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Vale mostra que privatização
pode destruir o país
Antes de ser privatizada por FHC em 1997, a Companhia Vale do Rio Doce,
criada por Getúlio Vargas em 1942, não havia provocado nenhum desastre
ambiental de grandes proporções. Já nas mãos gananciosas de empresários
que querem o lucro acima de tudo, num espaço de apenas três anos, a Vale foi
responsável pelas catástrofes em Mariana e em Brumadinho. Foram mais de
120 mortos e a destruição de duas grandes áreas em Minas Gerais. Pág. 3

REUTERS/Washington Alves

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Leia nesta edição

Bolsonaro arrocha salário
mínimo e aposentadoria
Depois de baixar o valor do salário mínimo
deste ano de R$1006 para R$998, Bolsonaro
também prepara uma reforma da Previdência de
deixar qualquer trabalhador apavorado. Pág.3
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O

s alicerces da direita
brasileira
são profundos e
foram constituídos ao longo de uma história repleta de utilização
do poder para manter instituições e privilégios em
favor de minorias que concentram a propriedade em
suas mãos.

Não cabe subestimar,
pois, a possibilidade de o país
ser dirigido por aventureiros,
incapazes, oportunistas e
aproveitadores, como aconteceu nos últimos dois anos,
e dá sinais de que é a tônica
do momento atual, com o
grupo da família Bolsonaro
ocupando o lugar deixado
pelo golpista Temer.
Para a direita brasileira,
que controla a atividade econômica, o descalabro da administração pública pode até
mesmo ser um fator de facilitação dos negócios escusos,
das negociatas e da submissão do povo a condições
terríveis de exploração pelos
grupos capitalistas nacionais
e internacionais.
Isto, por certo, não favorece o fortalecimento do país,
nem seu processo de afirmação internacional, mas do
ponto de vista dos interesses
corporativos ajuda muito na
concentração do poder econômico em poucas mãos.
A classe dominante aceita, assim, sem maiores preo-

cupações, pagar o preço da
convivência com dirigentes
corruptos e sem qualificações para comandar o país.
O que a elite empresarial
deseja é reduzir a carga tributária, os encargos com a força de trabalho e a liberdade
para valorizar seus patrimônios através de lucros e juros
extorsivos, sem maiores preocupações com as questões
sociais e o quadro mais geral
da atividade econômica. O
desastre em Brumadinho, a
entrega do petróleo nacional
e o patético discurso de Bolsonaro no Fórum Econômico
Mundial, em Davos (Suíça),
dão o tom.
As denúncias surgidas,
de forma tão prematura, de
nítidos atos de corrupção
envolvendo nomes da família Bolsonaro, apenas vão se
adicionar às ações deletérias
do governo Temer no mesmo campo. A mobilização
da burocracia estatal e dos
movimentos de direita para
abafar o escândalo já se acha
em plena ação com atuação

do ministro do STF, Luiz Fux,
do ministro da Justiça, Sérgio
Moro, de alguns membros
do Ministério Público e dos
novos dirigentes instalados
no poder. Todos buscam minimizar os atos de corrupção
condenáveis.
A esquerda precisa se
conscientizar de que não será
por geração espontânea que
a situação vai mudar. Passou
da hora de agir e buscar parcerias da parte da sociedade
civil que não quer um país só
para ricos e gananciosos. A
Justiça ter proibido Lula de ir
ao enterro do irmão foi a gota
d’água desse golpismo que
não tem fim.
É preciso conscientizar
e organizar o povo para fazer face à ação dessa direita
nefasta que controla a atividade econômica e o judiciário. E ainda se apresenta ao
povo, com a ajuda de grandes meios de comunicação,
como sendo a única saída
para o país. E só a unidade no
campo popular é capaz de
devolver o Brasil para o povo.

