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Entenda o que é o movimento Coletes Amarelos 
que está parando a Francês     Pág.7

Em carta, ex-presidente Lula agradece o empenho 
dos médicos cubanos     Pág. 6

Brasil terá 22 ministérios, 7 a mais do que foi 
prometido na campanha    Pág. 4

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro 
(PSL), continua escondido     Pág. 3

Difícil – mas necessária e recompensadora – a tarefa de montar e manter um jornal nesses tempos de crise 
política. Um jornal democrático, dirigido a defender as causas populares, os direitos dos trabalhadores, os 
interesses nacionais e, sobretudo, por ter nascido para alertar que um golpe de Estado derrubaria Dilma 
Roussef. Nossa tarefa de bem informar seguirá firme e forte. Pág. 2

Numa votação que demorou 
34 segundos, o Conselho 
Nacional de Justiça aprovou a 
volta do auxílio-moradia de até 
R$ 4.377,73 aos magistrados 
brasileiros, cujo salário já 
tinha aumentado 16,38%, 
ultrapassando os R$ 39 mil. 
Pág.3

 Leia nesta edição

Auxílio-moradia para 
juízes está de volta

Feliz 2019!
O Jornal Brasil Popular encerra o ano com a 
certeza do dever cumprido, ao levar informação 
gratuita e comprometida com seus milhares de 
leitores. Esta é a última edição deste ano, com a 
garantia de retorno em janeiro próximo. Desejamos 
muita paz, alegria e um país mais tolerante. 

Obrigado, leitores e colaboradores! 
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Jornal Brasil Popular 
completa 3 anos

Judiciário 
brasileiro é isso...

Durante evento com 
empresários do RJ, em 
comemoração aos 30 
anos da Constituição, o 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, 
afirmou que "chegou a 
hora da política voltar 
a conduzir o País e de o 
Judiciário perder o pro-
tagonismo que ganhou 
nos últimos anos". 
Isso, é claro, depois de 
ter garantido o golpe 
que derrubou Dilma, a 
permanência de Lula 
na prisão e a eleição de 
Bolsonaro. 

Há 129 anos, no dia 21 de dezembro 
de 1889, o Brasil expulsava a família 
imperial do território nacional para 
eliminar qualquer resquício do regime 
monárquico.

Adeus, Embraer!  
A forma com que a Embraer está sendo 
vendida, enquanto maior montadora de 
jatos comerciais do mundo, compromete 
o esforço do Brasil em avançar na inova-
ção e produção tecnológica, solapando 
a trajetória que levou o país a ser o 14° 
maior produtor de pesquisa científica do 
mundo. Tudo o que foi conquistado pelo 
país com a capacidade dos brasileiros 
está sendo entregue de mão beijada 
para os estrangeiros em um piscar 
de olhos. 

A decisão de montar 
um jornal, em tem-
pos de crise política 
que o Brasil vem vi-

vendo nos últimos anos, não 
é decisão fácil. Sobretudo por 

ser um jornal democráti-
co, dirigido a defender 
as causas populares, 
os interesses nacio-
nais e, principalmen-
te, por ter nascido 

para alertar 
para um 

golpe de 
E s t a d o 
que visa-

va derru-

bar – como derrubou – a pre-
sidenta eleita, Dilma Roussef.

Mais do que isto, o               
Jornal Brasil Popular de-
nunciava que o golpe de 
Michel Temer visava entre-
gar o petróleo, desnacio-
nalizar a economia e, fun-
damentalmente, prender 
Lula. Alertamos para a ne-
cessidade, estando no go-
verno, de se organizar uma 
resistência para defender a 
democracia, com o uso co-
rajoso dos meios de comu-
nicação, de acordo com a lei 
que condena a conspiração 
ilegal, e, fundamentalmen-

te, convocando o povo a 
sair às ruas e defender a 
presidenta eleita pelo voto.

O governo Dilma não 
organizou a resistência, 
não organizou meios de 
comunicação em defesa 
da legalidade democrática 
– como fizera Leonel Bri-
zola, em 1961, derrotando 
o golpismo.  Ao contrário, 
minimizou o perigo, man-
teve o financiamento da 
mídia golpista, não investiu 
em uma comunicação de-
mocrática, não mobilizou 
o povo. Assim, a derrota foi 
inevitável.

Ao completar 3 anos de 
vida, o Jornal Brasil Popular 
lamenta a falta de priorida-
de das forças progressistas 
em relação à comunicação, 
mas se compromete a se-
guir lutando para que esta 
dificuldade seja superada, 
bem como se compromete 
a fazer um jornalismo visan-
do a defender o Brasil das 
garras do capital estrangeiro, 
pela recuperação dos direi-
tos trabalhistas perdidos e a 
promover a união do povo 
brasileiro para reconstruir 
uma democracia plena, com 
justiça social.

