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O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio

Ao anunciar a intenção 
de extinguir a Em-
presa Brasil de Co-
municação (EBC), o 

presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, revela desejo de favorecer 
os grandes grupos privados de 
comunicação, especialmente 
a Rede Globo, que sempre ex-
pressou sua oposição a uma 
comunicação não dependente 
do mercado privado; portanto, 
com possibilidades de praticar 
um jornalismo sintonizado 
com o que pede a Constituição, 
ou seja, informativo, plural, re-
gionalizado e diversificado.

 O anúncio é uma má no-
tícia para a democracia. A 
própria eleição de Bolsonaro 
é resultado de ausência de de-
mocracia informativa. Desin-
formados, muitos brasileiros 
foram enganados por anos 
de campanhas de demolição 
da imagem de Lula e do PT, 

e só agora, quando também 
se anuncia a extinção do Mi-
nistério do Trabalho, parte de 
seus eleitores começam a se 
dar conta de que foram objeto 
de manipulação informativa.

Um engano que arrastou de 
roldão até mesmo funcionários 
da EBC, em boa parte eleitores 
de Bolsonaro, surpreendidos 
pelo anúncio. 

 É urgente  uma ampla 
campanha em defesa da 
EBC, na qual se reivindi-
que uma comunicação que 
defenda o Brasil e a identi-
dade nacional, impossível 
de ser praticada pela mídia 
controlada pela ditadura do 
mercado, que pede desna-
cionalização, desvalorização 
da brasilidade e ruptura com 

qualquer forma de sobera-
nia informativo-cultural e 
do audiovisual genuinamen-
te brasileiro.

 Ao ser criada, a EBC her-
dou uma estrutura de emis-
soras de tv e rádio montadas 
nos governos militares, indi-
cando que havia a intenção 
de se ter uma comunicação 
não dependente do mercado. 

Os países mais importantes 
do mundo estão fortalecen-
do sua comunicação pública, 
inclusive expandindo o seu 
alcance internacional. Bol-
sonaro indica caminha no 
sentido contrário, colocan-
do em risco a possibilidade 
de uma identidade nacio-
nal corretamente projetada 
ao mundo, inviabilizando o 
exercício de uma comunica-
ção plural, essencial para a 
própria democracia. 

Nesta campanha, é essen-
cial que as centrais sindicais 
e movimentos sociais, con-
vocando as forças democrá-
ticas, priorizem a construção 
de uma ferramenta de comu-
nicação unitária, seja um jor-
nal popular, seja uma rede de 
rádio e de tvs comunitárias. 
A unidade de ações será con-
dição essencial para os desa-
fios que se aproximam.

O artigo 95 da Consti-
tuição é claro: juiz é juiz – e 
ponto. Mesmo em férias, juiz 
continua sendo juiz. Juiz só 
deixa de ser juiz depois de 
exonerado do cargo.

Ninguém pode ser juiz e 
agente político-partidário ao 
mesmo tempo. A Constitui-
ção afirma – para o bem da 
República, da democracia e 
do Estado de Direito – que 
justiça e política não se mis-
turam e não se confundem:

“Art. 95. Os juízes gozam 
das seguintes garantias:

[…]
Parágrafo único. Aos juízes 

é vedado:
I – exercer, ainda que em 

disponibilidade, outro cargo 
ou função, salvo uma de ma-
gistério;

[…]
III – dedicar-se a ativida-

de político-partidária; […]”.

Mas o político togado Sér-
gio Moro sempre atuou parti-
dariamente, desde sua missão 
de tirar do caminho do golpe 
a candidatura do ex-presi-
dente Lula, a única que impe-
diria a eleição do presidente a 
que ele, Moro, aderiu e pas-
sou a servir.

Até o vice eleito na chapa 
de Bolsonaro, general Mou-
rão, confessou – não se sabe 
se por descuido ou por cer-
teza de impunidade – que 
Moro se reuniu com agentes 
políticos do bolsonarismo 
ainda no primeiro turno da 
eleição para acertar o car-
go que ocuparia no governo 
Bolsonaro, como recompen-
sa por tirar Lula do caminho 
da extrema-direita. Ele será o 
ministro da Justiça.

Coincidentemente, no dia 
1º de outubro, a 6 dias do 1º 
turno, Moro levantou o sigilo 

do inquérito e divulgou tre-
chos da delação forjada de Pa-
locci só para incriminar Lula. 

