
POPULAR!BR
A
SI
L

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

edição Nº 63 24 de outubro de 2018

O que esperar da educação no próximo governo  Pág. 4

Esta edição é dedicada ao falecido jornalista 
e escritor Mario Augusto Jakobskind, que foi 
colaborador de O Pasquim e redator e editor 
da revista Versus (RJ). Ultimamente estava 
colaborando com o Jornal Brasil Popular.

Brasil precisa de 15 milhões de empregos  Pág. 4

Povo quer de volta o Farmácia Popular  Pág. 3

Ainda nesta edição

Pág. 4

Povo quer de volta o Farmácia Popular  

Ainda nesta edição

Pág. 2

Brasil pode ter
salário mínimo

de R$1500

Haddad defende gás a R$49
Pág. 3



Brasil  Popular www.brpopular.com.br2 3

Brasil

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, 
César Fonseca, Eduardo Wendhausen Ramos, 
Geniberto Paiva Campos, Inês Ulhôa, F. C. Leite 
Filho, José Augusto Valente, Romário Schettino, 
Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza

Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos
Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: brpop2015@gmail.com
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: iGrá� ca

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Deva Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o 
e-mail fi nanceiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Faça uma doação

O candidato presidencial Fernando 
Haddad prometeu baixar o preço 
do botijão de gás para, no máxi-
mo, 49 reais em todas as regiões 

do país.  Esta redução é possível com a eli-
minação da atual política de preços da Pe-
trobras sob o comando de Temer, que levou 
o gás a 90 reais, a gasolina a quase 5 reais e o 
óleo diesel a mais de 4,80 reais, paralisando 
a economia devido ao alto custo do trans-
porte e gerando desemprego.

Esta medida é possível porque Haddad 
defende que a Petrobras seja controlada 
pelo Brasil e não pelos acionistas estran-
geiros, como hoje, que estão enriquecendo 
com a alta dos preços destes produtos. Vale 
lembrar que ao deixar o governo, em 2010, 
o botijão de gás custava em média 39 reais, 
muito embora o barril de petróleo tivesse 
um preço bem acima do que é hoje.

Portanto, a ideia de Haddad é perfei-
tamente realizável, e vem casada com a 
proposta de aumento de 20% no valor do 
Bolsa Família, o que levará as famílias tra-
balhadoras a aumentarem o consumo de 
alimentos, inclusive preparados com o gás 
de cozinha, o que fortalece a Petrobras, que 
pode vender seus produtos a preços bem 
mais baixos, impulsionando a economia e 
gerando emprego.

Em dezembro de 2017, o Governo Temer 
extinguiu as 367 lojas do programa Farmácia 
Popular. Em maio de 2018, restringiu os re-
cursos e o número de farmácias do Aqui Tem 
Farmácia Popular, o outro programa que for-
nece medicamentos aos pacientes do SUS. 

A justi� cativa é a necessidade de fazer 
economia, pois estamos em crise. Mas, 
como sempre faz, com o apoio do deputa-
do Jair Bolsonaro, o Governo Temer corta 
os recursos dos programas voltados à po-
pulação que mais precisa.  Nada de cortar 
alguma das muitas verbas dos deputados 
e senadores ou o indecoroso auxílio-mo-
radia dos juízes e procuradores; nada de 
cortar nos 12 milhões de reais que o casal 
Michel Temer e sua esposa Marcela gasta-
ram nos seis primeiros meses de 2018. 

A opção foi cortar os programas de 
assistência farmacêutica do SUS que, se-
gundo o Ministério da Saúde, � zeram di-
minuir em 20% o número de internações 
hospitalares por hipertensão e em 16% 
as por crise asmática. Agora, o candidato 
Fernando Haddad � rmou o compromisso 
de recuperar e melhorar os programas de 
assistência farmacêutica do SUS. Bolsona-
ro nem fala do assunto, pois é contrário ao 
aumento de verba para o SUS.

A Petrobrás descobriu a 
maior reserva de petróleo 
dos últimos 40 anos. Em dez 
anos a produção brasileira al-
cançou 1,5 milhões de barris 
equivalentes por dia. Norue-
ga e Grã-Bretanha levaram 50 
anos para atingir este nível.

Entregar nossas reservas às 
multinacionais estrangeiras 
não vai ajudar a desenvolver o 
Brasil, já que nenhum país se 
desenvolveu exportando ma-
téria-prima e petróleo dessa 
maneira. A riqueza do pré-sal 
deve ser usada para atender as 
necessidades básicas dos bra-
sileiros, como educação, saú-
de, ciência e tecnologia. 

