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Com 39%, Lula (PT) ultrapassou o 
dobro de intenção de votos do segundo 
colocado, Jair Bolsonaro (PSL), que 
tem 19%. Marina Silva (Rede) tem 8%, 
Geraldo Alckmin (PSDB) 6% e Ciro 

Gomes (PDT) 5%. A pesquisa foi realizada 
logo depois do registro da candidatura 
de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, que 
contou com a presença de mais de 40 mil 
pessoas em apoio ao ex-presidente. 

Outro fato que fortalece Lula é a decisão 
liminar do Comitê de Direitos Humanos da 
ONU, que garante sua candidatura, embora 
a ala golpista do Judiciário e do Ministério 
Público não queira reconhecer a obrigação 

de cumprir a determinação das Nações 
Unidas. Ignoram que o Brasil deve aceitar 
decisões de cortes internacionais porque 
ratificou a adesão ao Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos. Pág. 4 e 5.

Falta de vacinação e negligência com saúde pública 
trazem doenças de volta   Pág.6

Em visita ao Brasil, secretário de Defesa dos EUA 
distribui ordens ao governo   Pág.7

Sem previdência pública, suicídio de idosos no 
Chile cresce assustadoramente    Pág.7
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Delegado da PF e desembargador confessam 
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verdadeiros ataques ao Brasil   Pág. 3

Ainda nesta edição
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ECONOMIA

Ao mesmo tempo em que 
a Procuradora Geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, contesta 
a candidatura de Luís Inácio 
Lula da Silva, que é reconheci-
damente um preso político, o 
Poder Judiciário ignora a deci-
são da ONU (Organização das 
Nações Unidas) para que Lula 
seja candidato. Tudo com a aju-
da da grande mídia, capitanea-
da pela Rede Globo. Isso confir-
ma simplesmente o temor dos 
golpistas ao líder de todas as 
pesquisas eleitorais e o fato de 
não quererem correr o risco de 
enfrenta-lo nas urnas.

Lula é candidato e quem 
não aprova o seu nome deve 
enfrentá-lo nas urnas em vez de 
usar métodos golpistas. Numa 

democracia a decisão cabe ao 
povo e não à instância judicial 
como querem os segmentos 
golpistas que temem os resul-
tados da vontade popular. Mas 
o grupo que deu o golpe em 
2016 tenta desqualificar até as 
Nações Unidas, embora o Bra-
sil seja signatário do Decreto 
311 de 2009, promulgado pelo 
Congresso Nacional, em que o 
Brasil reconhece a autoridade 
do Comitê de Direitos Huma-
nos da ONU e se compromete 
a cumprir suas determinações.

E para piorar o momento 
difícil que o Brasil atravessa, 
há ainda ameaças de que se 
estabeleçam como normais 
alguns métodos e ideias que 
já haviam sido enterrados pela 

sociedade brasileira. Por exem-
plo, a defesa de torturadores e 
outros valores da longa noite 
escura que o país atravessou 
durante 21 fatídicos anos de 
ditadura civil-militar. Também 
vale lembrar que há candida-
to afirmando que a solução é 
destruir o Estado e privatizar 
tudo e argumentando que mu-
lher deve ter salário menor que 
homem. Pode haver coisa mais 
atrasada?

Em suma, o Brasil precisa 
definir em que lado está, ou 
seja, se escolhe a democracia 
em que o povo decide as ques-
tões ou prefere retornar ao 
tempo de arbítrio que o golpe 
de 2016 também defende, des-
ta vez com a força da toga.
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O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

O Deputado baiano José Carlos 
Aleluia – atuando como agen-
te de potência estrangeira – 
apresentou, em conluio com 

o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, ambos do DEM, numa 
noite e sem passar pelas comissões do 
Congresso, um projeto de doação do 
petróleo do pré-sal para as empresas 
estrangeiras. Esta proposta encontra-se 
agora em votação no Senado.

O pré-sal é uma Arábia Saudita de 
petróleo nas costas brasileiras. Pode 
significar a redenção econômica do 
Brasil. E, apenas a Petrobras, que o 
descobriu, tem tecnologia para produ-
zir, o que faz as empresas estrangeiras 
exigirem a participação minoritária da 
Petrobras nos contratos de espoliação. 
Isso jamais ocorreria se este governo 
brasileiro não fosse testa de ferro dos 
interesses estrangeiros, do sistema fi-
nanceiro internacional.