Mas o STF não está nem aí, 
como demonstra a figura do 
seu presidente Dias Toffoli, que 
pouco antes da eleição nomeou 

como seu assessor especial o 
general Fernando Azevedo e 
Silva. Pois o militar ficou só 
um mês e pouco no STF – sa-
be-se lá com que objetivo – e 
foi anunciado por Bolsonaro 
como o seu ministro da Defesa.

Já aprovado no Senado, o 
aumento de 16% para os mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) – apoiado por 
Sergio Moro – custará pelo 
menos R$ 5,3 bilhões aos co-
fres públicos, de acordo com 
nota técnica da consultoria 
do Congresso. O valor equi-
vale à soma do orçamento 
dos programas Minha Casa 
Minha Vida e Luz Para Todos.

O salário de R$ 39,3 mil – 
para os ministros do STF e 
para a procuradora-geral da 
República – ficará garantido 
depois de aprovado na Câ-
mara dos Deputados e san-
cionado pelo presidente da 
República.

Apesar de serem só 11 mi-
nistros no STF e uma pro-
curadora-geral, o aumento 
terá efeito cascata, uma vez 
que todos os 16 mil juízes 
e membros do Ministério 
Público também terão seus 
salários aumentados propor-
cionalmente. 

Beto Almeida

Jeferson Miola

A extinção da EBC e união para a comunicação democrática

Moro agride a Constituição e 
STF faz de conta que está tudo normal

Aumento dos juízes vai 
custar mais de R$ 5 bi 
aos cofres públicos

FIQUE BEM INFORMADO LENDO, 
OUVINDO E VENDO A MÍDIA QUE 
VERDADEIRAMENTE ESTÁ AO 
LADO DO POVO
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Frente ampla para defender a democracia

Judiciário brasileiro é isso...

O juiz Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro para ser o ministro da Justiça, foi per-
guntado por repórteres sobre o fato de Onyx Lorenzoni ter recebido dinheiro de caixa 2 
da empresa JBS. De maneira descarada, Moro respondeu que tem ‘grande admiração’ 
por Lorenzoni, que admitiu seus erros e já se desculpou. O problema é que antes Moro 
havia afirmado que a prática de caixa 2 seria um crime pior que corrupção, mas parece 
que isso só não vale para membros do seu grupo político.

Na eleição de 1989, Fernando Collor desta-
cou-se com o discurso contra a corrupção. 
Ganhou a eleição, confiscou a poupança e 
deu no que deu... uma desgraça para o país.

Quem não votou em Bolsonaro 
vê que o país corre o risco de 
ver extintos direitos democrá-
ticos fundamentais, conquista-

dos pelo povo, com muito sangue, suor 
e lágrimas.

A vitória dele deveria ser aceita com 
tranquilidade, por todos os democratas, 
não fosse pela enorme carga de autori-
tarismo e violência, verbalizados duran-
te o seu mandato de deputado e da sua 
campanha à presidência, que retomou 
uma retórica da “guerra fria” e ameaça à 
Constituição. 

No seu discurso e na ação de seus 
militantes, predominou o preconceito, a 
defesa da desigualdade, o desrespeito às 
diferenças, a falta de liberdade e a perse-
guição aos seus críticos, especialmente 
os partidos de esquerda. O que é inacei-
tável, pelo menos para os 45 milhões de 
eleitores que votaram em Haddad. Essa 
situação exige da oposição a construção 
de um processo de resistência que garan-

ta a Constituição em vigor e os direitos 
democráticos conquistados.

O próprio Bolsonaro já falou que os 
primeiros alvos da ação repressora do 
seu governo serão os partidos de esquer-
da - em especial o PT - e os movimentos 
sociais como CUT, MST e MTST, entre ou-
tros. Ele sabe que serão esses que lutarão 

para impedir uma reforma previdenciá-
ria, contra os interesses dos milhões de 
trabalhadores, contra o fim do Ministério 
do Trabalho e de qualquer direito traba-
lhista, além de programas sociais como o 
Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.

Diante dessa situação, que nos colo-
ca como alvos prioritários, não podemos 

perder tempo para agir, pois a tendência 
do novo governo é acelerar essas medi-
das impopulares.

