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 Leia nesta edição

Obrigado,
doutores!
Tratamento humanizado dos 
médicos cubanos deixa saudade
Após cinco anos atendendo em muitos 
lugares onde não havia médicos brasileiros 
dispostos a atuar, os cubanos deixaram sua 
marca de como prestar um bom serviço de 
atenção básica de saúde. Cerca de 60 milhões 
de pessoas, em mais de 3,6 mil municípios, 
estão agradecidos pela dedicação desses 
profi ssionais que criaram vínculo e 
conquistaram respeito e carinho
da população.    Pág. 4 e 5.
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É hora de construir a unidade

Judiciário brasileiro é isso...

Relatório da Polícia Federal aponta que Aécio Neves (PSDB-MG) telefonou para 
Gilmar Mendes no dia 25 de abril, coincidentemente a mesma data em que este 
ministro do STF atendeu o pedido de suspender um depoimento do senador mi-
neiro à PF. Mas pensa que foi só isso? Não, caro leitor. Eles trocaram ao menos 46 
ligações por meio do aplicativo WhatsApp entre 16 de março e 13 de maio deste 
ano. E viva o judiciário imparcial!

Leo Pinheiro, empresário da empreiteira OAS, 
em seu primeiro depoimento na Lava Jato 
para o juiz Sergio Moro, não citou o nome de 
Lula. Aí foi condenado. Em seguida, negociou 
outro depoimento para citar o nome de Lula. 
Aí teve a pena bem reduzida. 
Agora, no governo em que Sergio Moro vai ser 
ministro da Justiça, o genro de Leo Pinheiro 
– Pedro Guimarães – ganhará de presente a 
presidência da Caixa Econômica Federal.  

São gigantescos os desafi os 
do povo brasileiro diante 
das ameaças do governo 
eleito de demolir várias em-

presas e instituições que fi zeram 
com que o Brasil se transformasse 
na numa das maiores economias 
do mundo e com signifi cativo 
grau de industrialização e a capa-
cidade produtiva.  A Petrobras, a 
Eletrobras, o BNDES, o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica, entre 
outras, correm o risco de desna-
cionalização.

E devemos reconhecer que 
ante desafi os tão devastadores, 
o grau de unidade do povo bra-
sileiro, das forças e partidos pro-
gressistas, entre os movimentos 
sindical e social, fi ca aquém do his-
toricamente necessário. Mas, na 
nossa história, há lições que mos-
tram que só com a união do povo 

se alcançam objetivos elevados. Foi 
assim na Revolução de 30, quando 
surgem o Ministério do Trabalho, 
a CLT, a Previdência, a Petrobras, a 
Vale do Rio Doce, a Cia Siderúrgica 
Nacional etc. E também foi assim na 
Campanha das Diretas Já, em 1984, 
quando o povo se uniu para recon-
quistar a democracia.

Assim, para preservar da desna-
cionalização tudo o que foi cons-
truído por gerações de brasileiros, 
a tarefa essencial agora é construir 
a unidade. Seja para defender que 
o petróleo é nosso, ou para impedir 
a destruição da aposentadoria e dos 
direitos trabalhistas, ou para libertar 
Lula da prisão injusta, precisamos 
alcançar um nível muito superior de 
unidade. Ante a gravidade do mo-
mento, que soe muito alto nos que 
lutam pelo Brasil e seu povo, a força 
da palavra Unidade.

Recordar é viver... 

Cá entre nós

A Petrobras foi cria-
da para garantir 
a autossufi ciência 
petrolífera nacio-

nal, com estruturação de 
formas para extração e re-
fi no, somados à garantia do 
fornecimento de matéria 
prima ao setor produtivo 
nacional. Este objetivo cria-
dor da Petrobras demonstra 
a necessidade de controle 
de toda a cadeia produtiva 
do setor, a partir do mono-
pólio estatal do petróleo, 
instituído em 1953 através 
da Lei 2004. 

O monopólio estatal do 
petróleo – como já demons-
trado por vários países – 

representa o fundamento 
para superar o modelo eco-
nômico de base colonial. 
Mas o que está acontecendo 
é exatamente o contrário: 
o Brasil virou um simples 
exportador de um produto 
primário (petróleo) para 
que um país rico seja res-
ponsável pelo refi no e ven-
da de volta a gasolina ao 
preço que quiser. 