Somente a Petrobras con-
segue abastecer o mercado 
doméstico de combustíveis 
(gás de cozinha, gasolina e 
diesel) com preços abaixo do 
custo de importações e, ainda 
assim, obter níveis de lucro 
compatíveis com a indústria, 
para sustentar uma elevada 
curva de investimentos, que 
contribuem com aumento da 
renda e dos empregos no país.

É patético ver candidatos 
e manifestantes abraçadas na 
bandeira nacional e que se 
dizem nacionalistas, mas ao 
mesmo tempo defendem a 
privatização da Petrobrás e a 
entrega do petróleo brasileiro.

O geólogo Guilherme 
Estrella, descobridor do 
Pré-Sal, diz que sem tec-
nologia não há soberania. 
A história lhe dá razão. 
No século XVI, Portugal 
detinha a tecnologia de 
ponta, o saber da navega-
ção oceânica. No século 
XIX, a Inglaterra domi-
nou o mundo sem recur-
sos naturais, mas com a 
tecnologia que impul-
sionou a indústria. Já no 
século XX, Estados Uni-
dos e Japão despontaram 
como potências. 

Impedir o Brasil de de-
senvolver as tecnologias 
fundamentais do século 

XXI - a da informática, a 
aeroespacial e a nuclear 
- tem sido o objetivo das 
potências estrangeiras, 
apoiados por maus brasi-
leiros. E, neste campo, não 
se coloca qualquer ideo-
logia, pois Getúlio Var-
gas, João Goulart, Ernesto 
Geisel e Lula impulsiona-
ram o desenvolvimento 
tecnológico nacional.

Foram os antinacio-
nais e golpistas governos 
Collor, Fernando Henri-
que e Temer que destruí-
ram conquistas tecnológi-
cas (Cobra, Embraer, Base 
de Alcântara, Nuclebras), 
simplesmente extinguin-

do ou vendendo nossas 
empresas e nosso conheci-
mento para o estrangeiro.

E sem tecnologia as 
Forças Armadas não serão 
forças para defesa nacio-
nal, mas simples forças de 
repressão interna, atuando 
como polícia, como defen-
de Jair Bolsonaro. Nada de 
construir os drones bra-
sileiros ou de enviar fo-
guetes ao espaço, como a 
Bolívia, seu satélite de co-
municação Túpac Katari 
1, construído em coopera-
ção com a China e opera-
do pela Agência Espacial 
Boliviana. Uma vergonha 
para a Pátria Brasileira.

Beto Almeida
Geraldo Lucchese, médico

Felipe Coutinho, presidente da
Associação dos Engenheiros da Petrobras 

Pedro Pinho

Haddad: “botijão de gás a 49 reais” Farmácia Popular
precisa voltar

O entreguismo do
petróleo é antinacional

Brasil: proibido
de desenvolver tecnologia
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Bolsonaro é a 
continuação de Temer

E agora TSE? 
As denúncias de caixa 2 para pagar fake 
news pelo WhatsApp em favor de Bolsonaro 
foram praticamente ignoradas pela pre-
sidente do TSE, ministra Rosa Weber. Para 
mudar o foco, na segunda (22) ela publicou 
uma carta “nada a ver” sobre urnas eletrôni-
cas. No dia anterior, ela disse que “o mundo 
digital é um mundo paralelo ao mundo real” 
e em seguida não soube dizer o que poderia 
ser feito para coibir esse tipo de crime. Ou 
seja, a falta de resposta concreta da Justiça 
deixa à vontade esse “mundo paralelo”.

O PSL, do candidato Jair 
Bolsonaro, que é depu-
tado há 28 anos, foi o 
partido mais fi el a Michel 

Temer desde que este chegou à pre-
sidência para a desgraça dos bra-
sileiros. Num total de 107 votações 

no Congresso, o PSL, inclusive Bolsonaro, 
apoiou Temer em 70 % dos casos.

As piores medidas contra o povo bra-
sileiro, adotadas pelo governo Temer, 
tiveram o apoio obediente do partido 
de Bolsonaro, inclusive a mais desastra-
da delas, a que congela por 20 anos os 
investimentos sociais, prejudicando a 
maioria do povo que usa hospitais pú-
blicos – já sem médicos, sem remédios 
e sem equipamentos – as escolas pú-
blicas, completamente destruídas, com 

professores mal pagos.
Bolsonaro – que foge dos debates – e 

seus aliados ainda ajudaram a aprovar a 
reforma Trabalhista, que acabou com 100 
itens da CLT e legalizou o "bico" e formas 
fraudulentas de contrato de trabalho, a 
terceirização irrestrita; e a entrega do pa-
trimônio público às empresas estrangei-
ras, como é o caso do Pré-Sal.