Mente-se também dizendo que a 
Petrobras tem o monopólio do refino. 
A Lei de Fernando Henrique Cardo-
so, de 1997, permitiu que qualquer 
um construa refinaria no Brasil. E por 
que não o fazem? Porque esperam 
comprar por ninharias as refinarias 
da Petrobras. O Brasil, pela ação do 
general Ernesto Geisel, já foi autos-
suficiente em refino. Numa época 
que importávamos 85% do petróleo 
consumido no país, esta capacidade 
reduzia o custo dos derivados para o 
consumidor brasileiro.

Hoje, com o entreguismo dos gol-
pistas, o Brasil não é autossuficiente 
em refino, quando já teria condição 
de ser autossuficiente na produção do 
petróleo, não fosse a política de priva-
tização dos governos FHC e Temer.

Aproxima-se a eleição para o Con-
gresso e o Senado. Defenda o Brasil, 
não vote nos partidos golpistas.

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) está pressionando o governo a re-
duzir verbas dos programas de aprendizes, 
que formam jovens para o mercado de 
trabalho. Ironicamente, o lobby da indús-
tria ocorre por meio do Senai, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial, o 
maior formador de aprendizes do país, que 
fez um pedido formal ao governo por um 
corte que pode chegar a 75% das vagas do 
sistema de aprendizagem – considerado 
uma das principais ferramentas de com-
bate ao trabalho infantil e à evasão escolar. 

O pedido já tem o aval do Ministério 
do Trabalho conduzido por Caio Luiz de 
Almeida Vieira de Mello (PTB), que já foi 
autuado 24 vezes em fiscalizações do Mi-
nistério do Trabalho por infrações traba-
lhistas, entre 2005 e 2013, em sua fazenda, 
em Conceição do Rio Verde (MG). 

O Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf) – vinculado ao 
Ministério da Fazenda – liberou o 
Banco Santander de pagar, à Receita 
Federal, o valor de R$ 338 milhões 
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido. O mesmo Carf, numa sim-
ples canetada, já havia livrado o Itaú 
de pagar R$ 25 bilhões à Receita. 

O LEITOR ENCONTRA AQUI O VERDADEIRO SIGNIFICADO 
DE PALAVRAS E EXPRESSÕES USADAS POR COMENTARISTAS 
DE TV E RÁDIO, E POR CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES.

Procuradora-Geral da República 
pode ter preferências partidárias?

Superávit Fiscal
É o dinheiro tirado do orçamento de programas sociais – saúde, educação, transporte 
– para pagar juros. Os governos, em todo mundo, emitem títulos para obtenção 
dos recursos necessários aos investimentos, que gerarão empregos e melhorias para 
população, como estradas, distribuição de energia, construção de hospitais etc. Os 
bancos compram estes títulos como investimentos, ou seja, para obter lucros. Mas o 
pagamento destes juros não pode ser feito deixando os doentes sem atendimento, 
as crianças sem escolas. Portanto, todos os pagamentos do governo devem ter o 
mesmo tratamento. Se não houver recursos para pagar a todos, não devem ser os 
juros os que tenham privilégios, mas os necessários às pessoas. Superávit fiscal para 
as despesas com saúde e educação, sim; para pagamentos de juros, não.
 
Competitividade
Parece uma ideia boa: todo mundo competindo para que se escolha o melhor. Mas 
todo mundo é igual? Teve a mesma oportunidade de estudar? Treinar? Se exer-
citar? A competitividade exige que todos tenham iguais condições. Um candidato 
rico, que pode pagar muita gente para fazer campanha para ele, está competindo 
em iguais condições de um rapaz pobre que procura ajudar sua comunidade? 
Então, para que haja competitividade no Brasil, é necessário que o governo ga-
ranta que todos tenham renda mínima, saúde e educação grátis e haja emprego. 
Ou seja, que o Brasil seja um país mais justo. Também para a pequena empresa 
brasileira, se não houver proteção do Estado, ela será engolida pela multinacional 
estrangeira. Competitividade exige igualdade de condições.