Catástrofe da Vale é
reflexo da privatização
e país continua em risco
Emanuel Cancella

A

Vale do Rio Doce
foi privatizada por
Fernando Henrique Cardoso em
1997. A maior mineradora
de ferro do mundo foi vendida por apenas R$ 3.3 bilhões, enquanto suas reservas minerais eram calculadas
em mais de R$ 100 bilhões.
Desde que foi criada por
Getúlio Vargas em 1942 até
a privatização, nunca houve
acidente ambiental de grandes proporções. Nas mãos
de empresários gananciosos,
já aconteceram o de Mariana
e agora Brumadinho, com
muitas pessoas mortas.
Outras desgraças estão a
caminho e o governo Bolsonaro quer privatizar também

as hidrelétricas, as refinarias
e está entregando os dutos de
petróleo e gás, apesar de uma
recente pesquisa Datafolha
mostrar que a maioria da população rejeita a privatização.
Os dutos da Petrobras cortam o país de norte a sul. Já
imaginou o risco de entregar
isso a empresários como os da
Vale? E as termoelétricas a gás
e diesel, que acabaram com o
apagão no Brasil, numa gestão mercantilista como a da
Vale, podem se transformar
em bombas.
Muitas das hidrelétricas da
Eletrobras estão em áreas de
preservação ambiental e próximas de cidades. Caso sejam
entregues a um banco, por
exemplo, ele vai zelar pelo

meio ambiente e pela preservação das áreas ribeirinhas?
O pré-sal, cuja tecnologia
foi desenvolvida pelos petroleiros da Petrobras, está sendo entregue a empresas multinacionais que vão fazer a
produção predatória, ou seja,
quanto mais rápido e maior
a produção, maior o lucro.
Imagine o risco ambiental
de um acidente no pré-sal no
litoral de Santos, Santa Catarina e Rio de Janeiro.
A privatização no Brasil
tem se mostrado uma ação
irresponsável entre amigos.
Além da questão estratégica, há prejuízo econômico,
com perda de arrecadação
de impostos e empregos
precarizados.

Capitalismo diabólico vai matar mais gente em barragens

Judiciário brasileiro é isso...

Frei Gilvander

Não cumpre nem a própria palavra
Há pouco mais de um mês, a Justiça Federal do Paraná negou o pedido
de Lula para ir ao enterro de seu amigo Sigmaringa Seixas. O juiz Vicente
de Paula Ataíde Júnior citou a Lei de Execução Penal, dizendo que só
poderia liberá-lo para sair da prisão em caso de "falecimento ou doença
grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão". Pois
bem, agora Vavá – o irmão de Lula – morreu, mas a justiça impediu o ex-presidente de ir ao enterro. Nem a justiça brasileira acredita nela mesma.
E o STF lavou as mãos.

Recordar é viver...
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Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas), há 24 mil
barragens no Brasil, sendo 720 de rejeitos minerários (450
em MG). Há um déficit de 1860 fiscais no Ibama. Com os
poucos fiscais existentes, gastariam 33 anos para fiscalizar
todas as barragens. Por isso o crime é previsto e anunciado.
O projeto de aumentar as exigências para a construção de novas barragens foi reprovado na Assembleia
Legislativa de MG. Bolsonaro e Zema (governador de
MG) fizeram campanha prometendo acabar com o

Ibama, impedir a fiscalização e o Meio Ambiente foi
entregue aos empresários do agronegócio. Isso é projeto
capitalista satânico e diabólico em curso.
Que dia e hora romperão outras barragens? Quantos
serão mortos ainda para acordar quem votou em quem
se elegeu falando que "é preciso flexibilizar os licenciamentos ambientais"? É necessário asfixiar esse dragão
do apocalipse, que é o capitalismo, que está devorando
vidas humanas e ecológicas.

Ricardo Stuckert/Fotos Públicas

Editorial

e x p l i c a
O LEITOR ENCONTRA AQUI O VERDADEIRO SIGNIFICADO DE PALAVRAS
E EXPRESSÕES USADAS POR COMENTARISTAS DE TV E RÁDIO, E POR
CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES.
CESSÃO ONEROSA NO PRÉ-SAL
São 5 bilhões de barris de petróleo entregues pela União à Petrobras, para maior participação
acionária e como ressarcimento pelos investimentos feitos naquelas áreas de petróleo, descobertas no pré-sal. Para tanto mudou o tipo de contrato de exploração/produção de petróleo
existente, o de Concessão, passando a adotar os modelos de Partilha e de Cessão, exclusivamente nas áreas do polígono do Pré-Sal: as bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.
Na Partilha, a Petrobras seria operadora de todos os novos blocos exploratórios a serem licitados, com participação de, pelo menos, 30% em cada um, o que foi revogado no Congresso,
após o golpe de 2016, no governo Temer.
No modelo da Cessão, a União cedeu, por preço médio predeterminado, 5 bilhões de barris à Petrobras, que será a única operadora. Os preços flutuam de acordo com o mercado internacional de
petróleo. As áreas da Cessão onerosa compreendem os Campo de Búzios e as acumulações Iara.

