar de mão beijada o sistema 
de saúde para a rede privada 
e acabar com o SUS. Seria o 
retorno ao tempo em que o povo 
brasileiro morria agonizando 
e implorando assistência em 
hospitais públicos construídos 
com o próprio suor. Por exemplo, 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB/AL), sugere 
a cobrança diferenciada de 
procedimentos por faixa de 
renda. Isso seria o início da 
destruição do SUS. 
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SUS realiza transplantes gratuítos


