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VAI BRASIL!
O país precisa ser do povo outra vez

O clima é de Copa do Mundo.
Ninguém está contente com
os rumos que o país está
tomando, mas como futebol é
paixão para muitos, vale tirar
umas horinhas para torcer.

Porém, é preciso ficar de
olho nos golpistas e cobrar
deputados e senadores para
que não destruam ainda mais
o Brasil nesse período.

O gás e os combustíveis já subiram e podem subir mais. Isso
porque a Petrobras está sendo
entregue de mão beijada a estrangeiros. E a conta de luz pode
ficar mais cara se o governo

conseguir entregar a Eletrobras
também. Além disso, caminhoneiros podem parar o país de
novo caso Temer descumpra o
acordo de tabelamento de frete
e o diesel volte a subir
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ELEIÇÕES

O Brasil precisa voltar a ser dos brasileiros

Supremo derruba voto impresso e inviabiliza recontagem

m clima de Copa do Mundo, o
que o povo mais quer é ter de
volta o Brasil. Não só uma seleção
que faça esquecer aquele time
que perdeu de 7 a 1 para a Alemanha.
Mas quer também esquecer a turma
golpista de Michel Temer e voltar a viver dignamente.
Claro que entretenimento é importante, ainda mais quando se trata de
uma paixão como é o futebol. Mas cuidado. Enquanto o Brasil se liga na Copa
do Mundo, a base aliada de Temer e do
PSDB no Congresso Nacional aprova
o Projeto de Lei 8939, entregando as
riquezas petrolíferas para multinacionais. E não é só isso. Essa turma também prepara a entrega da Eletrobras.
Resultado: gás de cozinha, gasolina e
conta de luz ficarão muito mais caros.
Assim como é grande a torcida
para que o time do técnico Tite faça
um bom papel na Copa da Rússia,
muito maior é o desejo de ter novamente um país com baixo desempre-

Osvaldo Maneschy
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go, garantia de direitos trabalhistas,
saúde pública para todos, acesso à
universidade, possibilidade de planejar uma viagem nas férias, de adquirir
a casa própria, de comprar móveis e
eletrodomésticos, de fazer um chur-

rasco no fim de semana, de sair de
casa para se divertir, enfim, de ter o
direito de sonhar e de não ter medo
de ser feliz.
Todo brasileiro se orgulha de ver
seu país bem representado mundo

RECORDAR É VIVER

100 dias e nada
de identiﬁcar
assassinos de
Marielle
A vereadora Marielle
Franco (Psol) e o
motorista Anderson
Gomes foram
assassinados no dia
14 de março. Mas
a enrolação para
identificar os assassinos
continua. A intervenção
militar na segurança do
Rio de Janeiro só serve
mesmo para gastar
dinheiro público,
visto que a violência
aumentou no estado.
A pergunta continua
sem resposta: Quem
matou Marielle,
general Braga Netto?

FIQUE BEM INFORMADO LENDO,
OUVINDO E VENDO A MÍDIA QUE
VERDADEIRAMENTE ESTÁ AO
LADO DO POVO

#LulaLivre e
#BrasilCampeão

Temer torra
reservas brasileiras
O governo Temer está torrando as
reservas de quase 400 bilhões dólares,
deixadas pelos governos Lula e Dilma,
para tentar segurar a especulação do
dólar. Este mês a valorização do dólar
frente ao real chegou a 5%, apesar de
o Banco Central ter gasto R$75 bilhões
do nosso dinheiro à toa. Analistas
econômicos apontam um risco
considerável do Brasil caminhar para a
situação catastrófica em que vive
a Argentina.
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D

e 1996 - quando
urnas
eletrônicas
começaram a ser
usadas no Brasil até agora, o voto eletrônico impresso foi abolido quatro vezes
no Brasil. A última no dia 6 de
junho último quando o STF, por
oito votos a 2, aprovou o fim do
voto impresso a pedido do ministério público federal que, por
lei, deveria ser o primeiro a zelar
por eleições limpas.