Cá entre nós

2003 - Lula começa governo com o programa Fome Zero para
diminuir a miséria.
2019 - Bolsonaro começa governo com decreto que facilita posse de
armas e diminui o valor do salário mínimo de R$1.008 para R$998.

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, ganha R$ 1,6 milhão
por mês e avalia que a vida de cada morto pelo desastre que ele
causou tem o valor de apenas R$ 100 mil. É o que ele aceita pagar
de indenização.

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

Brasil Popular: www.brpopular.com.br
Twitter: @brpopular
Rádio Democracia: www.radiodemocracia.net.br
TV Comunitária (Canal 12 na NET)
www.tvcomunitaria.com.br

Exército de Israel em
Brumadinho é um fiasco
A presença do exército de Israel em Brumadinho, mais
do que uma afronta ao exército brasileiro, mostrou-se
inútil. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Eduardo Ângelo, que comanda
o resgate, os equipamentos trazidos por militares israelenses "não são efetivos para esse tipo de desastre".

EXCEDENTE À CESSÃO ONEROSA
Corresponde aos volumes de petróleo que excedem os 5 bilhões de barris da Cessão Onerosa. Somente no Campo de Búzios, podem representar mais de 10 bilhões de barris. Estes
volumes pertencem à União, que ressarciria a Petrobras pelos trabalhos que resultassem
em mais descobertas. É agora o desejo das multinacionais do petróleo e dos seus acionistas
banqueiros, a ponto de obrigarem um dos seus representantes, o ex-deputado do DEM José
Carlos Aleluia, a propor a venda, em leilões de Partilha. Tais volumes já descobertos e sem
quaisquer riscos exploratórios, é algo semelhante à doação do patrimônio dos brasileiros
para o capital externo. O projeto de Aleluia foi aprovado no Congresso, o que representa a
entrega de 18 bilhões de barris do Pré-Sal.
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Bolsonaro destrói salário mínimo
e condena aposentado à miséria
Cesar Fonseca

U

ma desgraça se
anuncia para aporrinhar a vida da
população, especialmente a mais pobre: o governo
Bolsonaro prepara um arrocho
nas regras do salário mínimo e
da Previdência Social. De cara
ele já cortou 8 reais do mínimo
deste ano (passou de R$1006
para R$998), mas coisa pior
vem por aí.
O salário mínimo deixará
de ser reajustado pela inflação
e crescimento do PIB, como
no tempo de Lula, quando
era visto como renda que se
multiplica e gera desenvolvimento. Já para Bolsonaro,
salário é meramente custo de
produção. E como a prioridade é diminuir custo para reduzir inflação, cortar salário é
– para o governo dos generais
– atacar a inflação.

Mas sem a correção do salário
mínimo pela inflação, todas as
demais despesas da União passam a ser corrigidas pela nova
regra: o livre mercado. A lei é
substituída pela negociação capi-

tal e trabalho. Então o empresário – mais forte – “negocia” com
o trabalhador mais fraco e impõe
as condições que ele quiser.
Assim, os gastos do orçamento em saúde, educação,

segurança e infraestrutura
também serão corrigidos bem
abaixo da inflação. Com isso,
haverá menos renda disponível
para o consumo, aprofundando a recessão, o desemprego e a