Na votação da PEC da Morte, que con-
gelou os gastos públicos, Bolsonaro, pri-
meiro, fez um vídeo dizendo que votaria 
contra a medida de Temer, denuncian-
do, inclusive, o banquete para o qual os 
deputados tinham sido convidados em 
apoio à votação da emenda. Mas cinco 
dias depois, Bolsonaro votou a favor da 
proposta e teve o atrevimento de fazer 
um vídeo defendendo o teto de gastos. O 

banquete de Temer custou R$ 35 mil aos 
cofres públicos. 

Embora se declare patriota, Bolsonaro 
– que já ameaçou privatizar a Petrobras – 
votou a favor da desnacionalização do pe-
tróleo pré-sal, anulando a Lei da Partilha 
aprovada no Governo Lula, que nacionali-
zava o petróleo e destinava os recursos da 
sua exploração para saúde e educação. Ele 
joga no time das petroleiras estrangeiras, 
embora vista-se de verde amarelo. 

Bolsonaro é o próprio continuador do 
entreguista e antipatriota Temer, como 
ele próprio admitiu em entrevista no dia 
20 de outubro, quando disse que pode-
rá manter integrantes do governo Temer 
caso vença a eleição. “O que está dando 
certo, você tem que continuar”, afi r-
mou Bolsonaro. 

deixa à vontade esse “mundo paralelo”.

A sinistra simbologia no assassinato 
de Moa do Katendê

O assassinato a facadas do capoeirista 
Moa do Katendê, na Bahia, por ter vo-
tado em Haddad, revela sinistra simbolo-
gia sobre a onda de ódio e intolerância 
estimulada pelo candidato Bolsonaro. O 
assassino, um trabalhador mulato, disse 
votar Bolsonaro.
A capoeira é histórica herança cultural do 
povo negro, representando a resistência 
contra a escravidão, foi sempre odiada 
pela cultura dominante, colonial ou 
republicana. Só na Era Vargas, o povo 
negro passou a ter direitos ofi ciais ao 
trabalho, ao salário, licença maternidade. 
E foi Getúlio Vargas o presidente que 
legalizou a capoeira e abriu os teatros 
municipais do Rio e de São Paulo à 
comunidade negra, antes barrada.
A oligarquia quer destruir as conquistas 
da Era Vargas, e neste triste caso, o as-
sassinato de Moa do Katendê simboliza 
ataque ao reconhecimento do Estado 
à Capoeira, anunciando o objetivo de 
destruir o patrimônio estatal de direitos, 
para levar o Brasil de volta à República 
Velha. Resistamos! Viva Moa do Katendê!

Beto Almeida

Bolsonaro é a 
continuação de Temer
O 

Temer desde que este chegou à pre-
sidência para a desgraça dos bra-
sileiros. Num total de 107 votações 

no Congresso, o PSL, inclusive Bolsonaro, 
apoiou Temer em 70 % dos casos.

As piores medidas contra o povo bra-
sileiro, adotadas pelo governo Temer, 
tiveram o apoio obediente do partido 
de Bolsonaro, inclusive a mais desastra-
da delas, a que congela por 20 anos os 
investimentos sociais, prejudicando a 
maioria do povo que usa hospitais pú-
blicos – já sem médicos, sem remédios 
e sem equipamentos – as escolas pú-
blicas, completamente destruídas, com 
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Há duas nítidas diferenças 
entre os programas de gover-
no dos candidatos a presi-
dente com relação à política 
econômica e social. Enquanto 
Haddad se compromete a rea-
justar o salário mínimo acima 
da in� ação, projetando seu 
valor para R$ 1.500, Bolsona-
ro promete livre negociação, 
que nessa onda de desempre-
go signi� ca o trabalhador ter 
que aceitar a oferta do patrão 
abaixo dos atuais R$ 954 ou 
� car sem emprego.

Para fazer a economia girar 
é preciso aumentar o poder 
de compra dos trabalhadores. 
Salário mínimo forte signi� ca 
mercado interno forte, mais 
consumo, mais produção, 
mais emprego, mais arreca-
dação e mais investimentos. 
Foi assim que o governo Lula 
conseguiu incluir milhões de 
brasileiros, sendo que muitos 
conquistaram casa própria, 
carro, vaga para os � lhos na 
universidade e a possibilidade 
de viajar de avião.

Mas essa política inclusiva 
não seria possível com base 
num programa que prega o 
estado mínimo e a privatiza-
ção do patrimônio nacional. 
É preciso retomar o processo 
multiplicador de desenvolvi-
mento, que gerou 20 milhões 
de novos empregos e 40 mi-
lhões de novos consumido-
res, potencializando econô-
mica e socialmente o Brasil 
na cena nacional e interna-
cional, com novo despertar 
politicamente renovador.