A materialização do voto
- sua impressão no papel permite a recontagem - ferramenta indispensável para
garantir a lisura do pleito.
Eleição sem recontagem é
eleição insegura – não adianta o TSE afirmar, como faz o
tempo todo, via marketing,
que as eleições brasileiras são
100% seguras. Sem recontagem elas são – e serão sempre
- 100% inseguras.

Urnas eletrônicas totalmente dependentes de softwares e sem conferência do
voto pelo eleitor, como as que
estão em uso no Brasil – está
tecnicamente provado – são
máquinas inseguras. Por isso
foram abandonadas no resto do mundo e são expressamente proibidas nos EUA.
Isto porque elas podem eleger
gente sem voto e “deseleger”
gente com voto.

Basta programar resultados
e a fiscalização é impossível.
A insistência da justiça brasileira em derrubar leis que
obrigam a impressão do voto
restabelece a prática antiga
que levou à triste realidade da
República velha, onde a fraude eleitoral era moeda corrente como muito bem descreveu
Victor Nunes Leal em seu livro, clássico, “Coronelismo,
Enxada e Voto”.

Hoje o bico de pena foi substituído pelo “bico” de laser.
A desfaçatez é tanta que o ministério público e o STF, ao afrontarem as duas últimas leis aprovadas no Congresso determinando
a impressão do voto, usaram a
mesma desculpa esfarrapada: o
voto impresso “permite a identificação do eleitor”. Sofisma que
esconde o compadrio entre as
instituições que deveriam zelar
pela lisura das eleições.

Brasil do golpe diminui até vacinação de bebês
Em meio a surtos de febre
amarela, malária, dengue e outras epidemias de grave impacto,
o golpe proporcionou um esface-

lamento inédito nos programas
de vacinação do governo que já
foram referências internacionais.
A cobertura de vacinação de be-

bês e crianças atingiu seu nível
mais baixo em 16 anos. Todas as
vacinas indicadas a menores de
um ano ficaram abaixo da meta

do Ministério da Saúde, que
prevê imunização de 95% deste
público. A maioria tem agora
índices entre 70,7% e 83,9%

—a exceção é a BCG, ofertada
nas maternidades, com 91,4%.
Os dados são do Programa Nacional de Imunizações.

Em Manifesto ao Povo
Brasileiro, Lula
conﬁrma candidatura
e diz que jamais fugiria
porque é inocente
O ‘Manifesto ao Povo Brasileiro’, lançado por Lula e
lido no dia 8 de junho durante o lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República, em Contagem
(MG), reforça os laços do ex-presidente com a população
e define a candidatura como o compromisso da sua vida.
Condenado sem provas e detido na Polícia Federal
em Curitiba desde o dia 7 de abril, Lula se declarou
um preso político, afirmou que jamais fugiria do país
porque é inocente e espera que a Justiça seja feita. Nesta
terça (26/6), o STF vai julgar recurso que pode soltá-lo.

Ricardo Stuckert

E

afora, quando vê um chefe de Estado representá-lo dignamente, mostrando a grandeza do Brasil. Mas
quem pode voltar a fazer isso está
impedido de fazê-lo por estar preso – condenado sem provas – numa
jogada para tirá-lo da disputa eleitoral. Mas tudo pode mudar.
Assim como a presidente do PT,
Gleisi Hofmann foi absolvida no dia
19 de julho pela segunda turma do
STF, das acusações fantasiosas montadas pela Lava Jato, a liberdade de
Lula pode estar próxima. Basta que
os mesmos juízes, que sentenciaram que as provas contra Gleisi eram
“imprestáveis”, acatem o recurso do
ex-presidente e determinem, nesta
terça (26/6), que ele responda o processo em liberdade até a última instância, como manda a Constituição.

Ato de lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República, em Contagem (MG), no dia 8 de junho.