E para piorar, Jair Bolso-
naro não pretende valorizar 
a Petrobras. Ele e seu vice, 
general Hamilton Mourão, 
disfarçam o entreguismo 
criando uma divisão na em-
presa e afi rmam salvar da 
entrega aos oligopólios o 

“núcleo duro” da Petrobras, 
como apelidou a extração 
petrolífera. Mas, de fato, a in-
dicação de Roberto Castello 
Branco para a presidência da 
Petrobras apenas confi rma 
os objetivos antinacionais. 
Proclamam-se patriotas, mas 
submetem-se ao controle 
dos Estados Unidos.

A privatização da Petro-
bras representa a submissão 
aos interesses dos oligopó-
lios internacionais. O dever 
dos defensores do Brasil 
– seus trabalhadores, estu-
dantes, militares patriotas 
– deve ser exigir a estatiza-
ção da Petrobras e imediato 
retorno de seu monopólio. 

A ignorância e o descaso com 
o Brasil presidem as decisões do 
atual governo e seu sucessor. 
O BNDE (Banco Nacional de 
Desenvolvimento) foi criado 
em 1952 para dotar o país de 
técnicas de planejamento, em 
especial para infraestrutura, e 
implementar projetos priori-

tários para o desenvolvimento 
econômico brasileiro. 

Em 1982, ainda nos governos 
militares, é acrescido o Social 
ao nome do banco, passando à 
sigla BNDES. E agora querem 
destruí-lo.

Hoje todos os segmentos 
econômicos são contemplados 

pelo Banco: agropecuária, in-
dústria, comércio, serviços, in-
fraestrutura, com condições es-
peciais para as micro, pequenas 
e médias empresas. O incentivo 
às exportações e o fortalecimen-
to do mercado de capitais com-
põem também suas ações estra-
tégicas. Mas o BNDES é muito 
mais do que um banco de in-
vestimentos. É um instrumento 
para dialogar com instituições 
internacionais em prol do de-
senvolvimento nacional. 

O BNDES é, de fato, uma 
organização de fomento reco-
nhecida internacionalmente, 
colocando-se ao lado do Banco 

Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e dos braços do 
Banco Mundial (WB): Banco 
Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), 
Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA), Cor-
poração Financeira Internacio-
nal (IFC), Agência Multilateral 
de Garantia de Investimentos 
(MIGA) e Centro Internacional 
para Resolução de Disputas so-
bre Investimentos (ICSID).

A aniquilação do BNDES, 
seja formal ou não, é emblemá-
tica do entreguismo. Mais do 
que isso, é a sujeição colonial 
que estes governantes impõem 

ao país. É o desmonte do Es-
tado Brasileiro. É a destruição 
institucional, da política de terra 
arrasada à qual se somam a reti-
rada de médicos de municípios 
onde sua atuação nunca hou-
vera antes nem haverá agora, 
da perseguição a professores e 
do fechamento de unidades de 
ensino e da entrega à produção 
por estrangeiros de bens insubs-
tituíveis, como o petróleo do 
pré-sal, os aquíferos brasileiros 
e os minerais raros, como por 
exemplo o nióbio.

Alerta brasileiros, civis e mi-
litares. O neoliberalismo colo-
nizante está destruindo o Brasil.

Wladmir Coelho

Pedro Pinho

A Petrobras pertence
ao povo brasileiro

O Caso BNDES: maior banco de fomento do mundo está sob risco

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

PETRÓLEO
É a principal fonte de energia do planeta. É a única que pode ser expor-
tada ou transportada para quaisquer continentes e localidades distantes 
dos centros urbanos. Sem petróleo, a vida no mundo industrial é prati-
camente impossível. Por isso, enquanto não se encontra um substituto, 
ele continuará como uma importante fonte energética. Ter petróleo 
faz a diferença para qualquer país, que pode investir mais em saúde, 
educação, segurança, etc. Por isso o Brasil, que descobriu as maiores 
acumulações de petróleo no mundo nos últimos 50 anos, sofreu um 
golpe para transferir quase de graça o patrimônio da Petrobras para 
estrangeiros. Petróleo é poder e riqueza. Não deixe que roubem o 
nosso petróleo.