Recordar é viver... 

Cá entre nós

Reforma da Previdência

Sem medo de ser feliz às 
custas do dinheiro públi-
co, nem de se envergonhar 
de estar num país com 6,9 
milhões de famílias sem 
uma casa para morar, o 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) aprovou a volta 
do pagamento de auxílio-
-moradia aos magistrados 

brasileiros. A votação, que 
demorou poucos segundos, 
aconteceu no dia 18 de de-
zembro – ao apagar das lu-
zes, na última sessão do ano 
– e o valor pode chagar a R$ 
4.377,73 mensais.

Os magistrados haviam 
feito de conta que larga-
riam mão do auxílio-mo-

radia em troca do genero-
so aumento de 16,38% nos 
próprios salários. Mas foi só 
baixar um pouco a poeira, 
eles combinaram tudo com 
Michel Temer e voltaram a 
conceder a si próprios esse 
meigo auxílio, após terem 
garantido salários de mais 
de R$ 39 mil. 

O governo de Jair 
Bolsonaro ainda 
nem começou, 
mas a coleção de 

surpresas desagradáveis é 
tanta que nas redes sociais são 
vários os perfis criados para 
reunir mensagens de eleitores 
decepcionados. Para piorar, 
o presidente eleito e seu clã 
patinam em explicações que, 
em vez de esclarecerem, ge-
ram mais dúvidas.

A pior crise veio com a 
revelação de que o ex-asses-
sor do deputado estadual e 
senador eleito Flávio Bolso-
naro (PSL-RJ), filho do pre-
sidente eleito, foi detectado 
pelo Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf) em movimentações 

atípicas, entre janeiro de 
2016 e janeiro de 2017, no 
valor de R$ 1,2 milhão.

Fabrício Queiroz, policial 
militar que, até 15 de outu-
bro, estava lotado no gabinete 
de Flávio Bolsonaro, realizou 
movimentações “incom-
patíveis com o patrimônio, 
a atividade econômica ou 
ocupação profissional", se-
gundo o Coaf, que anexou o 
documento à investigação do 
Ministério Público Federal 
(MPF), a Operação “Furna 
da Onça”, deflagrada no mês 
passado, que levou à prisão 
dez deputados da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro.

Além da suspeita de que 
funcionários do gabinete re-
passavam até 99% de seus 

salários para o ex-motorista, 
o Coaf detectou o repasse de 
um cheque de R$ 24 mil para 
a atual esposa do presidente 
eleito, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro deu uma explica-
ção no mínimo insólita sobre o 
episódio, ao dizer que se tratava 
do pagamento de uma dívida 
de Queiroz, que jamais foi de-
clarada no Imposto de Renda. 

Questionado sobre a movi-
mentação financeira atípica, 
Queiroz respondeu que não 
sabe “nada sobre o assunto”. 
Desde então, o ex-assessor 
não foi mais localizado por 
ninguém. A mesma Internet 
que ajudou a eleger Bolsona-
ro, com suas fake news em 
grupos de Whatsapp, já apre-
senta versões sobre o sumiço 
do motorista: seria a primeira 
queima de arquivo de um go-
verno que nem começou?

O fato é que quem se ele-
geu com a promessa de um 
basta na corrupção, agora 
deve à população explicações 
consistentes. E enquanto o 
clã Bolsonaro coleciona de-
cepções com suas indicações 
ministeriais e fomentando 
crises diplomáticas, a pergun-
ta que não quer calar poderia 
fornecer muito mais explica-
ções que o próprio Bolsonaro: 
onde está o Queiroz? 

Há cinco critérios para ter direito ao auxílio:
- que não haja imóvel funcional disponível;
- que cônjuge ou qualquer pessoa que resida com o magistrado não ocupe imóvel funcional;
- que o magistrado ou cônjuge não possua imóvel próprio na comarca em que vá atuar;
- que o magistrado esteja exercendo suas funções em comarca diversa do que a sua original;
- que o dinheiro seja gasto exclusivamente com moradia.

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

POLÍTICA 
Quantas vezes ouviu ou disse: detesto política. Mas com estas palavras 
você está fazendo política. A política é da vida social de todas as 
pessoas, tanto quanto o ar da vida física. E ser político significa cuidar 
do bem de todos, ao contrário do idiota, que só cuida dele. Está na 
raiz destas palavras. Há políticos idiotas e cabe a nós retirá-lo da ação 
pública. Fazer política é participar do sindicato, das associações, de um 
partido e colaborar para o bem comum. É uma nobre atividade. Não é 
coisa de malfeitor; este age às escondidas e não enfrenta o povo.