Alguns trechos do manifesto
"Os que me acusaram na Lava
Jato sabem que mentiram, pois
nunca fui dono, nunca tive a posse, nunca passei uma noite no tal
apartamento do Guarujá. Os que
me condenaram, Sérgio Moro e
os desembargadores do TRF-4,
sabem que armaram uma farsa
judicial para me prender, pois

demonstrei minha inocência no
processo e eles não conseguiram
apresentar a prova do crime de
que me acusam.
Até hoje me pergunto: onde está
a prova?"

"Não fui tratado pelos procuradores da Lava Jato, por Moro e
pelo TRF-4 como um cidadão
igual aos demais. Fui tratado
sempre como inimigo."

"Não cultivo ódio ou rancor, mas duvido que meus
algozes possam dormir com a consciência tranquila."

"Contra todas as injustiças,
tenho o direito constitucional de
recorrer em liberdade, mas esse
direito me tem sido negado, até
agora, pelo único motivo de que
me chamo Luiz Inácio Lula
da Silva.
Por isso me considero um preso
político em meu país."

"Quando ficou claro que iriam
me prender à força, sem crime
nem provas, decidi ficar no
Brasil e enfrentar meus algozes.
Sei do meu lugar na história e
sei qual é o lugar reservado aos
que hoje me perseguem. Tenho
certeza de que a Justiça fará
prevalecer a verdade."
www.brpopular.com.br 3
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Caminhoneiros podem voltar a paralisar o país
Vai depender do que fizerem Temer e o Judiciário
José Augusto Valente – especialista em logística e transportes

E

ncontra-se sub judice
a tabela de frete mínimo, elaborada pela
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), com base acordo entre o
governo federal e os caminhoneiros, para que fosse suspensa
a manifestação que paralisou o
país no final de maio.
O STF vai julgar uma ação de
inconstitucionalidade da Medida Provisória que institui essa
tabela. Por enquanto, o parecer
do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) informa ao juiz do STF, relator Luiz
Fux, que a MP é inconstitucional
porque “tabelar preço traz prejuízos à sociedade e à livre concorrência no setor”. Diz também
que “tabelar preço do frete pode
gerar formação de cartel”.
Ao mesmo tempo, parecer
da ANTT defende a existên-

cia da tabela mínima de frete,
com base no princípio da dignidade da pessoa humana, argumentando que a suspensão
do tabelamento "lançará o país
no mesmo caos em que se encontrava dias atrás". De acordo com a agência reguladora,
os custos para o transporte de
cargas subiram e o frete não
acompanhou, o que impôs
prejuízo aos motoristas.
O que acontecerá num futuro próximo está, portanto,
nas mãos do STF. De um lado,
os caminhoneiros autônomos
querendo algo parecido com
o salário-mínimo para os trabalhadores assalariados. Do
outro, aqueles que contratam
esses caminhoneiros para o
transporte das suas cargas, que
gostariam de pagar negociando os fretes com base na lei da
oferta e procura.

Privatização da Eletrobras
significa conta de luz mais alta e serviço pior
Fabíola Latino Antezana

O Governo Federal quer
entregar à iniciativa privada o
controle da maior empresa de
energia elétrica estatal da América Latina, a Eletrobras. Para
tentar enganar o povo, a proposta é colocar ações à venda,
mas estas só podem ser compradas pela iniciativa privada.
Dessa forma, todas as decisões
estratégicas passarão a ser tomadas pelo setor privado.
A Eletrobras não é apenas
uma empresa que gera, trans-

mite e distribui energia elétrica. Ela desenvolve projetos
nas áreas de saúde, segurança,
educação e desenvolvimento
regional, principalmente na
região Norte e Nordeste, aonde ainda existem muitas desigualdades a serem superadas.
A população de Brasília pode
se perguntar qual o impacto da
privatização da Eletrobras para
o brasiliense então. Na proposta
do Governo, a energia vendida
pela Eletrobras por R$ 40 em

média, vai subir para R$ 200.
Esse aumento no início da cadeia produtiva trará um efeito
cascata ao longo da cadeia de
transmissão, comercialização e
distribuição de energia em todo
o país. Esse aumento será sentido nas residências, na indústria,
no comercio, na agricultura.
O histórico das privatizações na distribuição de
energia mostra que, além do
aumento do preço, o serviço
piorou. As empresas privadas