PRÉ-SAL
É a camada geológica onde se encontra o petróleo entre as maiores 
profundidades do mundo, 7.000 metros. Exige tecnologia de ponta 
que apenas já foi comprovada pela Petrobrás. Lá se encontra muito 
petróleo de excelente qualidade, o que está se tornando cada vez 
mais difícil, em todo planeta. Além da importância do petróleo, o 
pré-sal, em águas brasileiras, poderia permitir os recursos para o 
Brasil finalmente se tornar um país desenvolvido, com todo povo 
saudável e educado, sem a violência que nasce da miséria, se os 
golpistas de 2016 não tivessem mudado a lei para entregar este 
riquíssimo patrimônio para empresas estrangeiras, sem que elas 
tivessem gasto um único centavo para descobri-lo. 

e x p l i c a

Pesquisa Ipsos (24/08/18) mostra que 68% dos brasileiros são contra privatizar a Petrobras

Editorial
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Cuba decidiu abandonar o 
programa Mais Médicos 
no Brasil após cinco anos 
de êxito no atendimento 

a cerca de 60 milhões de pessoas 
em mais de 3,6 mil municípios, 
com aprovação de mais de 90% 
dos usuários. Mais de 700 muni-
cípios atendidos por esses profi s-
sionais tiveram um médico pela 
primeira vez na história. 

Para justifi car a decisão, o Mi-
nistério da Saúde do país cari-
benho divulgou um documento 
afi rmando que "o presidente eleito 
do Brasil, Jair Bolsonaro, com re-
ferências diretas, depreciativas e 
ameaçadoras à presença de nossos 
médicos, declarou e reiterou que 
modifi cará os termos e condições 
do Programa Mais Médicos, com 
desrespeito à Organização Pan-
-Americana da Saúde e ao acordo 
desta com Cuba, ao questionar a 

preparação de nossos médicos e 
condicionar sua permanência no 
programa à revalidação do título e 
como única forma de se contratar 
individualmente".

Os médicos cubanos foram, de 
verdade, exemplo de dignidade. 
Mostraram que uma nova forma 
de cuidar da saúde das pessoas é 
possível, com ênfase na prevenção 
de doenças e concepção do indiví-
duo como um ser biopsicossocial, 
não alheio ao meio ambiente. Os 
médicos cubanos estavam curan-
do, sem negligenciar as causas das 
causas que determinam a doença.

Eles saem de cabeça erguida, 
cercados pelo carinho e pela gra-
tidão do povo brasileiro, que um 
dia chamará para uma prestação 
de contas a quem, movido por 
cegueira ideológica, está pouco se 
importando com a saúde da po-
pulação mais pobre.

“É um manifesto humanista, 
mais do que um livro de foto-
grafi a”. É assim que Araquém 
Alcântara qualifi ca seu livro 
Mais Médicos. É um registro do 
programa lançado por Dilma 
Rousseff  que levou mais de 18 
mil médicos a 4 mil municípios 
do País. “Eu queria ir a esses 
lugares onde o Estado está che-
gando pela primeira vez”, con-
ta o fotógrafo. “Eu sei como é, 

minha infância foi assim. Meus 
pais, analfabetos, nunca foram 
a médico nenhum”.

Alcântara percorreu 19 es-
tados e 38 cidades durante um 
ano. Foi a lugares ermos, onde 
nunca havia tido a presença de 
um médico. “As comunidades se 
sentem brasileiras, amparadas 
pelo Estado. É impressionante, 
você vê a presença do Estado — 
que é o que falta no Brasil. Foi 

nesse aspecto que eu quis fazer 
esse ensaio, para registrar essa 
transformação no País”. 

'A importância do progra-
ma é essa: o velhinho cruza 
com o médico na rua, toca 
nele e diz que está dando resul-
tado o tratamento. É o contato 
direito, ter ali o porto seguro', 
ressalta Araquém Alcântara. A 
logística da viagem foi banca-
da pelo governo federal.