No Congresso Nacional, deveremos 
aglutinar deputados e senadores progres-
sistas e de esquerda, utilizando a liderança 
de senadores como Jaques Wagner, com 
forte influência no Nordeste, para en-
frentar o rolo compressor que Bolsonaro 
tentará movimentar no Congresso. A luta 
institucional – Congresso e governos es-
taduais – juntamente com a luta dos mo-
vimentos sociais será vital para garantir os 
direitos democráticos. O apoio popular a 
essa frente também é de fundamental im-
portância para a resistência. 

É importante também não aceitar 
falsas divisões com disputas por lideran-
ça desse processo. Como diz a música 
de Chico Buarque: 

Todos juntos somos fortes / Somos fle-
cha e somos arco / Todos nós no mesmo 
barco / Não há nada pra temer / Ao meu 
lado há um amigo / Que é preciso proteger

Recordar é viver... 

ACABOU 
O DINHEIRO

ACABOU 
O DINHEIRO

Editorial
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A extinção do Minis-
tério do Trabalho, 
pelo presidente elei-
to Jair Bolsonaro, é 

prova concreta de que a popu-
lação, a partir do próximo ano, 
estará diante de um governo 
contrário aos interesses dos 
trabalhadores. É a eliminação 
do instrumento político ins-
titucional voltado às políticas 
sociais que geram riqueza no 
país desde 26 de novembro de 
1930, quando o presidente Ge-
túlio Vargas criou o Ministério 
do Trabalho por meio do de-
creto lei nº 19.433. 

Na sequência, viriam as leis 
trabalhistas e previdenciárias, 
os direitos sociais e o salário 
mínimo, conquistas máximas 
dos trabalhadores. Com elas, 
foi possível erguer o merca-
do consumidor interno capaz 

de sustentar a produção in-
dustrial, comercial e agrícola, 
graças ao fortalecimento do 
poder de compra dos salá-
rios. Prosperou o capitalismo 
nacional, com o aumento do 
consumo popular. 

Os bancos públicos, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e, principalmente, o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), deram sustentação 
ao crédito, ao consumo e à pro-
dução, com desenvolvimentis-
mo nacionalista inaugurado 
por Getúlio. Com isso, cresceu 
a arrecadação do governo que 
possibilitou investimentos na 
infraestrutura nacional, com 
destaque para construção de 
ferrovias, estradas, portos, ae-
roportos, armazéns para es-
tocagem e abastecimento da 

produção agrícola e industrial. 
Os sindicatos dos trabalha-

dores ganharam força, com a 
criação do imposto sindical, 
e a organização da luta traba-
lhista favoreceu reivindicações 
e direitos, como por exemplo 
a participação nos lucros das 
empresas. Nem a ditadura mi-
litar, que durou 20 anos (1964-
1984), foi capaz de reverter 
as conquistas da classe traba-
lhadora, a partir das políticas 
getulistas, inauguradas com 
a revolução de 1930. E esses 
avanços voltaram a se ampliar 
com a chega de Lula ao poder, 
em 2003, por meio do qual 
os sindicatos se consolidaram 
como força de transformação. 

Consolidou-se, assim, o 
estado do bem-estar social, a 
chamada social democracia. 
Até 2014, o país tornou-se 

uma ordem social e econô-
mica nacionalista desenvolvi-
mentista, que caminhava para 
crescente democratização do 
poder político, com ampla 
participação dos trabalhado-
res, por meio dos sindicatos, 
na formulação das políticas 
públicas. Mas o golpe de 2016, 
que colocou Michel Temer no 
poder, veio para acabar com as 
conquistas sociais trabalhis-
tas e reverter as leis favoráveis 
aos trabalhadores, inscritas na 
Constituição de 1988. 

Portanto, a destruição do 
Ministério do Trabalho é a se-
quência negativa do atual go-
verno, como já havia alertado 
a edição anterior do Jornal 
Brasil Popular de que Bol-
sonaro seria a continuidade 
de Temer, com mais arrocho 
no trabalhador. Bolsonaro 

vai também enfraquecer, ou 
quem sabe acabar, com a fis-
calização do trabalho, instru-
mento pelo qual se combate 
o trabalho infantil e se pro-
tege a saúde e a segurança do 
trabalhador. 

A prioridade do presidente 
eleito não é o trabalho, mas o 
capital, que rejeita conquis-
tas trabalhistas, para poder 
ampliar os lucros e a explo-
ração do trabalhador. Daí a 
necessidade de resistência da 
classe trabalhadora às ten-
tativas que se multiplicarão 
para eliminar as conquistas 
que ela alcançou. 