Temer extingue Fundo Soberano criado por Lula
O fato é que os caminhoneiros mostraram muita força na
paralisação de maio. Se o STF
atender os que se recusam a

aceitar a tabela de fretes e se o
governo acatar eventual decisão de impedir que estes sejam
regulados por lei, é bastante

provável que os caminhoneiros
paralisem o país mais uma vez.
E ninguém de bom senso
deseja isso, certo?

Temer doa petróleo brasileiro de forma criminosa
Pedro Pinho

No dia 7 de junho ocorreu um
enorme crime. Os golpistas no Governo doaram 70% do petróleo brasileiro, existentes nos campos de Uirapuru, Dois Irmãos e Três Marias, a
empresas estrangeiras.
Antes dos valores que caracterizam a doação, veja o caro leitor, o
que é o petróleo. Se você planta uma
roça de feijão e alguém lhe toma é
um bruto prejuízo. Mas você pode
plantar outra roça e terá o que comer.
Com o petróleo isso não acontece.
Chama-se bem finito, que acaba para
sempre. Se lhe tomarem a “roça” de
petróleo, você nunca mais terá outra.
Por isso, no mundo inteiro, os governos protegem seu petróleo da “doação” por eventuais entreguistas.
Estes campos têm alguns bilhões
de barris. Não é agora possível afirmar com segurança quanto foi doado, mas tomando as áreas já produ4 Brasil Popular
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toras do pré-sal, e que estes campos
tenham, em média, as mesmas reservas, poderíamos estimar alguns 2 ou
3 bilhões de barris de petróleo entregues por R$ 3,15 bilhões. Ou seja, por
um real o que se compra por 50 dólares (quase 200 reais). Quem não quer?
Mas não acaba aí. Estas empresas
irão fazer compras e contratar serviços de outras empresas estrangeiras.
Não haverá, a não ser os mais simples, de menor salários, empregos
para os brasileiros. E o dinheiro do
lucro deste petróleo, que seria gasto
em educação e saúde no Brasil, vai
ser entregue como dividendos aos
ricos estrangeiros, acionistas destas
empresas.
Para piorar, na noite de 21/6, a Câmara aprovou o PL 8939/17, que permite à Petrobras vender até 70% do
pré-sal na área cedida onerosamente
pela União.

Criado em 2008 pelo governo Lula para
servir como uma espécie de poupança em
momentos de crises externas e ajudar a regular o valor do Real, o Fundo Soberano
do Brasil foi extinto pelo governo golpista
de Michel Temer no dia 22 de junho.
O Fundo chegou a ter mais de R$ 26
bilhões de reais em ativos, mas foi rapi-

damente dilapidado, chegando a apenas
R$ 500 milhões. O último grande resgate
feito pelo governo foi de R$ 3,5 bilhões,
na primeira semana de maio. Destruindo
as reservas e a soberania do país até a “a
raspa do tacho”, Temer quer utilizar os recursos para pagar a dívida pública que ele
fez explodir.

Lava Jato derruba desempenho da construção civil
Desde o início de 2014, quando começaram as fases mais ostensivas da operação
Lava Jato, a indústria da construção civil
apresentou 14 trimestres de resultados pés-

simos, com impacto negativo de 0,9 ponto
percentual por trimestre. Os dados são do
estudo da Instituição Fiscal Independente
(IFI), do Senado.