Pedro Pinho
Mentiras sobre a Petrobras, ataques ao Brasil

Indústria quer acabar com jovens aprendizes

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

Brasil Popular: www.brpopular.com.br 
Twitter: @brpopular
Rádio Democracia: www.radiodemocracia.net.br 
TV Comunitária (Canal 12 na NET) 
www.tvcomunitaria.com.br
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Brasil vive tempo de definição 
entre democracia e golpismo

e x p l i c a

Governo livra Santander de pagar R$ 338 milhões de imposto

Judiciário brasileiro é isso...

Recordar é viver... E daqui a 42 anos também será...

Editorial
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“A turma do Lula tem vaga no segundo turno, só quem não anda de ônibus e pelo Brasil desconhece isso... Gostem ou não estará no 
segundo turno. Marina, Bolsonaro e Alckmin disputam a outra vaga.”

Eduardo Jorge (PV), vice de Marina Silva

A candidatura de Lula foi registrada ofi-
cialmente no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), no dia 15 de agosto, com a 
presença de mais de 40 mil pessoas, in-

cluindo três marchas organizadas pelo MST. Nas 
palavras de Fernando Haddad, vice-presidente 
na chapa de Lula (uma coligação entre PT, PC-
doB e Pros) e seu porta-voz, “o registro da candi-
datura de Lula é um ato de obediência à vontade 
do povo e à Constituição Federal”.

 Ainda no mesmo dia, 152 juristas entregaram 
carta em que defendem a Constituição Federal, a 
legalidade e a candidatura de Lula. O apoio na-
cional e internacional à candidatura de Lula vem 
crescendo, e os juristas são enfáticos em afirmar 
que ele tem direito de ser candidato, participar de 
debates e ter seu nome nas urnas no próximo dia 
7 de outubro. Esse também é o posicionamento 
do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que já 
manifestou ao Estado brasileiro a determinação 
de que Lula participe das eleições. 

Pesquisa Datafolha mostra 
ampliação da liderança do 
ex-presidente Lula (PT), que 
tem agora 39% das intenções 
de voto para presidente da 
República. Isso é mais que o 
dobro do segundo coloca-
do, Jair Bolsonaro (PSL), que 
aparece com 19%. Marina Sil-
va (Rede) tem 8% e Ciro Go-
mes (PDT) 5%. 

O levantamento chama aten-
ção para a fragilidade das candi-
daturas associadas ao golpe de 

2016, como Geraldo Alckmin 
(PSDB) com 6%, Álvaro Dias 
(Podemos) 3% e Henrique 
Meirelles (MDB) com mísero 
1%. Os demais candidatos são 
João Amoêdo (Novo), com 
2%, Cabo Daciolo (Patriota) 
1%, Guilherme Boulos (Psol) 
1% e Vera Lucia (PSTU) 1%. 
Não pontuaram José Maria 
Eymael (DC) e João Goulart 
Filho (PPL). Ninguém/Bran-
co/Nulo somam 11%, enquan-
to 3% não sabem. 

A iniciativa brasileira de des-
cumprir a decisão liminar do 
Comitê de Direitos Humanos da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas) que garante a candidatu-
ra de Lula na eleição presidencial 
deste ano converte o Brasil em 
Estado-pária, como corretamen-
te declarou o ex-chanceler Celso 
Amorim. E como afirmou o ad-
vogado Cristiano Zanin, a eleição 
sem o ex-presidente será "questio-
nada internacionalmente".

 Segundo demonstrou Zanin, a 
liminar não é uma recomendação, 
conforme afirmam o governo Te-
mer e a mídia golpista, mas uma 
decisão judicial que deve ser cum-
prida por todos os órgãos brasilei-
ros. O que torna a decisão da ONU 
obrigatória é o fato de que o Brasil, 
em 2009 (por meio do Decreto Le-
gislativo 311/2009), ratificou a ade-
são ao Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, no qual 
reconheceu a jurisdição de cortes 
internacionais nesta matéria.

Os três poderes de Estado – o 
executivo e judiciário, com obri-
gações materiais diretas na con-
cretização da decisão da ONU, e o 
legislativo, com atribuições com-
plementares na garantia do exercí-
cio da soberania popular – estarão 
sendo cúmplices no crime de deso-
bediência à legislação internacio-
nal e de golpe ao Estado de Direito 
internacional caso não cumpram 
suas responsabilidades de Estado e 
não determinem o imediato direi-
to do Lula votar e ser votado. 