A extinção do Ministério 
do Trabalho explica, per-
feitamente, por que Lula foi 
preso e não pode disputar a 
presidência pelo voto demo-
crático popular.

A base de apoio do con-
sórcio Temer/Bolsonaro 
planeja consumar mais uma 
imensurável maldade con-
tra o povo brasileiro. Caso 
a Medida Provisória 844/18 
seja aprovada na Câmara dos 
Deputados, será dado um 
passo decisivo para privati-
zar a água no Brasil e dificul-
tar ainda mais o acesso das 
pessoas – principalmente as 
mais pobres – ao saneamen-
to básico. 

Essa iniciativa de Temer, 
que tem o apoio de Bolso-
naro, pretende transformar 
a água – que é um bem vital 
de inestimável valor social 
– em mercadoria. E o efeito 
direto disso será o aumento 
das contas de água e o desin-

teresse das empresas priva-
das de atuar em áreas mais 
isoladas das periferias e zo-
nas rurais. Um dos absurdos 
dessa MP é que ela obriga o 
pagamento de tarifas, mes-
mo sem conexão ao serviço 
de água e esgoto.

A mobilização dos parti-
dos de oposição, com apoio 
de muitos prefeitos e gover-
nadores, além de entida-
des ligadas ao saneamento 
básico, levou ao adiamento 
da votação que deveria ter 
acontecido na Câmara no 
dia 12 de novembro. Caso a 
MP não seja votada pelos de-
putados e depois pelos sena-
dores até o dia 19 de novem-
bro, ela perde a validade. Por 
isso a mobilização continua.

A reforma trabalhista com-
pletou um ano no dia 11 de 
novembro e, como previsto 
pelo Jornal Brasil Popular, só 
serviu para piorar ainda mais 
as condições de trabalho. 

Não foram cumpridos nem 
15% da promessa de criar 2 
milhões de empregos feita pe-

los defensores desse engodo 
contra os trabalhadores que os 
golpistas chamaram de "mo-
dernização trabalhista". 

Nestes 12 meses, o que cres-
ceu realmente foi o trabalho 
informal. São 532 mil traba-
lhadores a mais sem carteira 
assinada, sendo explorados 

sem direitos trabalhistas. Ou-
tro destaque negativo deste 
período de reforma trabalhista 
é o crescimento do número de 
desalentados, como são cha-
mados os trabalhadores que 
desistiram de procurar empre-
go. São quase 500 mil pessoas 
a mais nessa triste realidade.

O modelo de previdência 
que a equipe de Jair Bol-
sonaro anda dizendo que 
quer implantar no Brasil é 
o mesmo que foi imposto 
no Chile pelo ditador san-
guinário Augusto Pinochet, 
um dos primeiros governos 
do mundo a privatizar seu 
sistema de seguridade so-
cial. O modelo agora está 
falido e vários idosos já se 
suicidaram porque recebem 
de aposentadoria cerca da 
metade do salário mínimo 
e não conseguem nem com-
prar seus remédios.

Embora o programa de 
governo de Bolsonaro não 
apresente detalhes sobre a 
proposta, já foi dito duran-
te a campanha que o futuro 
presidente pretende adotar 

paulatinamente um sistema 
de capitalização similar ao 
do Chile. Ao menos é este 
modelo que vem sendo de-
fendido por Paulo Guedes, o 
todo poderoso da economia 
nacional a partir de 2019. 

As centrais sindicais já se 
mobilizam contra a reforma 
da Previdência que Michel 
Temer negocia com a base 
de Bolsonaro no Congresso 
Nacional e também contra 
este modelo chileno de pre-
vidência que está quebrado. 
CUT, CBT, CGTB, CSB, CS-
P-Conlutas, Força Sindical, 
Intersindical, NCST e UGT 
lançaram um documento 
com princípios gerais que 
garantem a universalidade e 
o futuro da Previdência e da 
Seguridade Social. 

Está em votação, no Senado 
Federal, proposta de Lei que 
quer tirar do Brasil muitos bi-
lhões de dólares para saúde e 
para escolas. Chama-se PLC 
78/2018 e trata de permitir à 
Petrobras transferir até 70% de 
uma área que a União lhe cedeu 
em troca de maior participação 
acionária. Por que a Petrobras 
e o Brasil abririam mão desta 
fortuna?