A maior comunidade 
quilombola do Brasil, que 
vive praticamente isolada 
na região dos Kalungas, em 
Goiás, já está sem assistên-
cia à saúde depois da saída 
dos profi ssionais cubanos do 
programa Mais Médicos.

As médicas cubanas dei-
xaram a cidade de Teresina 

de Goiás e a realidade dos 
8 mil kalungas voltou a ser 
a mesma de antes do gover-
no Dilma. Uma parte deles 
está quase em completo iso-
lamento, numa área de Cer-
rado fechado. Cavalcante, a 
20 quilômetros de Teresina, 
também sofre com a falta 
de médicos.

O governo de Michel Te-
mer, que já trabalha em har-
monia com Jair Bolsonaro, 
retirou 1.600 vagas de mil 
municípios que aguardavam 
reposição de médicos cubanos 
do novo edital do Programa 
Mais Médicos, para substituir 
os 8.500 profi ssionais que se 
retiraram do programa. 

Secretários municipais de 
Saúde que participaram de 
encontro nacional em João 
Pessoa (PB), nos dias 22 e 23 
de novembro, reclamaram 
que estão enfrentando difi -

culdades em relação à falta 
de médicos. 

“Os municípios que fi ca-
ram sem médico, pela falta 
de reposição dos cubanos, fo-
ram bloqueados e não cons-
tam na lista de opções para 
receber profi ssionais nesse 
novo edital. Não faz sentido 
prejudicar ainda mais os mu-
nicípios que já estão passan-
do por difi culdades”, disse 
Leopoldina Cipriano, presi-
dente do Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde 
do Piauí.Apenas 738 médicos sele-

cionados no edital do progra-
ma Mais Médicos se apresen-
taram nos locais onde deverão 
prestar atendimento à popu-
lação. Isso representa somente 
8,9% dos aprovados no novo 
edital do Mais Médicos. É o 
que aponta o relatório do Mi-
nistério da Saúde apresentado 
na quarta-feira (28/11).  

A realidade é bem diferen-
te do que vinham alardeando 
tanto o atual governo quanto 
o presidente eleito, Jair Bolso-
naro. Eles haviam comemora-
do o fato de 97,8% das vagas 
abertas terem sido preenchi-
das (8.319 de 8.500). Porém 

muitos desistiram e somente 
738 profi ssionais apareceram 
para trabalhar. O prazo para 
se apresentarem vence dia 14 
de dezembro.

Segundo o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), o 
Brasil registra mais de 450 mil 
médicos. Entretanto, a ida de 
médicos para regiões remotas 
do país e às periferias das re-
giões metropolitanas enfrenta 
forte resistência dos profi s-
sionais da Saúde. Segundo o 
coordenador da Comissão 
de Ensino Médico do CFM, 
Lúcio Flávio Gonzaga, os mé-
dicos não gostam de ir para 
locais onde não há cinema. 

“A atenção primária deve 
ser responsável por resolver 
até 80% dos problemas de 
saúde; se o profi ssional é reti-
rado, os índices de mortalida-
de irão aumentar”. Este aler-
ta foi dado pelo supervisor 

do programa Mais Médicos, 
Th iago Henrique Silva, em 
entrevista à TV 247.

Ele afi rmou que a falta de 
médicos nos rincões do Brasil 
ou em regiões periféricas vai 
gerar “uma catástrofe sanitá-

ria no país”. Ele disse que “te-
mos 1.500 municípios que de-
pendem do atendimento dos 
médicos cubanos, sendo que, 
mesmo com a presença desses 
profi ssionais, ainda há um dé-
fi cit de dois mil profi ssionais”.

Após cinco anos Brasil fi ca sem médicos cubanos 

Fotógrafo percorre 38 cidades
e lança o livro Mais Médicos

Maior comunidade
quilombola fi ca sem médico

Edital retira 1.600 vagas para 
médicos em mil municípios

Só 8,9% das vagas do novo 
edital foram preenchidas

Saída dos cubanos vai gerar “catástrofe 
sanitária”, diz supervisor do Mais Médicos 

30 de novembro de 2018

Cesar Fonseca

Jornalistas Livres

“Para liquidar os povos, começa-se por lhes retirar a memória. Destroem-
-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhes escreve 
outros livros, lhes dá outra cultura e lhes inventa uma outra história.”