Cesar Fonseca

Salário mínimo de R$1500 para salvar trabalhadores da fome

O Brasil precisa que o próximo pre-
sidente comande iniciativas para gerar 
os 15 milhões de empregos necessários 
para zerar o desemprego e, com isso, 
melhorar a vida dos trabalhadores e dos 
empresários. Se a roda da economia não 
voltar a girar, de forma acelerada, a re-
cessão e o desemprego aumentarão.

Somente Haddad tem propostas con-
cretas para fazer a economia gerar em-
prego e renda. O outro candidato só fala 
em privatizar estatais, o que levará a 
mais desemprego.

Quais as principais iniciativas para 
gerar milhões de empregos? Retomar 
o programa Minha Casa Minha Vida e, 
paralelamente, centenas de obras de in-
fraestrutura, paralisadas por Temer.

Segundo a campanha de Haddad, o corte 
de algumas desonerações e de alguns privi-
légios já libera recursos para investimentos. 
Se conseguir rever a emenda constitucional 
95 (teto de gastos), o governo ganha mais 
espaço para novos investimentos.

O gatilho (da construção civil) – com a 
retomada das obras paradas e do Minha 
Casa Minha Vida – é o começo do proces-
so e precisa se espalhar pelo resto da eco-
nomia, pelo setor de serviços, pelo setor 
industrial. 

Ainda segundo a campanha do Haddad, 
o principal motor da economia brasileira é o 
seu mercado interno, cuja reativação vai ge-
rar demanda por produtos e serviços. 

Como será reativado o mercado inter-
no? Através de emprego, renda e crédito.

A pastora Anete Roese, da Igreja 
Evangélica de Con� ssão Luterana no 
Brasil, a� rmou que “o projeto que a gente 
precisa defender é de paz para a nação. 
Nós queremos um Brasil onde as pesso-
as tenham o direito simples de existir e 
de viver, e tenham esse direito garantido 
por lei. Esse foi o grande projeto de Jesus 

Cristo: incluir as pessoas, ouvir as pesso-
as”, disse ela. A pastora criticou a onda de 
ameaças e agressões por parte de apoia-
dores de Bolsonaro: “É uma violência 
que tem um projeto político por trás”. O 
próprio candidato a� rmou que vai matar 
opositores e seu � lho ameaçou invadir o 
STF (Supremo Tribunal Federal).  

A Constituição a� rma que a 
educação visa ao desenvolvimen-
to pleno da pessoa, à quali� cação 
para o trabalho e ao preparo para 
o exercício da cidadania. Indica 
conceitos de dignidade humana 
e de democracia. 

A experiência de quem de-
mocratizou o acesso à educa-
ção deve ser muito considerada 
nesse segundo turno. O período 
em que Fernando Haddad atuou 
como ministro da Educação foi 
quando a área mais avançou. Al-
guns exemplos são a criação do 
Fundeb, o estabelecimento de 
um piso salarial nacional do ma-
gistério, a matrícula na pré-esco-
la, que passou a ser aos 4 anos, a 
ampliação de matrículas em cre-
ches e a criação de 18 novas uni-
versidades e 173 campi federais. 

O plano de governo de Had-
dad assume compromisso com 
a expansão da educação integral, 
ampliação de vagas em creches 
e fortalecendo políticas voltadas 
para a pré-escola. A alfabetiza-

ção e a educação de adultos es-
tão presentes. A União passaria a 
atuar com um Programa Federal 
para o Ensino Médio. Haveria in-
vestimento na educação no cam-
po, de indígenas e de quilombo-
las, com construção e reforma de 
escolas, transporte e alimentação 
escolar. 

En� m, há proposições para 
a educação com compromisso 
democrático. Mas a negação da 
educação se contrapõe à demo-
cracia. Já caminhamos muito 
para sermos levados por uma 
onda rasa e arcaica, como por 
exemplo a proposta de educação 
a distância desde o Ensino Fun-
damental, o que deixaria crian-
ças não somente sem o ensino 
presencial, mas também sem o 
acesso à merenda escolar. Para 
piorar, segundo reportagem do 
jornal O Estado de S. Paulo, a 
equipe do programa de governo 
de Bolsonaro disse que vai co-
brar mensalidades em universi-
dades federais.

Augusto da Fonseca

Rosilene Corrêa, professora

Como gerar 15 milhões de empregos

‘É preciso defender um projeto de 
paz’, diz pastora evangélica 

Educação é a base para o
desenvolvimento de uma nação

"Ditaduras começam com notícias falsas"
Papa Francisco