O pré-sal, onde está a cessão 
onerosa, é a maior descober-
ta de petróleo dos últimos 50 
anos. Os entreguistas estão di-
zendo que o governo ganharia 
R$ 100 bilhões em bônus. Per-
guntem ao governo da Norue-
ga, que tem a metade do petró-
leo desta cessão onerosa, se ele 
aceitaria uma oferta 30 bilhões 
de dólares pelo seu petróleo? 
Seria colocado para correr.

E há muitos outros male-

fícios. Supondo que fossem 
pagos os R$ 100 bilhões. Eles 
iriam abater os lucros da pro-
dução deste petróleo na hora de 
pagar os impostos. Isto significa 
que os 100 já seriam reduzidos 
a R$ 66 bilhões, pelo Imposto 
de Renda e pela Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido 
não pagos. Ora, estes impostos 
iriam parcialmente para estados 
e municípios. Logo os governa-
dores e prefeitos teriam R$ 11,4 
bilhões a menos para suas des-
pesas com funcionários, saúde, 
escolas, transporte etc. Segundo 
o especialista em energia, en-
genheiro Paulo César Ribeiro 
Lima, só o Nordeste seria sur-
rupiado em R$ 5 bilhões.

Estariam os senadores, mui-
tos não reconduzidos, dispostos 
neste final de mandato a votar 
contra os estados, os municí-
pios e contra o Nordeste?

Provavelmente virão muitos 
outros assaltos ao Brasil e aos 
brasileiros com as privatizações 

prometidas por Paulo Guedes, 
o futuro homem forte do pró-
ximo governo. Olho vivo, brasi-

leiros. São o seu futuro e de seus 
filhos que estarão sendo vendi-
dos nestas privatizações.

brasil

Fim do Ministério do Trabalho é um tiro certeiro nos direitos dos trabalhadores

Tentar privatizar a água é mais 
uma maldade de Temer 
e Bolsonaro contra o povo

Reforma trabalhista completa um ano e piora situação dos trabalhadores

REFORMA TRABALHISTA

Brasil quer copiar modelo 
falido de previdência do Chile 

Cessão Onerosa: Um nome esquisito que vale bilhões de dólares

14 de novembro de 2018

Cesar Fonseca

Pedro Pinho

”A Amazônia deve ser entregue aos Estados Unidos porque 
o Brasil não tem competência para administrá-la”.

Jair Bolsonaro

Mobilizações 
22/11 – Dia Nacional de 
Mobilização, com panfletagens, 
assembleias nos locais de traba-
lho e diálogo com a população 
para esclarecer os riscos de 
uma nova proposta de reforma 
da Previdência nos moldes 
exigidos pelo mercado, como 
quer Bolsonaro, que pretende 
adotar o modelo de capitalização 
previdenciário.

26/11 – Atos em frente ao Mi-
nistério do Trabalho e em todas 
as Superintendências Regionais 
do Trabalho espalhadas pelo Bra-
sil. O objetivo é protestar contra 
o anunciado fim do Ministério do 
Trabalho e denunciar a proposta 
de reforma da Previdência.

BRASIL
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internacionalbrasil

A política externa – re-
lações de um Estado 
com outros Estados 
– é tema de impor-

tância estratégica para todos, 
desde os Estados Unidos à me-
nor ilha do Caribe ou do Pacífi-
co. Dessas relações dependem 
as importações e exportações, 
os investimentos estrangeiros, 
o acesso à tecnologia, as re-
lações militares (pacíficas ou 
não), a venda e compra de ar-
mas, as questões migratórias, 
o turismo e as negociações 
sobre meio ambiente, comér-
cio, finanças, florestas, água, 
terrorismo e transportes, além 
do acesso a cargos de direção 
em organismos internacionais 
e inúmeros outros temas.

Estas questões tem um his-
tórico, são todas interligadas 
e complexas, com muitos in-
teresses conflitantes, e para 
tratar da coordenação dessa 
delicada ação externa de um 
Estado existem ministérios 
do exterior em todos os paí-
ses. A politica internacional e 
a externa são objeto de intenso 

debate em todas as sociedades, 
inclusive com influência exter-
na.