IDEOLOGIA 
É uma produção humana, consequência de suas relações, que busca 
fornecer uma ideia geral que ajude o entendimento e oriente o conví-
vio social. Ela acontece em várias áreas da compreensão: história, 
religião, economia. Assim temos a ideologia católica que ressalta 
a vida e o pensamento espiritual, transcendente; a ideologia neoli-
beral, consequência de um pensamento que privilegia o individual 
sobre o social; a ideologia marxista que vê um determinismo histó-
rico etc. Mas a palavra ideologia acabou ganhando, erroneamente, 
um sentido restrito de esquerda ou comunismo. Provavelmente por 
Marx ter escrito “A Ideologia Alemã”, livro onde critica os filósofos 
idealistas e a alienação. Por isso, ao ouvirmos a expressão “isto 
é ideologia”, querem que associemos a ideia à esquerda, mesmo 
quando se trata de ação do sistema financeiro internacional. 

e x p l i c aJuliana Medeiros

Auxílio-moradia para juízes está de volta

Editorial
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General Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucional) 
Em 2013, o militar foi con-
denado pelo Tribunal de 
Contas da União por assinar 
contratos irregulares no valor 
de R$ 22 milhões de reais. 
Uma investigação constatou 
problemas nos acordos – sem 
licitação – com duas empresas 
de TI para realização V Jogos 
Militares no RJ. 

Damares Alves (Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos)
A ONG Atini, que ela ajudou 
a fundar, é alvo de duas 
investigações do Ministério 
Público por discriminação 
contra povos indígenas. Em 
2014, os procuradores exigi-
ram o retorno à aldeia de uma 
adolescente indígena que teria 
sido entregue a moradores de 
Volta Redonda por membros 
da Atini e de outra ONG mis-
sionária, a Jocum. Em 2015 foi 
assessorar o senador Magno 
Malta (PR-ES). Nesse mesmo 
ano, essas duas ONGs foram 
acusadas de forjar um docu-
mentário em que crianças e 
adultos Karitiana foram coagi-
dos a dramatizar o infanticídio, 
prática não aceita pela tribo. A 
exibição do filme foi proibida 
e o Ministério Público pede 
indenização de R$ 1 milhão. 

Luiz Henrique Mandetta 
(Saúde)
É investigado por suposta 
fraude em licitação, caixa 
2 e tráfico de influência. O 
Ministério Público Estadual 
apura irregularidades em 
contratos da implantação de 
um sistema informatizado na 
prefeitura de Campo Grande 
(MS), quando era secretário 
de Saúde.

Marcelo Álvaro Antonio 
(Turismo)
É sócio da Voicelider, empresa 
com dívida ativa de 59,9 mil 
reais no INSS. Curiosamente o 
número no CNPJ está errado 
na declaração que ele prestou 
ao TSE. O Banco do Brasil tam-
bém cobra dívidas da empresa 

na Justiça. Antonio e familiares 
são réus em duas ações de 
usucapião que tramitam na 
justiça mineira. Ele e o irmão 
respondem ainda a uma ação 
penal de 2003 pela venda de 
lotes que não os pertenciam. O 
julgamento está marcado para 
o dia 5 de fevereiro.

Marcos Pontes 
(Ciência e Tecnologia)
Em 2006 o astronauta foi ao 
espaço em uma nave russa. 
Em seguida o Ministério 
Público Militar passou a inves-
tigá-lo por envolvimento em 
atividades comerciais – vedado 
pelo código militar aos oficiais 

na ativa. Embora tenha negado 
tudo na época, assim que o 
processo caducou ele assumiu 
que era sócio majoritária da 
Portally, empresa de palestras 
fundada pela assessora dele. 

Onyx Lorenzoni (Casa Civil)
Conhecido pelo discurso 
linha-dura contra a corrupção, 
o homem forte de Bolsonaro 
admitiu ter recebido caixa 2 da 
JBS. Reconhece ter recebido 
R$ 100 mil para a campanha 
de deputado em 2014, mas a 
JBS diz ter repassado o dobro. 
Não foi incomodado pelo 
Ministério Público e teve o 
perdão do amigo Sergio Moro.

Paulo Guedes (Economia)
É alvo da Operação Greenfield 
por suspeitas de gestão frau-
dulenta dos fundos de pensão 
de empresas estatais. O Mi-
nistério Público o acusa de ter 
recebido comissões exageradas 
na administração desses in-
vestimentos. Em 2007, a CVM 
penalizou um fundo gerido 
por ele por negociar papéis 
com informações privilegia-
das. Essa prática é chamada de 
insider trading e considerada 
crime. Consta no processo que 
Guedes lucrou 592 mil reais 
com a transação.