Quando chegou a hora de
julgar tucanos, Moro pulou fora
O juiz Sergio Moro alegou excesso de trabalho para justificar sua saída do processo que envolve fraudes
do ex-governador do Paraná, Beto
Richa, e outros políticos do PSDB.
Assim, a tal 48ª fase da Lava Jato
deve passar para outra vara criminal. Só que Moro – que não para de
fazer viagens internacionais – está
desde 2015 sem receber nenhum
processo além da operação Lava
Jato. Alguém acreditava que ele
condenaria tucanos?

querem aumentar ao máximo seu lucro e, para isso, demitem os trabalhadores sem
preocupação com o serviço a
ser prestado à sociedade.
Goiás é um exemplo: a
CELG, privatizada em 2017,
demitiu mais de mil trabalhadores e foi a pior colocada no
ranking das empresas, com 7
vezes mais quedas de energia
do que o limite aceitável pela
agência reguladora, Aneel, e
aumentando o tempo que os

goianos ficam no escuro, em
média, 32 horas e meia. Ao
ser comprada pelos italianos,
a promessa era melhorar os
indicadores da empresa, mas
tudo ficou pior.
A privatização da Eletrobras causaria impactos diretos na soberania nacional,
no controle dos rios, na segurança no fornecimento de
energia, no meio ambiente,
na economia, e claro, no nosso bolso.

Privatização de gasodutos da
Petrobras será trágico para o país
Paulo Metri

Os que deram o poder para Temer querem que ele transfira patrimônios públicos construídos com o
esforço de gerações para eles. Além
disso, querem o acesso a recursos
naturais e ao nosso mercado, com
mínima compensação. Assim, Temer tem dado prejuízos enormes à
sociedade, através de privatizações,
redução da atuação de estatais, abertura de mercados etc.
Temer está vendendo o patrimônio
público a preço de banana. Ele quis
vender 90% das ações da Transportadora Associada de Gás SA (TAG), que
controla a maior malha de dutos de
gás natural do Brasil.
O transporte de gás é um monopólio natural, ou seja, país algum constrói duas redes de transporte e distribuição de gás, em paralelo. Se este
monopólio natural for exercido pela
Petrobras, ela não terá a maximização
do lucro como seu maior objetivo, o
que beneficia a sociedade. Mas se for
comandado por empresa privada, esta
irá fixar o preço de venda do gás unicamente para satisfazê-la.

Segundo a Associação de Engenheiros da Petrobras, com essa
privatização, penaliza-se Norte e
Nordeste, porque esta é a região
atendida pela TAG. A comparação
em questão é entre uma empresa
estrangeira e a Petrobras, que compra mais bens nacionais, contrata
engenharia no país e emprega mais
brasileiros.
Consta que a Petrobras do Temer
não está seguindo o processo de
venda previsto no Plano Nacional
de Desestatização. Órgãos públicos
não devem cumprir a lei? Uma estatal entregar parcela do seu mercado
para um concorrente não é também
muito estranho?
No dia 5 de junho, o TRF5 acatou uma liminar solicitada pelo
Sindipetro SE/AL, determinando
a suspensão da venda das ações da
TAG. Mas isto pode ser revertido
por instâncias superiores da Justiça, restando somente ao povo ir
para a rua para barrar esta atrocidade. “Quem sabe faz a hora, não
espera acontecer.”

“Lula é o primeiro caso de sequestro com a participação da Justiça. Já pediLula Falcão
ram até o resgate: a desistência da eleição.”
www.brpopular.com.br 5
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Esterilização coercitiva de moradora de rua
expõe fascismo do Judiciário e da Promotoria
Maria Luiza Franco Busse

U

i, essa doeu. E mais
ainda sabendo que foi
com anestesia. Achou
esquisito doer com
anestesia? Explico: apagada, sem
chance de defesa, e quando acordou, já era. Estava mutilada. Dói
na dignidade.
Aconteceu com Janaína Aparecida, moradora de rua da cidade
paulista de Mococa. O procurador Frederico Barrufini e o juiz
Djalma Moreira Gomes, pagos
com o dinheiro público para trabalhar, decidiram esterilizar Janaína sem o consentimento dela
para que ela não tenha mais filhos. Pobre Janaína, não sabia que
para aqueles estudados homens
da Justiça a causa da pobreza era
ela. E não é mesmo, Janaína.
A causa da pobreza é a injusta
desigualdade na distribuição da