Milan Kundera

brasil

Tudo começou há 55 anos, 
quando partiu para a Argé-
lia a primeira brigada médica 
cubana, formada por 56 pro-
fi ssionais de saúde. Em mais de 
meio século, os médicos cuba-
nos já prestaram serviços em 
164 países.

Hoje Cuba faz cooperação 
com 66 países, inclusive euro-
peus, com 36 mil colaborado-
res, sendo 18 mil médicos. Para 
grande parte deles, Cuba envia 
médicos e medicamentos de 
graça, como por exemplo An-

gola, Nepal, Haiti, Congo e tan-
tos outros países pobres. Tudo 
custeado pelo governo cubano. 

Um grande destaque da atu-
ação voluntária dos médicos 
cubanos que salvou muitas vi-
das ocorreu na África, em 2014, 
quando eles foram decisivos no 
combate à epidemia do Ebola, 
um vírus que provoca hemor-
ragias intensas, falência de ór-
gãos e pode levar à morte.  

Devido ao bloqueio eco-
nômico que Cuba sofre dos 
Estados Unidos, alguns países 

começaram a oferecer trocas 
de mercadorias e serviços pela 
força de médicos enquanto ou-
tros, que tinham dinheiro mas 
precisavam de médicos, co-
meçaram a pagar ao governo 
cubano. 

E essa parceria – dado o vo-
lume de médicos atuando no 
mundo todo – virou uma fonte 
de renda que ajuda a fi nanciar 
a saúde pública de Cuba, ofere-
cida de graça e com alta quali-
dade para toda a população da 
ilha caribenha.

Abnegados que salvam vidas em todo o mundo

Brigada de trabalhadores cubanos da saúde em Serra Leoa (África)
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O governo Bolsona-
ro sequer começou, 
mas a catástrofe de-
senhada para os pró-

ximos quatro anos já tem ecos 
em todo o planeta. A tragédia 
de retrocessos para as minorias 
é a preocupação abertamen-
te apresentada pela respeitada 
Anistia Internacional, cuja sede 
fina no Reino Unido. 

“O presidente eleito fez cam-
panha com uma agenda aberta-
mente anti-direitos humanos, e 
frequentemente fez declarações 
discriminatórias sobre diferen-
tes grupos da sociedade. Sua 
eleição representa um enorme 
risco para povos indígenas e qui-
lombolas, comunidades rurais 
tradicionais, pessoas LGBTI, jo-
vens negros, mulheres, ativistas 
e organizações da sociedade ci-
vil”, disse Erika Guevara-Rosas, 
diretora da entidade.

Na área das Relações Ex-
teriores, o primeiro anúncio 
– o de transferir a embaixa-
da brasileira de Tel Aviv para 
Jerusalém –, foi um desastre. 
A Liga Árabe expediu comu-
nicado dizendo que os árabes 

estão “alarmados”, e que “a 
transferência da embaixada 
brasileira para Jerusalém se-
ria uma violação flagrante e 
lamentável do direito inter-
nacional e das resoluções do 
Conselho de Segurança da 
ONU, que consideram Jeru-
salém uma cidade ocupada”. 

A irritação no mundo árabe 
foi tamanha que o governo do 
Egito cancelou a recepção de 
uma comitiva da qual faria par-
te o ministro de Relações Exte-
riores do Brasil, Aloysio Nunes 
Ferreira, dias após o anúncio.  

Além do efeito político, 
Bolsonaro deverá fazer estra-

go no Comércio Exterior caso 
a Liga Árabe decida boicotar 
o Brasil: os países árabes ocu-
pam o segundo lugar entre 
os compradores de proteína 
animal brasileira - só em 2017 
as exportações somaram US$ 
13,5 bilhões, gerando um su-
perávit para o mercado brasi-

leiro de US$ 7,17 bilhões.   
Mas uma das hecatombes 

mais temidas pelo mundo du-
rante a gestão do futuro pre-
sidente brasileiro é ambiental. 
“Eleição de Jair Bolsonaro 
no Brasil ameaça o planeta”, 
escreveu Esther Gillingham, 
da organização britânica CA-
FOD (Catholic Agency For 
Overseas Development). “A 
missão do presidente eleito 
Jair Bolsonaro de mudar o 
destino do Brasil parece dedi-
cada mais a abolir a proteção 
ambiental e exacerbar o der-
ramamento de sangue liga-
do à exploração irregular da 
Amazônia, disse. 