Ricardo Salles 
(Meio Ambiente)
Ex-secretário de Alckmin 
(PSDB) no governo do estado 
de São Paulo, acaba de ser 
condenado por improbidade 
administrativa e teve os direi-
tos políticos suspensos por três 
anos. O motivo foi a mudança 
irregular nos mapas de zonea-
mento ambiental do Rio Tietê 
em 2016. Mais recentemente, 
a Procuradoria Regional Elei-

Logo na formação do primeiro escalão do governo, Jair Bolsonaro deixou de cumprir uma das principais promessas 
de campanha. Apesar de ter repetido que teria apenas 15 ministérios, acabou anunciando que seriam, na verdade, 
22. Desse total, nove estão enrolados com a justiça. A lista vai do caixa 2 confesso por Onyx Lorenzoni (DEM) ao 
calote no INSS de Marcelo Álvaro (PSL). Alguns se livraram dos problemas porque os processos caducaram, caso 

de Marcos Pontes. Outros ainda serão julgados. 

Brasil terá 22 ministérios, 7 a mais que o prometido
21 de dezembro de 2018

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexão.”

Paulo Freire

brasil

toral o processa por abuso de 
poder econômico nas eleições.

Tereza Cristina 
(Agricultura)
Deputada e líder da Frente 
Parlamentar Agropecuária, 
presidiu a comissão que 
aprovou o projeto de lei que 
flexibiliza o uso e o controle 
de agrotóxicos, ainda em tra-
mitação na Câmara. Dona de 
1100 hectares de terra, teve 
o patrimônio aumentado em 
quase 500% desde as eleições 
de 2014, conforme declarado 
ao TSE. É investigada por 
suposto favorecimento à JBS 
quando era secretária do 
agronegócio no Mato Grosso 
do Sul. 

Ricardo Vélez Rodríguez 
(Educação)
É professor emérito da Es-
cola de Comando e Estado 
Maior do Exército. Já criticou 
duramente o Enem e os pro-
gramas Mais Médicos e Bolsa 
Família. Pela primeira vez, 

a educação do Brasil será 
entregue a um estrangeiro: 
ele nasceu na Colômbia.
 
Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores)
Demonstra desconhecimen-
to histórico e envergonha 
o Brasil com declarações 
absurdas. Atrapalhado nas 
relações internacionais, dis-
trata países árabes e critica 
a China, maior parceiro 
comercial do Brasil. Chegou 
a afirmar que a Revolução 
Francesa foi uma ação mar-
xista, mas isso seria impossí-
vel porque Karl Marx ainda 
não era nascido naquela 
época. 
 
Fernando Azevedo e Silva 
(Defesa)
General da reserva do 
Exército, foi assessor do pre-
sidente do STF, Dias Toffoli, 
durante o processo eleitoral, 
período em que todas os pe-
didos para soltar o ex-presi-
dente Lula foram negados, 

inclusive o do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU.

Gustavo Bebianno (Secretá-
rio-Geral da Presidência)
Advogado, assessorou juridica-
mente Bolsonaro, inclusive na 
ação em que ele foi condenado 
por ofender a deputada Maria 
do Rosário. Presidiu o PSL 
durante a campanha eleitoral.

Osmar Terra (Cidadania e 
Ação Social)
Continuidade do governo 
Temer, deputado federal pelo 
MDB há cinco mandatos, foi 
ministro do Desenvolvimento 
Social (que será incorporado à 
nova pasta por ele comandada). 

Wagner de Campos Rosário 
(Transparência, Fiscalização 
e CGU)
Mais do mesmo, já ocupa o 
cargo na equipe de Temer 
como titular desde junho 
deste ano e havia assumido 
o posto interinamente em 
maio de 2017.

Gustavo Canuto 
(Desenvolvimento Regional)
Também do governo Temer, 
ocupou os cargos de chefe 
de gabinete do ministro e 
de secretário-executivo, no 
Ministério da Integração 
Nacional (que será fundido à 
pasta das Cidades).

Oberto Campos Neto 
(Banco Central)
Diretor do banco Santander, é 
neto de Roberto Campos, eco-
nomista que serviu a ditadura 
militar como ministro. 

Sérgio Moro (Justiça e Segu-
rança Pública)
Comandou a condenação de 
Lula, tirando o ex-presidente 
da disputa eleitoral e abrindo 
caminho para a vitória de 
Bolsonaro. Terá Giselly Siqueira 
como assessora de comunica-
ção no Ministério. Ela é nora 
de Miriam Leitão, da Globo, 
que foi assessora-chefe do STF 
na gestão do ministro Gilmar 
Mendes. Giselly é casada com 

Vladimir Netto, repórter da 
Globo, que escreveu um livro 
sobre Moro – só com elogios, 
é claro. Moro, Globo e STF: 
“Tudo a ver”.