renda, na falta de emprego, na
exploração do salário que não
cobre as necessidades básicas do
trabalhador, na situação de rua
em que Janaína está condenada
desde pequenininha.
Esses homens estudados da
Justiça para poucos, dos governos só para alguns e da mídia
que representa os dois, querem
fazer o povo acreditar que o
pobre é o culpado da feiúra das
ruas. O ex-governador do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou a declarar que barriga de
mulher grávida moradora da
Rocinha, favela da zona Sul carioca, era “fábrica de bandido”.
Bom lembrar que Sérgio Cabral
nunca foi político, sempre foi
bandido porque só fez política
para si e para seu pessoal, e não
nasceu na favela.

A turma da panela que botou
o presidente Lula na cadeia com
a colaboração direta dos estudados homens da Justiça, acha que
castrar Janaína e castrar cachorro e gato são a mesma coisa. Não
são. Janaína poderia estar produzindo, criando, contribuindo
com um saber e uma habilidade
que nunca teve oportunidade de
acessar e desenvolver. Portanto,
comparar cães e gatinhos com
Janaínas é dizer que pobre não
é gente e já nasceu condenado.
Há pessoas que se acham gente e
chamam a castração de Janaínas
de ‘planejamento familiar’, mas
a ONU emitiu nota que condena o caso: “as decisões sobre a
quantidade de filhos ou filhas
pertencem às mulheres, não sendo admissível a interferência do
Estado nessa esfera”.

Temer tira recursos do SUS
para subsidiar óleo diesel

Médicas Cubanas são as preferidas no SUS
Beto Almeida

Q

E AGORA, RODRIGO?
Brasília não
está no rumo certo.
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Para acabar com a greve
dos caminhoneiros, o governo Temer reduziu os impostos (PIS/COFINS) do óleo
diesel, que diminuiu o preço
em R$ 0,46 por litro. Mas,
para compensar o dinheiro
que deixará de ser arrecadado, editou a Medida Provisória nº 839/2018, que retira R$
159,9 milhões do orçamento
do SUS.
Entre os programas prejudicados estão o Mais Médicos (perdeu 34 milhões),
o Farmácia Popular (15,5
milhões), o Rede Cegonha
(5,4 milhões), Apoio à Manutenção das Unidades de
Saúde (39 milhões), Saúde
Indígena (15 milhões) e o
Fortalecimento dos Hospi-

tais Universitários Federais
(3 milhões).
Esta MP também retira
recursos de outras importantes, como a de concessão
de bolsas para universidades
públicas, aquisição de terras
para reforma agrária, demarcação de terras indígenas,
serviços do sistema de assistencial social, produção e
melhorias na habitação (moradia digna), manutenção
de centros de treinamento
e preparação de atletas (inclusão social pelo esporte),
programa criança feliz, manutenção da rede de seguro-desemprego e informações
sobre o trabalho, enfrentamento da violência contra
as mulheres, políticas públi-

cas para a juventude, saneamento básico (água, esgoto e
lixo), e políticas contra drogas, entre muitas outras.
Quanto menos o Estado
investe em políticas sociais,
piores são as condições que
determinam a saúde. A Anvisa, que cuida da qualidade
dos produtos e serviços de
saúde, também sofreu cortes.
O SUS foi atingido duplamente: seus recursos que já
eram insuficientes e congelados nos próximos vinte anos,
foram ainda mais reduzidos;
e a diminuição da arrecadação do PIS/COFINS, que é
fonte de recursos para o SUS,
também vai tornar mais difícil a vida de quem precisa dos
serviços públicos de saúde.