“As propostas de deter a de-
marcação de terras indígenas, 
abrir as reservas existentes 
para minerar, e perseguir mo-
vimentos sociais que prote-
gem os defensores ambientais 
afetarão a todos nós. Danos 
irreparáveis à maior floresta 
tropical do mundo ameaçam 
acelerar irreversivelmente as 
mudanças climáticas para as 
gerações futuras em todo o 
mundo”, alerta Gillingham. 

Em entrevista ao UOL, o di-
retor inglês Steve McQueen, que 
ganhou o Oscar pelo filme “12 
Anos de Escravidão” (2013), so-
bre um homem negro livre que 
foi sequestrado e transformado 
em escravo, critica o forte racis-
mo existente no Brasil.

“É um dos lugares mais 
racistas em que já estive, o 
que é terrível. A maioria da 
população é africana ou de 
ascendência africana, não é 
brincadeira. Mas é um país 
muito racista. Não houve de-
senvolvimento, progresso, 

movimento pelos direitos ci-
vis no Brasil, o que é triste. 
E agora você tem tudo o que 
está acontecendo [na políti-
ca], que é mais uma questão 
terrível”, diz.

Seu novo filme, “As Viúvas”, 
acaba de estrear no Brasil.

Jair Bolsonaro defendeu recentemente um contro-
le rígido da entrada dos imigrantes venezuelanos no 
Brasil e propôs a criação de campos de refugiados. 
Ele disse que esteve duas vezes em Roraima nos úl-
timos quatro anos e que o estado não vai conseguir 
resolver a situação sozinho. Antes das eleições ele 
já havia dito que "o Brasil não pode ser um país de 
fronteiras abertas".

O anúncio feito 
por Jair Bol-
sonaro de que 
vai extinguir o 

Ministério do Trabalho, 
depois alterado para sua 
transformação em órgão 
de menor importância na 
esfera do super-ministério 
da Economia, sob coman-
do do neoliberal selva-
gem Paulo Guedes, revela 
a intenção de destruir, o 
máximo possível, a regu-
lamentação dos direitos 
trabalhistas que ainda res-
tam no Brasil, após o ata-
que à CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho).

A criação do Ministé-
rio do Trabalho, que acaba 
de completar 88 anos, foi 
uma das primeiras medi-
das adotadas pelo presi-
dente Getúlio Vargas, após 
a vitória da Revolução de 
1930, sendo por ele apeli-
dado como o Ministério da 
Revolução, já que dava iní-
cio ali a uma fase duradou-
ra e estruturante de criação 
de direitos para as massas 
trabalhadoras, a começar 
pela jornada de trabalho, o 
descanso semanal, o direi-

to de férias, a licença ma-
ternidade e, mais arde, o 
salário mínimo.

A demolição do Minis-
tério do Trabalho é uma 
clara ideia de apagar tudo 
o que foi construído na Era 
Vargas. Para isso, o novo 
governo – que continua a 
tarefa iniciada por Michel 
Temer – vai continuar sub-
metendo os trabalhado-
res a condições de super 
exploração, inclusive com 
a coação de que assinem 
contratos por uma nova 
Carteira de Trabalho Ver-
de Amarela, renunciando 
a direitos e abandonando a 
Carteira de Trabalho exis-
tente hoje. 

Estas e outras ameaças 
contra os trabalhadores 
exigirão unidade de todas 
as centrais sindicais, supe-
rando todas as diferenças, 
pois pode-se prever uma 
fase de truculência contra 
as organizações sindicais. 
Além disso, haverá neces-
sidade de unificação das 
iniciativas para um siste-
ma de informação nacio-
nal e amplo da classe tra-
balhadora.