A política externa e a polí-
tica geral do Governo Michel 
Temer têm tentado se alinhar, 
nem sempre com sucesso, com 
os interesses dos Estados Uni-
dos. Porém, mais recentemen-
te, o Brasil tem dado demons-
trações sem precedentes de 
desconhecimento, inexperiên-
cia, voluntarismo e contradi-
ções sobre questões importan-
tíssimas de política externa.

Declarações sobre a não 
importância da Argentina e 
do Mercosul, transferência da 
embaixada de Israel para Je-
rusalém, invasão à Venezuela, 
fechamento de embaixadas, 
acordos bilaterais de comércio, 
abandono do Acordo de Paris 
sobre Clima, sobre países sub-
desenvolvidos como ‘mam-
bembes’, declarações negativas 
sobre a raça negra e, portanto, 
sobre a África e até sobre a 
pequena importância da Chi-
na, que é o principal parceiro 

comercial do Brasil e grande 
investidor.  

O estudo dos temas e sua 
análise, a compreensão dos in-
teresses estratégicos do Brasil 
e a prudência nas declarações 
seriam muito úteis para su-
perar a ignorância, a inexpe-
riência e o voluntarismo que 
caracterizam o momento atual 
e não somente na política ex-
terna, mas em relação a todos 
os temas. 

Como dizia Tom Jobim, o 
Brasil não é para principiantes.        

Esta é uma informação que 
a mídia brasileira sonega à so-
ciedade brasileira.

Venezuela comemorou no 
dia 28 de outubro o 13º ani-
versário da declaração recebi-
da pela UNESCO - Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultu-

ra - de país com o Território 
Livre de Analfabetismo.

O Presidente da Venezue-
la Nicolás Maduro em seu 
discurso lembrou que a er-
radicação do flagelo do anal-
fabetismo no território vene-
zuelano é uma das maiores 
conquistas sociais da história 

do país graças ao espírito hu-
manista e a luta do Coman-
dante Hugo Chávez para ga-
rantir o direito à educação 
do povo venezuelano permi-
tindo que as pessoas superas-
sem a escuridão com a luz do 
conhecimento. 

A erradicação do analfa-

betismo na Venezuela é re-
sultado da primeira missão 
social criada em 2005 sob o 
comando de Hugo Chávez 
com o apoio de Cuba – Mis-
são Robinson - um programa 
de alfabetização voltado para 
a população historicamente 
excluída: pobres, indígenas, 

encarceradas, idosas e defi-
cientes. Este é um exemplo do 
compromisso nacional que 
deve inspirar outros povos.

Por que o Brasil, que deu 
grandes educadores como 
Darcy Ribeiro, Paulo Freire e 
Anísio Teixeira não eliminou 
o analfabetismo?

Segundo dados do Go-
verno Federal, os es-
tabelecimentos pro-
dutores de alimentos 

orgânicos registraram salto 
de nada menos que 250% – 
passando de 6.700 em 2013 
para 17.075 atualmente –, e 
70% dos produtores são da 
agricultura familiar. 

O crescimento da produ-
ção familiar orgânica inco-
moda a bancada ruralista no 
Congresso Nacional. São lati-
fundiários apoiadores de Jair 
Bolsonaro, que já indicaram a 
futura ministra da Agricultu-
ra, a deputada Tereza Cristina 
(DEM-MS). Ela é conhecida 
como ‘musa do veneno’ por 
liderar a aprovação do Projeto 
de Lei 6.299 – chamado de Pa-

cote do Veneno – que flexibi-
liza as regras para fiscalização 
e aplicação de agrotóxicos, 
sugerindo até mudar o nome 
desses venevos para ‘defensi-
vos agrícolas’ e ‘produtos fi-
tossanitários’. Até o Instituto 
Nacional do Câncer já emitiu 
nota contra esse projeto.

Mas a futura ministra parece 
ignorar que venenos agrícolas 
matam. Segundo a Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), cerca de 193 mil pes-
soas no mundo perdem a vida 
todos os anos por exposição 
a agrotóxicos e outras subs-
tâncias químicas nocivas, e as 
principais vítimas da intoxica-
ção são crianças e bebês.