micas e científicas, como a Unicamp e
a Fundação Oswaldo Cruz, em trabalhos com reconhecimento de entidades
internacionais como a OPAS, a OMS e
outras. Quando todas estas pesquisas forem publicadas, revelando a vitória profissional e moral dos cubanos, sobretudo
das médicas, que tiveram que enfrentar
além da distância da pátria e da família,
o racismo e o machismo com que foram
recebidas por entidades médicas brasileiras, teremos uma página de vergonha
escrita pela mentalidade nacional predominante no setor.
Quanto às médicas cubanas, ressalte-se que são condecoradas pela preferência absoluta, espontânea e sincera dos
usuários do SUS, que, ao lado disso, só
registram o temor de que o golpe que
derrubou Dilma Rousseﬀ afete o Mais
Médicos, cuja aprovação supera 90% dos
entrevistados, pois há o risco de que seja
diminuído ou demolido por esta desumanidade golpista que está destruindo
todas as mais relevantes conquistas do
povo brasileiro.

uando o Governo Dilma lançou
o Programa Mais Médicos, em
2013, chegaram ao Brasil 12 mil
médicos cubanos, sendo metade
de mulheres, e boa parte delas, negras. Vindas de um país socialista, recebendo salários inferiores aos dos médicos brasileiros,
assumiram o tratamento de saúde no povo
nos lugares mais humildes, inóspitos, na
Amazônia ou no Nordeste, nas favelas ou
nos pampas, onde os médicos brasileiros se
recusam a trabalhar.
Os médicos cubanos foram hostilizados, desrespeitados, caluniados pelas
entidades médicas brasileiras, com o
apoio da mídia insensível à necessidade
da maioria do povo em ter profissionais
dispostos a um trabalho competente,
humanista e solidário. Rapidamente,
graças à competência, à ética e à dedicação profissional, os médicos cubanos
– principalmente as mulheres – passaram de malditos a preferidos pelos usuários do SUS.
É isto o que comprovam diversas pesquisas realizadas por entidades acadê-

Gaiola de Trump

Reatamento Brasil-Cuba completa 32 anos,
com vantagens para os dois povos
A amizade que une os povos é
um patrimônio da humanidade,
que prospera em função de como
os estados nacionais se relacionam.
As relações diplomáticas entre Brasil e Cuba, rompidas pelo
governo ditatorial brasileiro em
1964, só foram restabelecidas em
25 de junho de 1986, e nesses 22
anos não houve intercâmbio comercial, econômico e cultural entre os dois países.
Por isso, agora brasileiros e
cubanos têm razões para festejar o
32º aniversário de uma fase da sua
história em que ambos os países
têm se beneficiado reciprocamente
da retomada de relações de amizade e cooperação.

Geraldo Lucchese

Esgoto a céu aberto

22 de junho de 2018

internacional

Os Estados Unidos inovaram as práticas
nazistas e criaram um campo de concentração para crianças, que são colocadas em
jaulas depois de serem separas dos pais que
tentaram entrar no país pela fronteira com o
México. Após pressão internacional, Trump
suspendeu separação das famílias, mas não
garantiu que deixará de maltratá-las.

Por um lado, 63 milhões de brasileiros, em 4.058 municípios e 34
distritos indígenas, têm recebido
atenção médica humanizada pelo
Programa Mais Médicos que, desde 2013, já trouxe para cá cerca
de 15 mil médicos e paramédicos
cubanos. Ainda no campo da Saúde, centenas de jovens brasileiros
estudaram ou estudam na Escola
de Medicina da América Latina,
que já formou 25 mil médicos de
cerca de 120 países.
Educadoras brasileiras têm conhecido os exemplares métodos de
ensino praticados em Cuba, e nos
setores cultural e de turismo, a Ilha
socialista atrai brasileiros que recebem formação musical, em cinema

Carlos Leitão

e TV, em dança e artes cênicas, em
escolas que são referência mundial, e os que visitam lindas praias
do Caribe e importantes sítios históricos da colonização europeia
da América.
Exemplo de cooperação a Cuba,
a construção do porto de Mariel
movimentou uma cadeia de 400
empresas fornecedoras brasileiras,
de vários setores de alta tecnologia,
que exportaram produtos requeridos pelos serviços de engenharia
prestados por empresa brasileira,
cuja remuneração derivada de financiamento do BNDES foi integralmente desembolsada em reais,
no Brasil, sem remessa de 1 dólar
sequer a Cuba ou outros países.