Tarcísio Gomes de Freitas 
(Infraestrutura)
Consultor legislativo da Câma-
ra dos Deputados, formado no 
Instituto Militar de Engenharia, 
já atuou como engenheiro na 
Companhia de Engenharia 
Brasileira e na missão de paz da 
ONU no Haiti (Minustah). 

Bento Costa Lima Leite 
(Minas e Energia)
Uma luz no fim do túnel. 
Nunca defendeu a sanha pri-
vatista da equipe de Bolsonaro. 
É Almirante de Esquadra e 
diretor-geral de Desenvolvi-
mento Nuclear e Tecnológico 
na Marinha. Comandou o 
Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub) e o 
Programa Nuclear da Marinha 
(PNM). Quem sabe ele tente 
salvar a Petrobras e a Eletrobras.

Após muita pressão de entidades, professo-
res e sociedade civil em defesa da democra-
cia e da pluralidade de ideias, o Projeto de Lei 
7180/14 – chamado de Escola Sem Partido – 
não chegou a ser votado e consequentemente 
foi arquivado na Câmara dos Deputados. Mas 
isso não significa que o assunto está encerra-
do, pois o tema deverá voltar a ser 
discutido em 2019.

Todo o cuidado é pouco e o 
alerta está ligado, já que muitos 
antidemocráticos querem, de fato, 
implantar este projeto que dificulta o 
desenvolvimento da capacidade de ra-
ciocínio dos alunos, ao não permitir 
que eles tenham acesso à diversidade 
de informações. 

O projeto prevê uma verdadeira censura 
em sala de aula, por isso é muito contes-
tado no Brasil e mundo. No final de no-
vembro, um grupo de mais de 150 en-
tidades de 87 países adotou uma moção 
de emergência contra o projeto, aprovada 
por unanimidade durante a 6ª Assembleia 
Mundial da Campanha Global pela Edu-
cação, realizada no Nepal. 

De acordo com a moção “o ultraconserva-
dorismo de governos e movimentos tem ata-
cado a pluralidade pedagógica, a liberdade de 
cátedra, a perspectiva de igualdade das iden-
tidades de gênero e orientações sexuais, além 
das minorias étnico-raciais e, ao mesmo tem-
po, promove a militarização da educação”.

O anúncio da fusão 
do Ministério da Cultura 
(MinC) com outras pastas 
feito pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro deixou de ca-
belo em pé funcionários, ar-
tistas, produtores e dirigen-
tes culturais do país inteiro.

O Fórum Nacional dos 
Secretários e dirigentes es-
taduais de Cultura, dia 3 de 
dezembro, publicou carta 
aberta defendendo a per-
manência do MinC. A carta 
teve origem na Secretaria de 
Cultura do Ceará e foi assi-
nada por 22 estados e o DF.

No documento, os se-
cretários lembram que “no 
Brasil, o setor cultural gera 
2,7% do PIB e mais de um 
milhão de empregos dire-
tos, englobando as mais de 
200 mil empresas e insti-
tuições públicas e privadas. 
São números superiores a 
muitos outros setores tra-
dicionais da economia na-
cional”. A Associação dos 
Servidores do Ministério da 
Cultura (AsMinC) também 
se manifestou e publicou 
nota condenando a decisão 
de Bolsonaro. 

A ameaça de censura nas escolas continua viva Fim do MinC vai gerar desemprego 
e empobrecer culturalmente o país
Romário Schetinno 
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Desde o início das 
manifestações que 
há mais de um mês 
tomam as ruas de 

Paris e muitas cidades france-
sas, com seus coletes amarelos, 
uma questão está sem resposta. 
Quem patrocinou? Deu visibi-
lidade, espaço nas comunica-
ções, que possibilitou milhares 
de pessoas contestarem o Go-
verno Macron?

Movimentos expontâneos 
são tão prováveis quanto orien-
tações extraterrenas. Como 
mostra o correspondente da 
imprensa iraniana na França, 
Ramin Mazaheri, desde as mo-
vimentações de 2010, contra a 
reforma da previdência, a vida 
dos franceses da classe média, 
que não são 20%, como no Bra-
sil, mas representam 70% da 
população, tem piorado a cada 
ano. Menos poder de compra, 
menos opções de emprego, au-
sência de clientes e consumi-
dores, além da crescente carga 
tributária. E tudo isso com os 
novos ônus de um Estado cada 

vez mais ausente, pelas pri-
vatizações e pela redução dos 
benefícios sociais. Em síntese, 
estas pessoas tiveram oito anos 
para refletir sobre as razões de 
sua desesperança.