Mas a grande mídia, liderada 
pela Rede Globo na construção 
de uma narrativa provinciana que 
isola o Brasil do mundo e conver-
te-o em Estado-pária, repercute 
cinicamente a posição de mem-
bros dos três poderes da Repú-

blica e do Ministério Público 
que participaram do golpe q 
ue empurrou o Brasil ao caos 
em que se encontra. Essa mí-
dia nunca menciona que o STF 
já reconheceu que os tratados 
internacionais estão acima da 
lei, sobretudo os que versam 
sobre Direitos Humanos. 

A ditadura jurídico-midiá-
tica desdenha da condenação 
que o mundo inteiro fará à 
fraude que será a eleição brasi-
leira se Lula for arbitrariamen-
te impedido de participar dela. 
Essa turma de golpistas poderá 
eventualmente vencer a bata-
lha, porque controla o aparelho 
de Estado com a força do ar-
bítrio e do regime de exceção, 
mas ficará no canto do ringue – 
na iminência, portanto, de per-
der a guerra. Mais cedo ou mais 
tarde a história absolverá Lula.

A Lei Maria da Penha – 
sancionada em 2006 pelo en-
tão presidente Lula – é fruto 
de condenação do Brasil na 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA), devido 
à negligência no caso de Ma-
ria da Penha Maia Fernandes, 

biofarmacêutica que sofreu 
três tentativas de assassinato 
pelo seu ex-marido. 

Agora é o Comitê de Direi-
tos Humanos da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
que se pronuncia contra a 
perseguição política ao ex-

-presidente da República e 
determina que ele tenha ga-
rantido o direito de ser candi-
dato. Assim como no caso de 
Maria da Penha, há 12 anos, o 
Brasil hoje também é obriga-
do a cumprir a determinação 
da ONU.

O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério 
Galloro, confessou que participou de uma 
trama ilegal para manter Lula preso. Em en-
trevista ao jornal Estado de S. Paulo, ele re-
velou que sofreu e aceitou pressões do juiz 
de primeira instância, Sérgio Moro, além de 
um alerta da procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, e de uma ordem verbal do 
presidente do TRF-4, Thompson Flores, para 
desobedecer a decisão judicial de soltar Lula 
naquele domingo, 8 de julho. 

Apesar de estar comprovado que houve 
abuso de autoridade e violência jurídica para 
manter o golpe que começou com a derruba-
da de Rousseff em 2016 e persiste com a pri-

são de Lula para que ele não dispute a eleição, 
nada foi feito pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal) para reverter essa situação. É mais 
uma prova de que o Poder Judiciário está en-
volvido diretamente nessa farsa jurídica.

Para ficar ainda mais clara a persegui-
ção a Lula, uma nota na revista Veja narra a 
confissão do desembargador Gebran Neto a 
amigos, dizendo ter agido “fora da lei” para 
“evitar o mal maior que seria soltar Lula”.

Sem dúvida, é um escândalo a desfaçatez 
de agentes do Judiciário e da Polícia Federal, 
que expõem em público sua conduta ilegal e 
as razões políticas que os moveram, tendo a 
certeza de que ficarão impunes. 

Para a Globo não tem limi-
tes as fake news contra aque-
les que sirvam de obstáculo a 
seus interesses políticos e eco-
nômicos. A primeira vítima 
desta odiosa campanha foi o 
ex-presidente Lula, que aca-
bou preso mesmo sem provas 
e sem o processo transitado 
em julgado. 

Depois foi o Papa Francis-
co, acusado de praticar fake 
news após enviar a Lula um 
rosário abençoado. Agora é a 
vez da ONU (Organização das 
Nações Unidas) virar alvo dos 
ataques da Globo, por meio de 

Carlos Alberto Sardenberg, o 
mesmo comentarista que du-
rante o governo Lula dizia que 
o pré-sal não existia.