Da Rússia, Maradona presta solidariedade a Lula
Em pleno clima de Copa do Mundo, o eterno craque argentino, Diego
Maradona, manifestou seu apoio ao
ex-presidente Lula: “Meu amigo Lula,
tenha muita força, porque você deu

ao Brasil o que o Brasil merece. Os
corruptos, lamentavelmente, vencem
algumas batalhas, mas as guerras dos
países são vencidas por aqueles que
realmente querem bem ao povo.

Lula, meu amigo, siga adiante, porque todos o apoiamos”. Na Rússia
para acompanhar a Copa do Mundo,
Maradona disse ainda que “a presidência foi roubada de Lula”.
www.brpopular.com.br 7

distrito federal

Bessa queria tirar recursos
da educação e da saúde,
mas foi derrotado

O

deputado federal Laerte Bessa (PR) foi
derrotado ao tentar
retirar mais de R$ 1
bilhão de recursos da educação
e da Saúde do DF. Na noite de
13 de junho, a Câmara colocou
na pauta a votação da Medida
Provisória nº 821, que cria o Ministério da Segurança Pública.
Aproveitando a votação, Bessa
apresentou uma emenda à MP
propondo transferir o Fundo

Wasny denuncia prejuízo no Iprev
Os servidores do Distrito
Federal podem ter perdido
mais de R$ 300 milhões na
recomposição de recursos do
Instituto de Previdência dos
Servidores (Iprev) com ações
do Banco de Brasília (BRB). A

denúncia foi feita pelo deputado distrital Wasny de Roure
(PT). Ele apresentou documentos com estudos sobre a
perda milionária ao Tribunal
de Contas do DF, que analisará o caso

Osvaldo Russo recebe título
post mortem de cidadão honorário
Em solenidade no dia 15 de
junho, a Câmara Legislativa
homenageou com o título post
mortem de Cidadão Honorário de Brasília o ex-presidente
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do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), Osvaldo Russo, que
foi um grande colaborador do
Jornal Brasil Popular.
Osvaldo Russo, que faleceu
em março do ano passado,
ocupou os cargos de secretário de Inclusão Educacional
do Ministério da Educação e
secretário nacional de Assistência Social do Ministério
do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome no governo
Lula. Também teve destacadas
atuações em governos do DF.

Constitucional do DF para o
novo ministério, mudando a
distribuição dos recursos.
Logo ele foi criticado pelos outros deputados do DF e
o Sinpro (Sindicato dos professores da rede pública) denunciou o absurdo nas redes
sociais, o que gerou muitos
protestos contra Bessa. Percebendo que seria derrotado de
forma vergonhosa, o deputado
golpista retirou a proposta.

Mansão do veneno agita Brasília
Uma das mansões mais agitadas de Brasília
durante a semana fica às margens do Lago
Paranoá, no Lago Sul; mais precisamente
na QL 10, conj. 8, casa 19. O presidente
golpista Michel Temer é um dos frequentadores, acompanhado da cúpula do governo
e de políticos da bancada ruralista (228 deputados e 27 senadores de vários partidos,
com exceção de PT, PCdoB, PSOL e Rede).
A última grande questão decidida na
mansão foi a revisão da legislação dos agrotóxicos. Frequentadores da movimentada
mansão – que já recebe o nome de mansão
do veneno – acertaram tudo para votar, no
Congresso Nacional, a favor de retirar o
alerta da caveira e as advertências de risco
da embalagem dos agroquímicos. Eles
também querem trocar a palavra agrotóxico pelo singelo nome de “produto fitossanitário”. O projeto, que serve para enganar e
envenenar o povo, tem como autor o maior
produtor de soja do mundo e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