Muito se tenta culpar a ex-
trema direita de Marine Le Pen. 
Mas seu discurso se concentra 
nos imigrantes que tiram lugar 

dos franceses no trabalho e nos 
postos de atendimento público, 
além de uma “agressão cultu-
ral” ao orgulho civilizatório do 
Império. Os coletes amarelos 
não são árabes, negros ou imi-
grantes. É visível pelas imagens 
em Paris e nas entrevistas por 
toda França. Logo, se há elei-
tores do Rassemblement Na-

tional (União Nacional), não 
foi sua articulação partidária 
quem os colocou na rua.

Tampouco a esquerda da 
França Insubmissa de Jean-Luc 
Mélenchon, que vem sendo sa-
botado pela “grande imprensa”. 
Há sem dúvida eleitores de La 
France Insoumise, mas não são os 
condutores da revolta.

Seria o próprio Emmanuel 
Macron? Eleito com 66% de 
aprovação, em maio de 2017; ti-
nha apoio de 39% dos franceses 
em julho/18, 34% em agosto, 29% 
em novembro e só 23% agora.

Ora, seu projeto neoliberal de 
demolição do Estado Nacional 
ainda não está completo e seus 
patrões do Banco Rothschild 
e outros gigantes das finanças 
mundiais estão cobrando. Fazer 
explodir um movimento na-
cional, com infiltrados agentes 
depredadores, para justificar a 
repressão, gera uma situação in-
desejável e pode ser o caminho 
para os poderes especiais com 
que concluiria a encomenda do 
sistema financeiro.

Mas os Estados Unidos, não 
da banca, mas do Presidente 
Trump, não quer uma Europa 
forte e desafiante. O Brexit, um 
caos na França, uma oposição 
à União Europeia na Itália, se 
espalhando pelo Velho Conti-
nente pode ser a oportunidade 
de tornar vitorioso o American 
First. A conferir.

O ex-presidente Lula 
enviou carta aos 
médicos cubanos 
que participaram do 

programa Mais Médicos. Ele 
reconhece os laços criados en-
tre os profissionais de saúde e 
as comunidades mais pobres do 
país, que antes do programa, em 
muitos casos, nunca haviam re-
cebido qualquer tipo de atenção 
básica. Confira o trecho inicial:

“A saúde não é um bem, não 
é uma propriedade privada. 
A saúde é vida, condição pri-
meira para fazermos qualquer 
coisa nesse mundo. Os serviços 
de saúde não podem ser mais 
um comércio como outro qual-
quer. E o ofício de quem cuida 
da saúde dos outros sempre será 
dos mais belos, sempre será uma 
missão, um ato de generosidade 
e carinho por outro ser humano.

No Brasil, os médicos de Cuba 
foram onde não havia médicos 
brasileiros. Em muitas comuni-
dades pobres, distantes, de indí-
genas, que jamais tinham sido 

assistidas por um profissional 
da saúde.

Muitos criticaram o governo 
da presidenta Dilma Rousseff 
por trazê-los. Seria bom se não 
precisássemos. Se o Brasil tivesse 
tantos médicos que eles ocupas-
sem todas as vagas pelo interior 
e periferias pobres do Brasil. Que 
bom seria se tivéssemos, como 
Cuba, médicos até para expor-
tar para outros países! Que coisa 
bonita uma ilha latino-ameri-
cana que exporta médicos para 
o mundo. Muito melhor do que 
países ricos que exportam solda-
dos e derrubam bombas em co-
munidades pobres. Cuba exporta 
vida, carinho, saúde.”

Apesar do preconceito das eli-
tes, o reconhecimento do povo

“Quando os médicos cubanos 
chegaram ao Brasil tentaram 
de todo o jeito desqualificá-los. 
Mas eles venceram pela qua-
lidade do serviço prestado ao 
povo brasileiro. Pela dedicação, 
pela atenção, pelo conhecimento 

e profissionalismo, pela medi-
cina humana e preventiva que 
praticam. Ganharam o carinho 
e a gratidão de milhões de bra-
sileiros, que agora temem voltar 
a ficar sem a assistência que sal-
vou tantas vidas no Brasil. Eu 
lamento que o preconceito do 
novo governo contra os cubanos 
tenha sido mais importante que 
a saúde dos brasileiros que mo-

ram em comunidades mais dis-
tantes e carentes.”

O agradecimento
“Eu agradeço aos médicos cuba-

nos que superaram as críticas e 
preconceitos e nos ensinaram que 
uma medicina mais humana não 
só é possível, como é mais eficiente 
para melhorar os padrões de saúde 
de nossas comunidades. (...) 

Os laços de fraternidade 
entre os povos são muito mais 
fortes que o ódio irracional de 
alguns representantes das eli-
tes. É a lição que os médicos 
cubanos ensinam em tantos 
países do mundo e também 
nos ensinaram no Brasil.