E se não bastasse a guerra de-
clarada contra Lula, a Globo ago-
ra começou também a boicotar 
Fernando Haddad, candidato a 
vice na coligação (PT/PCdoB/
Pros). Depois de anunciar que 
não cobrirá a agenda de Lula, o 
Jornal Nacional vetou Haddad – 
o porta-voz de Lula – nas roda-
das de entrevistas de 25 minutos 
com candidatos a presidente. 

Mas a Globo ainda tem co-
ragem de dizer que são os ou-
tros que espalham fake News, 
sendo ela uma especialista em 
notícias falsas e ocultação de 
informação.

Mostrando que não estão 
nem aí com o Brasil, os minis-
tros do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) se autoconcede-
ram um reajuste de 16,4%, sob 
a alegação de que a inflação 
corroeu as "pobres remunera-
ções" (de mais de R$ 33 mil). 
Porém, em maio e junho des-
te ano, a ministra Cármem 

Lúcia vetou reajustes do piso 
dos professores de São Paulo 
e Pará alegando que os peque-
nos acréscimos nos salários 
dos educadores quebrariam as 
finanças públicas dos estados. 
Este reajuste dos magistrados 
ainda depende de aprovação 
no Congresso, na votação do 
orçamento da União.

Michel Temer (MDB) tem 
apenas 2,7% de aprovação, se-
gundo pesquisa CNT/MDA, 
divulgada no dia 2 de agosto. 
Isso garante ao presidente gol-

pista o título de homem mais 
impopular do mundo, pois 
78,3% avaliam negativamen-
te sua administração e 17,7% 
acham que é regular.

Mais de 40 mil pessoas no TSE

Lula tem 39%, mais que 
o dobro do 2º colocado

Delegado da PF detalha ilegalidades 
para manter Lula preso

Brasil golpeia até o direito internacional

Globo se especializa em fake news

STF veta piso para professores, 
mas dá aumento para si mesmo

Temer tem 2,7% de aprovação

Lei Maria da Penha nasceu de condenação do Brasil na OEA

24 de agosto de 2018

Jeferson Miola
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Delegado da Polícia Federal, Rogério Galloro

Povo acompanha o ato de registro da candidatura de Lula no TSE (15/8)



Brasil  Popular www.brpopular.com.br6 7

internacionalbrasil

O governo brasileiro recebeu a visi-
ta oficial do General James Mattis, Se-
cretário de Defesa dos EUA, que veio 
pressionar o Brasil para que atenda os 
interesses daquele país. Na agenda, te-
mas sensíveis e explosivos. O primei-
ro deles exigindo que o Brasil lidere 
pressões contra a Venezuela, que re-
siste a entregar seu petróleo aos EUA. 
Coincidentemente, uma semana após 
à visita, um conflito artificialmente 
fabricado atiçou a violência de brasi-
leiros contra precário acampamento 
de refugiados venezuelanos em Ro-
raima, famílias indefesas que ficaram 
desabrigadas. Ato contínuo, o gover-
no manda tropas federais para o local 
com ampla campanha midiática sen-
sacionalista internacional, usada para 
pressionar outros países da região 
contra o governo soberano da Vene-
zuela. Este foi o primeiro efeito visível 
da sinistra visita do general.

Mas James Mattis, conhecido como 
“Cachorro Louco”, por sua participação 
em ataques militares ilegais a vários pa-
íses, também pressionou Michel Temer 

para que não haja restrições à desnacio-
nalização do petróleo pré-sal em favor 
de empresas norte-americanas. Lamen-

tavelmente, toda uma riqueza desco-
berta graças à competência extraordi-
nária da Petrobras está sendo entregue 

às transnacionais, graças ao governo 
golpista, que se ajoelha mais e mais.

Mattis ainda deu ordens ao gover-
no brasileiro para firmar convênio que 
permitirá a transferência do controle 
da Base Aeroespacial de Alcântara, no 
Maranhão, aos EUA, o que irá confi-
gurar verdadeira presença de uma base 
militar estrangeira dentro do Brasil. 
Lembrando: Getúlio Vargas, no final da 
Segunda Guerra, determinou a retirada 
militar dos EUA do Nordeste brasileiro.  