Sabe aquelas políticas de 
inclusão social nas univer-
sidades públicas brasileiras 
que possibilitaram que estu-
dantes pobres, negros, indios, 
quilombolas, pessoas com 
deficiência e jovens do cam-
po ingressassem no ensino 
superior? Pois é! Programas 
como o Prouni, Enem, cotas 
raciais, entre outros, podem 
não existir mais. Esses pro-
gramas, aliados à abertura 
do ensino superior noturno 
nas universidades públicas, 
é que tornaram possível o 
sonho de muitas famílias ter 
seus filhos formados em uma 
universidade de qualidade. 

Todos esses programas fo-

ram o objetivo dos governos 
progressistas dos ex-presi-
dentes Lula e Dilma em tor-
nar realidade que a educação 
seja de fato um direito de to-
dos, conquistando o territó-
rio do saber e transformando 
o universo cultural com o 
ingresso de milhares de es-
tudantes das parcelas ditas 
minoritárias da sociedade 
brasileira. Só para se ter uma 
ideia do que essa meta repre-
senta, metade dos ingressan-
tes atualmente na Universi-
dade de Brasília (UnB) são 
oriundos de escolas públicas. 

Mas esse cenário era mui-
to diferente antes do governo 
Lula. A universidade públi-

ca era para os privilegiados 
da elite. Os jovens ricos e da 
classe média eram os con-
templados, eram os que po-
diam ingressar no ensino 
superior pois frequentavam 
escolas e cursinhos prepara-
tórios caros. Os governos do 
PT escolheram o lado certo 
da história ao fortalecer a 
democracia e com respeito 
e solidariedade firmaram o 
compromisso de corrigir er-
ros do passado e dar oportu-
nidades iguais de educação 
para os jovens brasileiros.

Entretanto, o governo elei-
to para presidir o Brasil nos 
próximos quatro anos parece 
ter objetivos muito estranhos 

no que diz respeito à educa-
ção. Muitas mudanças estão 
por vir. E para pior. A come-
çar pela perseguição ao pen-
samento crítico. Ora, as uni-
versidades são o campo onde 
as ideias progridem, onde 
as pesquisas são realizadas, 
onde o debate e a democracia 
imperam. Mas para o gover-
no eleito e seus seguidores a 
liberdade de expressão é um 
problema, pois não querem 
saber de quem pensa diferen-
te de seus propósitos.

Diante de declarações esta-
pafúrdias da equipe do futuro 
governo, podemos concluir 
que o que vem por aí não é 
coisa boa. Uma ameaça a pro-

fessores com a tal “Lei da Mor-
daça”, em que os mestres serão 
vigiados e poderão ter suas 
aulas filmadas. Como permitir 
que as universidades poderão 
ser censuradas? Para além dis-
so, as verbas para as universi-
dades terão cortes drásticos, o 
que impedirá a realização de 
pesquisas que garantem o de-
senvolvimento do país.

A igualdade de oportu-
nidades que contemplou 
milhares de jovens poderá 
não mais existir, pois ainda 
ameaçam com cobranças de 
mensalidades. Um retrocesso 
que fará com que novamente 
o ensino superior seja privi-
légio de poucos.

Retrocesso em direitos das minorias, política externa, comércio exterior, 
meio ambiente, massacre indígena e aumento da violência urbana preocupam o mundo

Beto Almeida

Milla Gentil

Inês Ulhôa

Futuro governo brasileiro acende alerta no planeta

Bolsonaro quer campos de 
refugiados para venezuelanos

 'O Brasil é um dos países mais racistas em que estive',
diz cineasta inglês

Ministério do Trabalho: essencial para os trabalhadores

Sem universidade pública, será difícil pobre fazer faculdade 
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Trabalho escravo vai aumentar sem Ministério que faz a fiscalização

Só em 2018, operações do Ministé-
rio do Trabalho encontraram 1.247 
trabalhadores em situação de tra-
balho análogo ao de escravo, dos 
quais 620 foram resgatados pelos 
auditores-fiscais do Trabalho. 

São vidas salvas da total falta de 
dignidade humana, da explo-
ração de seres repugnantes que 
obrigaram pessoas a trabalharem 
nas piores condições possíveis, 
incluindo até mesmo crianças. 