Muchas Gracias,
Luiz Inácio Lula da Silva”

Pedro Pinho

Milla Gentil

Recém-empossado no México, ele já empodera 
mulheres e indígenas, reduz pela metade o 
próprio salário e avisa que combaterá a desigual-
dade e a corrupção

Coletes Amarelos: um movimento francês?Em carta, Lula agradece empenho de 
médicos cubanos

21 de dezembro de 2018

O caos dos três anos 
de Macri na Argentina 

Economia da Bolívia 
segue em crescimento

Novo presidente do México 
resgata autoestima do povo O adeus a Arnaldo Mourthé, grande aliado de Brizola

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da Bolívia terminará o ano 
de 2018 com um crescimento de 
4,7%, segundo dados oficiais. E 
para confirmar o bom momen-
to da economia boliviana, o 
Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) 
subiu a previ-
são de cresci-
mento eco-
nômico do 
país andino 
para este 
ano, de 4,3 
para 4,5%.

Este resul-
tado indica o 
sucesso do mode-
lo econômico social 
comunitário produtivo, com 
forte participação do Estado em 
setores estratégicos, sem entregar 
o patrimônio nacional a grupos 
especulativos estrangeiros.

Inflação: +158% 

Dólar: +280% 

PIB: -18% 

Dívida Externa: +35% 

Risco País: +53% 

Pobreza: +33% 

Gás: +747% 

Luz: +1644% 

Água: +512% 

Transporte: +217% 

Combustível: +204%

Andres Manuel López Obrador, de 65 
anos, um político de esquerda que já foi cha-
mado de Lula mexicano, acaba de ser empos-
sado na Presidência do México – e os sinais 
dados por ele de que seu governo vai marcar 
uma mudança importante na política do país 
são muito claros. Cidadãos pobres e margi-
nalizados vão ter voz, garante ele, que não es-
perou para vestir a faixa presidencial de seda 
vermelho-branco-e-verde para começar suas 
prometidas transformações.

• Para iniciar o “projeto de transformação” 
do novo presidente mexicano, um número re-
corde de mulheres entrou em cargos políticos 
e os ritos indígenas foram incorporados em 
cerimônias presidenciais pela primeira vez;

• Obrador cortou o salário de Presidente à 
metade e anunciou que vai reduzir as re-

munerações de servidores públicos de elite. 
“É desonesto quando um funcionário recebe 
até 600 mil pesos por mês (cerca de 29 mil 
dólares, ou 80 mil reais)”.

• Ele ordenou uma comissão da verdade para 
investigar o desaparecimento de 43 estudantes 
em Ayotzinapa em 2014, em que forças da 
segurança pública estão implicadas; 

• Sua política externa será orientada para 
aquilo que fará avançar a agenda domés-
tica - o que significa administrar assuntos 
internacionais de forma a melhorar o 
desenvolvimento social e evitar choques 
econômicos, além de melhorar a imagem do 
país no exterior;

• Fará um resgate da indústria nacional de 
petróleo, fortalecendo a estatal Pemex. 

O engenheiro, escritor, 
editor e intelectual trabalhis-
ta Arnaldo de Assis Mour-
thé – amigo e companheiro 
de Leonel Brizola e um dos 
fundadores do Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT) 
- morreu no final de novem-
bro, no Rio, aos 82 anos. 

Perseguido pela ditadura, 
foi preso e torturado antes 

de ir para o exílio. Mour-
thé viveu na Argélia, Itália, 
Omã, Libéria e Moçambi-
que. Com a anistia, retornou 
ao Brasil e participou da 
fundação do PDT.

 'A partir de 1983, com a 
vitória de Brizola no Rio, foi 
assessor especial do gover-
nador e secretário munici-
pal da capital. No segundo 

governo Brizola, presidiu o 
Metrô. Também foi um dos 
principais coordenadores 
– junto com Darcy Ribeiro 
– da preparação dos progra-
mas de governo de Brizola 
para as eleições presiden-
ciais de 89.

Escreveu, entre outros 
livros, “Cuide-se, o Capita-
lismo Enlouqueceu”; “De-

fender a Cidadania e Re-
construir a Nacionalidade 
ou Sucumbir”; 2001/2010, 
Renascimento no Meio do 
Caos”; “A Fazenda Encanta-
da”, “Um Desafio Chamado 
Brasil”; “O Brasil na Encru-
zilhada: Poder Popular ou 
Novo Colonialismo”; “A Cri-
se”; e “A História e Colapso 
da Civilização”.