No Brasil, a agricultura fa-
miliar produz 70% do feijão 

consumido pela população, 
34% do arroz, 87% da man-
dioca, 46% do milho, 38% do 
café e 21% do trigo. O setor 
também é responsável por 

60% da produção de leite e 
por 59% do rebanho suíno, 
50% das aves e 30% dos bovi-
nos. Mas esses produtores es-
tão muito preocupados com 

os rumos que deverá tomar 
o Ministério da Agricultura 
nas mãos de um grupo que 
só pensa em privilegiar os la-
tifundiários.

Um dos principais atrasos 
na educação propostos pelo 
futuro governo Bolsonaro é a 
chamada “Escola sem partido”. 
Este projeto significa a lei da 
mordaça sobre a diversidade 
cultural, religiosa e de orienta-
ção sexual das crianças. 

Ele elimina a liberdade de es-
colha ideológica e política dos 
estudantes e dos professores e 

a possibilidade de educação da 
divergência com convivência e 
aprendizado das diferentes in-
terpretações do mundo. Tanto 
nas famílias como nas escolas 
existem várias maneiras de se 
ver o mundo. 

O Escola sem partido, 
conforme o Projeto de Lei 
867/2015, tem como propósito 
proibir a doutrinação políti-

co-ideológica em sala de aula, 
baseando-se na doutrinação 
moral dogmática que impede a 
aprendizagem e a formação de 
opiniões, tornando crime ma-
nifestações a favor de direitos e 
de opção política e sexual, ado-
tando livros didáticos elabora-
dos por pessoas de ideologia 
religiosa fundamentalista. 

O PL 867/2015, na verdade, 
toma partido por uma única 
orientação patrulhada, que se 
atribui o direito de considerar 
professores e alunos ‘crimi-
nosos’ por manifestar opinião 
política ou opção sexual, mes-
mo se adotada pelas famílias. 

Este projeto, ao defender um 
moralismo conservador, anti-
quado e contrário às liberdades 
e direitos humanos de cada um 
e de todos os cidadãos e consu-
midores brasileiros, contraria o 
pluralismo previsto na Consti-
tuição Brasileira. 

Isso pode incentivar o ódio, 
o bullying e a discriminação 
entre crianças e adolescentes.

Hoje assistimos estarre-
cidos à repulsa de parte do 
povo do Brasil a qualquer 
mínimo avanço cívico. Po-
rém é importante registrar 
que, mais que o voto do 
povo, a elite brasileira – 
mesquinha e colonialista – 
tem responsabilidade gran-
de sobre os retrocessos que 
estamos vivenciando. 

Sem aceitar abrir mão de 
nem um milímetro de seus 
privilégios e, portanto, das de-
sigualdades que os sustentam, 
aplicaram um golpe de Estado 
para executar o programa que 
havia sido derrotado nas urnas 
– com muito mais radicalida-
de, inclusive. Dois anos depois, 
uma das consequências da 
quebra da ordem democráti-
ca foi a ascensão do discurso 
fascista, utilizado para gerar 
ódios cegos e respaldar o gol-
pe, e daquele que se tornou seu 
porta-voz: Jair Bolsonaro. 

Atacam-se políticas que 
buscam responder a proble-

mas históricos, como a repa-
ração dos danos causados à 
população negra por séculos; 
o combate à apropriação do 
corpo e do trabalho das mu-
lheres; a inclusão do povo 
pobre por meio do consumo 
e da expansão de direitos; a 
cidadania e a visibilidade da 
comunidade LGBT. 

Entretanto, embora seja 
sim possível retroceder em 
avanços sociais e econômi-
cos, não é possível retroce-
der no tempo. Ainda que 
ataquem nossos direitos, 
as mulheres reagirão à ex-
ploração, à violência física 
e simbólica, à desigualdade 
no mercado de trabalho e à 
não-representatividade. 

Não é hora de se recolher, 
nem de se calar. Precisamos 
fortalecer nossa organiza-
ção e propor saídas para a 
crise. Nós mulheres nunca 
tivemos medo de protagoni-
zar os momentos de grande 
transformação.