Por fim, o general dos EUA falou 
grosso com o governo brasileiro para 
concordar que a Embraer seja engolida 
pela Boeing, empresa norte-americana 
vinculada ao Pentágono. Isso seria um 
enorme retrocesso para o desenvol-
vimento tecnológico brasileiro nesta 
área, configurando mais uma submis-
são às ordens do império. Mas ainda 
há resistência da Aeronáutica quanto a 
esta operação.

Só com a unidade popular, a derro-
ta do golpe e a libertação de Lula será 
possível reverter este trágico cenário 
de vassalagem.

É sobre a infância que 
a face mais perversa 
da política neolibe-
ral golpista se impõe. 

Nada menos que 32 milhões 
de crianças e adolescentes, ou 
61% do total do Brasil, estão 
vivendo na pobreza, revelou 
o Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) nes-
te mês de agosto, ao lançar os 
resultados de seu mais recen-
te estudo. 

Mais. Um terço desses me-
ninos e meninas vivendo na 
pobreza também vêm tendo 
um ou mais direitos negados 
– uma circunstância cruel que 

o organismo chama de “situa-
ção de privação múltipla”.  

De acordo com Florence 
Bauer, representante do Uni-
cef no Brasil, o estudo analisou 
a renda familiar de crianças e 
adolescentes e o acesso deles a 
seis direitos: educação, infor-
mação, proteção contra o tra-
balho infantil, moradia, água 
e saneamento. “Os direitos de 
crianças e adolescentes são in-
divisíveis e têm que ser garan-
tidos em conjunto”, frisa Bauer.

No conjunto de aspec-
tos analisados, o saneamen-
to (acesso a água potável e a 
tratamento de esgoto onde 

moram) é a privação que afeta 
o maior número de crianças e 
adolescentes (13,3 milhões), 
seguido por educação (8,8 
milhões), água (7,6 milhões), 
informação (6,8 milhões), mo-
radia (5,9 milhões) e trabalho 
infantil (2,5 milhões).

O detalhamento da pesquisa 
mostra outros dados lamentá-
veis. Um deles é que crianças e 
adolescentes negros são os que 
mais sofrem mais violações, re-
flexo da discriminação racial e 
exclusão existentes no Brasil. 
Além disso, aqueles que vivem 
nas regiões Norte e Nordeste 
enfrentam mais privações.

A vacinação é uma das princi-
pais estratégias de prevenção de 
doenças adotadas pelo SUS. A 
meta é manter 90% das crianças 
menores de um ano vacinadas con-
tra tuberculose e gastroenterites 
(rotavírus) e 95% vacinadas contra 
outras doenças como poliomieli-
te, meningite, hepatite, sarampo, 
caxumba, rubéola e pneumonia. 

Evitar doenças é muito mais 
vantajoso do que tratá-las. En-
tretanto, o Brasil vem mostran-
do uma queda generalizada nas 
vacinações desde 2016. A vacina 
contra a poliomielite (que deixa 
crianças e adultos deformados de 
maneira irreversível) tinha uma 
cobertura maior do que 98% em 
2015; em 2016 baixou para 84% 

e, em 2017, para 78%; 312 muni-
cípios estão com cobertura abaixo 
de 50%. 

A vacina tríplice viral, contra o 
sarampo, caxumba e rubéola tinha 
uma cobertura próxima de 100% 
em 2014, caiu para 85% em 2017. 
E a cobertura da vacina tríplice 
bacteriana, contra a difteria, téta-
no e coqueluche, que estava acima 
de 90% até 2015, caiu para 78% 
em 2017. Outras sete vacinas in-
dicadas para menores de um ano 
estão com cobertura abaixo da 
meta; 27% dos 5.570 municípios 
brasileiros não atingiram a cober-
tura prevista para nenhuma das 
vacinas indicadas para as crianças. 

Os índices de cobertura de va-
cinação em 2018 são os mais bai-

xos desde 2002. As consequências 
já aparecem: são 472 casos con-
firmados de sarampo, neste ano, 
ocorridos desde Roraima até o 
Rio Grande do Sul. Outras doen-
ças preocupam como poliomielite, 
hepatite A, coqueluche e difteria. 

A falta de tempo dos pais para 
levarem as crianças aos postos (a 
reforma trabalhista piorou tudo), 
horário limitado de funcionamen-
to dos postos, falta de controle da 
população vacinada e alguns casos 
de desabastecimento, entre outros 
problemas, além de uma descren-
ça da população sobre a seguran-
ça das vacinas são as causas mais 
apontadas. 