Detalhe: Paulo Guedes, o todo poderoso da economia 
do Brasil no governo Bolsonaro, defende uma políti-
ca econômica igual a essa adotada por Maurício Ma-
cri, presidente da Argentina.
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UnB, sua linda

Faculdades privadas terão 
que acabar com taxas extras

CUIDADOR DE IDOSO
 é a profissão que mais cresceu no Brasil

Concurso para auditor fiscal Posse presidencial nunca teve tantas proibições

UnB, sua linda é o slogan 
da campanha que vai reunir 
histórias e relatos de pessoas 
que participam das atividades 
promovidas pela Universida-
de de Brasília. Tudo de uma 
forma curta, simples e inte-
ressante. Grande parte desse 
material será reunido em uma 
conta de Instagram (@unbsu-
alinda), que será alimentada 
ao longo de 2019. A comuni-
dade também poderá compar-
tilhar suas próprias histórias 
na rede, interagindo por meio 
da #unbsualinda. 

A campanha pretende for-
talecer o orgulho de fazer par-
te desta comunidade, que tan-
tas coisas boas traz para o DF e 
para o Brasil, além de valorizar 
o papel da universidade públi-

ca. Por exemplo, você sabia 
que professores e estudantes 
da UnB desenvolveram uma 
tecnologia para melhorar o 
tratamento do câncer de fíga-
do na rede pública de saúde? 
E que a instituição já formou 
48 profissionais indígenas? 
Ou que 80% dos atendimen-
tos no Hospital-Escola para 
Animais de Grande Porte são 
gratuitos (na maioria, para 
cavalos de catadores de mate-
riais recicláveis)?

Mas parte dessas iniciativas 
não chega ao conhecimento 
da sociedade. Por isso a cam-
panha UnB, sua linda busca 
ultrapassar as fronteiras ins-
titucionais e trazer a comuni-
dade, externa e interna, para 
mais perto da universidade. 

As ocupações que mais 
cresceram no Brasil, na quan-
tidade de profissionais entre 
2007 e 2017, estão ligadas 
à saúde, educação infantil, 
agroindústria e tecnologia da 
informação, segundo dados 
do Ministério do Trabalho.

 A ocupação que mais 
cresceu está relacionada ao 
envelhecimento da popula-
ção. Os cuidadores de ido-
sos tiveram um aumento de 

547%, passando de 5.263 
profissionais em 2007 para 
34.051 em 2017.

 O professor de nível su-
perior na educação infantil 
é a segunda profissão com 
maior avanço, com aumento 
de 398% (de 8.513 em 2007 
para 42.391 em 2017). 

Os preparadores físicos 
ocupam a terceira posição, 
com crescimento de 327% 
(de 6.932 trabalhadores em 

2007 para 20.952 em 2017). 
Em quarto estão os ope-

radores de colheitadeira, que 
cresceram 253% (de 4.282 
operadores em 2007 para 
15.110 em 2017).

 Em quinto aparecem 
os analistas de informações 
(pesquisadores de informa-
ções de rede), com aumen-
to de 224% (8.991 vagas de 
emprego criadas entre 2007 
e 2017).

A Câmara Legislativa apro-
vou, no dia 17 de dezembro, 
um projeto de lei que proíbe 
as instituições particulares de 
educação de cobrarem taxas 
para emissão de diversos do-
cumentos, como comprovante 
de matrícula, histórico escolar, 
declaração de disciplinas cur-
sadas, taxa de repetência, plano 
de ensino, taxa de conclusão de 
curso, certificado de colação de 

grau e declaração de estágio. 
"O Conselho Nacional de 

Educação já determinou que a 
mensalidade escolar seja a única 
remuneração do estudante, mas 
algumas faculdades particulares 
continuam abusando na cobrança 
de taxas dos mais diversos serviços 
para os estudantes", destacou o de-
putado Ricardo Vale (PT), autor 
do projeto, que aguarda sanção do 
governador para entrar em vigor.

O próximo concurso para 
auditor fiscal da Secretaria de 
Fazenda do DF terá seu edital 
publicado até o dia 17 de janeiro 
de 2019. Serão 120 vagas, sen-

do 80 para cadastro de reserva. 
Será exigida formação superior 
em qualquer área. A prova, que 
será realizada pelo Cebraspe, 
ainda não tem data definida. 

Quem quiser assistir à pos-
se de Jair Bolsonaro terá que ir 
sem garrafinha de água, sem 
bebida alcoólica, sem guarda-
-chuva, sem bolsas e mochilas, 

sem carrinho de bebê, sem 
fogos de artifício e sem armas 
de fogo. Os ambulantes que 
pensavam em ganhar um di-
nheirinho no primeiro dia de 

2019 também estão proibidos 
de circular, assim como os ani-
mais. E desde o dia 29 de de-
zembro a Esplanada dos Mi-
nistérios já estará bloqueada. 