Sem a atuação forte do Minis-
tério do Trabalho, o número de 
trabalhadores em situação de 
escravidão voltará a ganhar força 
e mais pessoas serão exploradas 
sem nenhum direito. 
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Cadastro obrigatório para manter Benefício de 
Prestação Continuada vai até 31 de dezembro

Negros são maioria no 
mercado de trabalho, mas 
têm remuneração menor

Após saída de Dilma, pobreza cresceu e Brasil ficou mais desigual

Gestante tem direito a 
remarcar teste de aptidão 
física em concurso público

Idosos e pessoas com deficiência 
contemplados com o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
têm até 31 de dezembro para fa-

zer o cadastramento obrigatório. A 
medida é referente ao Cadastro Úni-
co, o mesmo utilizado para o Bolsa 
Família e outros programas assis-
tenciais. Quem não se cadastrar terá 
o benefício cancelado. 

Os beneficiários devem procurar 
qualquer unidade do Creas, Centro 
de Convivência, Cras ou o posto de 
atendimento exclusivo, localizado 
da Rodoviária do Plano Piloto (no 
térreo, ao lado do Detran-DF e pró-
ximo à entrada do metrô).

Dos 24.163 beneficiários do BPC 
no DF que precisam se cadastrar, 
menos de mil pessoas fizeram o pro-

cedimento, segundo informações da 
Secretaria do Trabalho, Desenvolvi-
mento Social, Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos. 

O BPC é a garantia de um salário 
mínimo mensal à pessoa com defici-
ência e ao idoso com 65 anos ou mais 
que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção nem 
de tê-la provida pela família.

Segundo estudo da Co-
deplan, divulgado no Dia da 
Consciência Negra (20/11), 
pessoas negras tiveram redução 
de 2,8% nos ganhos do trabalho, 
enquanto para não negros hou-
ve aumento de 0,6%, comparan-
do o primeiro semestre de 2018 
com o mesmo período do ano 
anterior no Distrito Federal.

Apesar de pretos e par-
dos representarem 65,8% 
dos que têm ocupação, em 
termos absolutos a remune-
ração média desses traba-
lhadores com ocupação re-
duziu de R$ 2.831 para R$ 
2.753, e a de não negros foi 
ampliada de R$ 5.030 para 
R$ 5.061. 

A redução na desigualdade 
de renda estancou pela pri-
meira vez em 15 anos no Bra-
sil, segundo relatório da Orga-
nização Não Governamental 
Oxfam. Com isso, o Brasil pio-
rou no ranking mundial de de-
sigualdade de renda, passando 
a ser o 9º país mais desigual 
do mundo, numa lista de 189 
países. O número de pobres 
no Brasil cresceu 11% em um 

ano, alcançando 15 milhões de 
brasileiros em 2017 (7,2% da 
população). 

A Oxfam considera a 
Emenda Constitucional 95, do 
teto dos gastos, uma “medida 
extrema” e propõe a revogação 
dessa emenda, aprovada em 
2016 pelo Congresso Nacional, 
com o voto favorável do depu-
tado Jair Bolsonaro, resultando 
no congelamento por 20 anos 

dos gastos com saúde, educa-
ção e programas sociais.

A Oxfam aponta ainda que, 
em 2016, após o golpe de Estado 
que destituiu a presidente Dilma 
Rousseff, o volume de gastos so-
ciais no Brasil retrocedeu ao pa-
tamar de 2001. No ranking glo-
bal do Índice de Compromisso 
com a Redução de Desigualda-
des, o país ocupa o 41º lugar em 
relação a gastos sociais.

As mulheres têm direito 
a remarcar o teste de aptidão 
física de concursos públicos 
caso engravidem após se ins-
creverem no certame. A deci-
são foi tomada pelo Supremo 
Tribunal Federal decidiu, no 
dia 21 de novembro, em jul-
gamento do recurso apresen-
tado pelo Estado do Paraná 

contra decisão do Tribunal 
de Justiça daquele estado, que 
permitiu a remarcação do 
teste a uma mulher que tinha 
que ser submetida à prova 
para ser aprovada no concur-
so para a Polícia Militar. A 
decisão tem repercussão geral 
e, por isso, vale para todos os 
casos similares. 