O Governo Temer é prejudicial 
à vacinação.

Apontada como mode-
lo pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a pri-
vatização da Previdência 
Social chilena, promovida 
pelo general ditador Au-
gusto Pinochet na década 
de 1980, continua vigente 
e cobrando um preço cada 
vez mais elevado. O colap-
so do sistema tem ganhado 
maior visibilidade nos úl-
timos dias à medida que o 
arrocho no valor das pen-
sões e aposentadorias se re-
flete no aumento do núme-
ro de suicídios.

De acordo com o Estudo 
Estatísticas Vitais, do Mi-
nistério de Saúde e do Ins-
tituto Nacional de Estatísti-
cas, entre 2010 e 2015, 936 
adultos maiores de 70 anos 
tiraram sua própria vida. 
O levantamento aponta 
que os maiores de 80 anos 
apresentam taxas mais al-
tas de suicídio – 17,7 por 

cada 100 mil habitantes 
–contra uma taxa média 
nacional de 10,2. Confor-
me o Centro de Estudos de 
Velhice e Envelhecimento, 
trata-se da “mais alta taxa 
de homicídios da América 
Latina”.

Atualmente, Principal 
Financial Group (EUA), 
Prudential Financial 
(EUA), MetLife (EUA), 
BTG Pactual (Brasil) e 
Grupo Sura (Colômbia) 
controlam fundos de 10 
milhões de filiados. No to-
tal, são mais de US$ 170 
bilhões aplicados no mer-
cado de capitais especulati-
vos, nas bolsas de Londres 
e Frankfurt.

O resultado é que a pen-
são média recebida por 
90% dos aposentados chi-
lenos é de pouco mais de 
60% do salário mínimo, 
cada vez mais insuficiente 
para os gastos de um idoso.

Os grevistas de fome, que realizam este ato ex-
tremo contra a prisão política do ex-presidente 
Lula, foram recebidos pela ministra Rosa Weber, 
em seu gabinete no STF. A apesar da condição de 
fragilidade pelos 23 dias sem ingerir alimento, 
eles se dizem preparados para aguentar por muito 
mais tempo. "Essa greve de fome dialoga com toda 
situação de crise política e econômica do nosso 
País", explicou a dirigente do MST, Kelly Monfor-
te, porta-voz dos grevistas. 

Beto Almeida
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Geraldo Lucchese

General dos EUA pressiona Michel Temer No Brasil sob golpe, 61% das crianças vivem na pobreza

Falta de vacinação: negligência com a saúde pública

Sem previdência pública, 
cresce suicídio de idosos no Chile

24 de agosto de 2018

Estudo divulgado neste mês pelo Unicef revelou que 32 milhões de meninos e meninas estão em famílias empobrecidas e têm seus direitos negados 

Rosa Weber recebe grevistas de fome no STF

Ministro da Defesa do Brasil, Joaquim Silva e Luna (esq.), 
e o secretário de Defesa dos EUA, general James Mattis

A legislação trabalhista da 
Bolívia figura entre as mais 
avançadas da América Latina 
graças a políticas de proteção 
ao trabalhador e seu impacto 
na redução paulatina de dife-
renças, desequilíbrios e ine-
quidades. 

O ministro boliviano de 
Trabalho, Héctor Hinojosa, 
ressalta que “a Constituição 
Política declara que o Estado 

deve proteger o trabalhador e 
expressa a necessidade do de-
senvolvimento de um trabalho 
digno, que significa salários 
conformes às necessidades 
dos trabalhadores e promoção 
da segurança social a curto e 
longo prazo”.

Hinojosa destaca ainda o 
aumento salarial no país, com 
salários mínimos que subiram 
de 440 bolivianos (63 dólares) 

para 2.060 bolivianos (296 dó-
lares) desde que Evo Morales 
assumiu a presidência. Tam-
bém explicou que o número 
de assalariados no país é de 
1.9 milhão de pessoas e desta-
cou que a cobertura da segu-
rança social atualmente é de 
4.194.000 pessoas, das quais 
1.357.000 são titulares. Isto é 
mais que o dobro do que exis-
tia em 2005, concluiu.