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães

Mariliz Nery
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Milla Gentil
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Escola sem partido: um incentivo ao ódio e à discriminação Novas barreiras na luta das mulheres
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Egito obriga Bolsonaro 
a fazer primeiro recuo 
nas relações exteriores

Para agradar o mandatário 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, o presidente eleito Jair 
Bolsonaro já havia anunciado 
que faria a transferência 
da embaixada do Brasil em 
Israel, da cidade de Tel Aviv para 
Jerusalém. Porém, o Brasil foi 
duramente pressionado pelos 
árabes – grandes compradores 
de produtos brasileiros – e prin-
cipalmente pelo Egito, que em 
protesto mandou embora uma 
delegação brasileira composta 
pelo ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, e por 
vários empresários, que seria 
recebida pelo governo egípcio. 
Com isso, Bolsonaro voltou atrás 
e disse que o reconhecimento 
de Jerusalém como capital de 
Israel não é questão fechada. 
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Todos os cursos nota 5 
do Enade no DF estão na UnB

Ibaneis é contra o projeto Escola sem Partido 

Encontro de Capoeira celebra a consciência negra

Exposição relembra 
legado de Chico Mendes

Validade de concurso será suspensa 
enquanto o governo não puder contratar

A Un ive rs i d a d e 
de Brasília ob-
teve destaque 
no resultado do 

Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes 
(Enade) 2017. Com 12 cur-
sos nota 5 e 24 cursos nota 
4, a UnB foi a única insti-
tuição de ensino superior a 
receber conceito máximo 
no Distrito Federal. 

O exame anual ava-
lia áreas temáticas iguais 
a cada período de três 
anos. Em 2017 foi a vez 
das licenciaturas, Ciên-
cias Exatas e áreas afins, 
além de Controle e Pro-
cessos Industriais, Infor-
mação e Comunicação, 
Infraestrutura e Produ-
ção Industrial. 

Vai até o dia 9 de dezem-
bro, no Museu Nacional da 
República, a exposição ‘Chi-
co Mendes Herói do Brasil 
– uma memória a honrar, 
um legado a defender’. A ex-
posição está aberta ao público 
de terça a domingo, das 9h às 
18h30, com entrada franca.

A mostra conta a história 
de Francisco Alves Mendes 
Filho (1944-1988), mais co-
nhecido como Chico Men-

des. Seringueiro, sindicalista 
e ativista político brasileiro, 
defensor da floresta Amazô-
nica e dos seus povos. Além 
de relatar o legado deixado 
por Mendes às gerações pre-
sentes e futuras, a exposição 
faz uma homenagem a trin-
ta mulheres e homens, entre 
milhares de pessoas assassi-
nadas nas últimas décadas 
no Brasil, em decorrência da 
luta pela terra.

A validade de concur-
sos públicos no Distrito 
Federal será suspensa du-
rante o período em que a 
administração pública esti-
ver proibida de fazer con-
tratações, como nos casos 
de impedimentos previstos 
na Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF). É o que 

prevê o projeto de lei n° 
2.136/2018, aprovada pela 
Câmara Legislativa. Assim 
que entrar em vigor, a lei 
garantirá aos aprovados 
em concursos públicos a 
suspensão do prazo de va-
lidade dos certames até que 
o impedimento de contra-
tação seja derrubado. 

Em reunião com o Sinpro 
(Sindicato dos Professores da 
Rede Pública do DF), indagado 
sobre sua posição com relação 
ao projeto Escola sem Partido, 
o governador eleito Ibaneis Ro-

cha disse que não é favorável, 
que não vê necessidade de se 
estabelecer este projeto, e que 
qualquer ponto que possa com-
prometer direitos e a liberdade 
de expressão, será contrário. 

Ele ainda salientou que com 
relação à conduta dos servi-
dores públicos já existem leis e 
medidas administrativas para 
tratar do assunto e que não vê 
lógica na Lei da Mordaça.

Como parte das comemo-
rações do Dia da Consciência 
Negra (20 de novembro), será 
realizado o II Encontro do Cen-
tro de Capoeira Angola Mes-
tre João Pequeno de Pastinha, 
com o Mestre Pé de Chumbo. 
A abertura será no dia 23 (sex-
ta), às 15h, na unidade São Se-

bastião do Instituto Federal de 
Brasília, que também tem pro-
gramação a partir das 9h do sá-
bado. Já no dia 25 (domingo), 
o encontro será pela manhã na 
Associação Vivendo e Apren-
dendo (604 Norte). 

O Encontro – voltado 
para a comunidade em ge-

ral, capoeiristas, educadores, 
pesquisadores e lideranças 
sociais – oferece oportuni-
dade de vivenciar a cultura 
afro-brasileira junto ao mes-
tre Pé de Chumbo, que con-
viveu boa parte de sua tra-
jetória como discípulo do 
Mestre João Pequeno.