Bolívia tem uma das mais avançadas 
leis trabalhistas da América Latina 
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distrito federal

• Júlio Miragaya (PT) – Foi 
presidente do Conselho 
Federal de Economia e da 
Companhia de Planejamen-
to do DF (Codeplan). O 
nome do ex-presidente Lula 
é seu forte cabo eleitoral.

• Fátima Sousa (PSOL) – 
Professora, concorre ao car-
go pela primeira vez junto 
com seu colega de partido 
que disputa a eleição presi-
dencial, Guilherme Boulos. 

• Ibaneis Rocha (MDB) 
– Advogado de vários 
sindicatos de trabalhadores, 
diretor do Conselho Federal 
da OAB, filiou-se ao partido 
de Michel Temer no ano 
passado.

• General Paulo Chagas 
(PRP) – Militar da reserva, 
conhecido por defender 
o golpe militar, chegou a 
ameaçar o desembargador 
que determinou a soltura do 
ex-presidente Lula. 

• Alberto Fraga (DEM) – 
Deputado federal, aliado de 
Michel Temer, votou a favor 
do golpe que derrubou 
Dilma Rousseff e a favor da 
reforma que retirou direitos 
dos trabalhadores. 

• Eliana Pedrosa (PROS) 
– Com passagem por cinco 
partidos políticos, foi de-
putada distrital três vezes 

e secretária de Desenvol-
vimento Social do governo 
Arruda. 

• Rodrigo Rollemberg (PSB) 
– Concorre à reeleição sem 
ter pago o reajuste concedido 
aos servidores no governo 
anterior e tendo que explicar 
as promessas não cumpridas 
durante sua gestão.

• Rogério Rosso (PSD) – 
Eleição indireta o levou a ser 
governador por 8,5 meses. 
Aliado de Michel Temer, 
presidiu, na Câmara, a co-
missão que aprovou o golpe 
contra Dilma Rousseff. 

• Renan Rosa (PCO) – 
Integra a diretoria-geral do 
Sindicato dos Bancários do 
DF e tem como principal 
bandeira a luta nacional 
"contra o golpe de estado 
imposto ao país".

• Antônio Guillen (PSTU) 
– Defensor de uma “revo-
lução socialista”, é professor 
e presidente regional do 
partido, que em 2015 defen-
deu o golpe para derrubar 
Dilma Rousseff. 

• Alexandre Guerra 
(NOVO) – Herdeiro da rede 
Giraffas, passa boa parte 
do tempo em São Paulo, 
onde estão os principais 
fornecedores da empresa da 
família. 

Os trabalhadores terceiri-
zados no DF, empregados das 
empresas Juiz de Fora e G & E 
Serviços, representados pelo 
Sindiserviços-DF, prometem 
uma greve geral a partir do 
dia 13 de setembro, caso os 
seus vencimentos não sejam 
creditados até o 5º dia útil do 
mês (10/09), conforme deter-
mina a Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria. 

Os trabalhadores e seus 
familiares estão enfrentando 

sérias dificuldades finan-
ceiras com os constantes 
atrasos no recebimento dos 
salários e benefícios. A di-
reção do Sindiserviços-DF 
já denunciou o fato à Supe-
rintendência Regional do 
Trabalho e Emprego e espera 
uma pronta fiscalização. O 
sindicato também aguarda 
que o governo Rollemberg 
exija que essas empresas 
cumpram com as suas obri-
gações trabalhistas.

Além do tradicional Cine 
Brasília, o 51º Festival de 
Brasília do Cinema Brasilei-
ro chega a 13 regiões admi-
nistrativas do DF. Todos os 
filmes da Mostra Competi-
tiva, da Mostra Brasília e do 
Festivalzinho têm sessões si-

multâneas em São Sebastião 
(Instituto Federal de Brasí-
lia), Riacho Fundo (Instituto 
Federal de Brasília), Sobra-
dinho (Teatro de Sobradi-
nho) e Taguatinga (Teatro da 
Praça), entre os dias 15 e 22 
de setembro. 

Candidatos ao Buriti
Conheça os 11 postulantes ao cargo de governador do Distrito Federal.

Terceirizados farão greve se 
pagamento atrasar de novo 

Festival de Cinema
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