Corte de benefícios do INSS pode levar muita gente à miséria
O ‘pente-fino’ nos benefícios concedidos pelo
INSS proposto pela equipe econômica de Jair Bolsonaro, que constam na
Medida Provisória 871/19,
indica que os direitos de
milhares de beneficiários
podem sofrer cortes arbitrários. E será pior do que
foi feito por Michel Temer,
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pois a proposta do atual
governo prevê a revisão de
todos os benefícios concedidos. No governo Temer,
somete auxílio-doença e
pensão por invalidez foram atacados.
Segundo o Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), o
‘pente-fino’ de Temer, que

começou a ser executado
em julho de 2016, colaborou para que houvesse
uma explosão de ações na
Justiça Federal, a ponto de
faltar recursos para a realização de perícia médica no
sistema Judiciário.
O modelo de Temer,
que será aprofundado por
Bolsonaro, além de deixar

muitas pessoas na miséria,
ainda gastará mais recursos públicos. Enquanto
o perito deve receber R$
57,50 por perícia extra
realizada, segundo a Medida Provisória 871/19,
cada processo judicial, de
acordo com o Tribunal de
Contas da União, custa
cerca de R$ 3.900.

queda da produção, da arrecadação e dos investimentos.
Haverá menor recolhimento dos assalariados e dos empresários para a Previdência
Social, além da ampliação do
tempo de contribuição para os
candidatos à aposentadoria. Os
trabalhadores, sem renda, não
conseguirão contribuir para a
aposentadoria e ingressarão na
fila para envelhecer sem a possibilidade de ter vida digna.
A lógica do salário mínimo
estabelecido pelo mercado – sem
garantias trabalhistas – somada
ao modelo de desenvolvimento econômico subdesenvolvido
exportador de matérias primas
e importador de produtos industrializados – incapazes de
gerar empregos de qualidade – é
certeza de que as aposentadorias
futuras serão cada vez mais raras
e com menor valor.
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Posse de arma é rejeitado
por 61% dos brasileiros
Uma pesquisa realizada em dezembro pelo Datafolha mostra que
61% dos brasileiros são contrários
à liberação da posse de armas de
fogo. Mesmo assim o presidente
Jair Bolsonaro assinou o decreto
que praticamente libera a posse de
armas no país.
O texto permite que o cidadão
compre até quatro armas de fogo,
mas permite que o número seja
ainda maior, pois o decreto abre a
possibilidade da "aquisição de ar-

mas de fogo de uso permitido em
quantidade superior a esse limite"
(parágrafo 8º do artigo 12). A validade do registro passa dos atuais 5
anos para 10 anos.
O direito à posse é a autorização
para manter uma arma de fogo em
casa ou no local de trabalho, desde
que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento.
Para andar com a arma na rua, é
preciso ter direito ao porte, que ainda necessita de nova regulação.

População reage à ideia de
acabar com a Justiça do Trabalho
No dia 21 de janeiro, mais
de 40 cidades realizaram atos
em defesa da Justiça do Trabalho, um importante instrumento para a garantia dos direitos da classe trabalhadora.
Os atos, organizados pela Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT),
foram desencadeados depois
que Jair Bolsonaro, em entrevista ao SBT, criticou o excesso
de ações trabalhistas e afirmou
que a ideia de extinguir a Justiça do Trabalho estaria sendo
estudada pelo seu governo.

Para sustentar seu argumento, Bolsonaro utilizou informações desencontradas, como
a de que o Brasil seria o único
país a possuir Justiça do Trabalho. A afirmação, além de errônea, mostrou total desconhecimento do presidente sobre
as leis trabalhistas ao redor do
mundo. O presidente já havia
dito que é difícil ser empresário no Brasil e que trabalhador
tem direitos demais.
Um novo ato nacional está
convocado para 5 de fevereiro,
em Brasília.

Governo enfraquece
Lei de Acesso à Informação
Hamilton Mourão, no exercício da presidência enquanto Jair
Bolsnaro viajava a Davos (Suíça),
assinou um decreto que enfraquece a Lei de Acesso à Informação. Isso é um verdadeiro ataque
à transparência e à democracia,
que favorece a corrupção e autoriza os corruptos a esconderem
as provas.
Além do presidente, ministros
e outras autoridades do primeiro
escalão, o topo da hierarquia dos
cargos comissionados (inclusive
não concursados) tem o poder
de impor 25 anos de sigilo para

qualquer documento produzido
pelo governo.
O Banco Central está tirando da
lista de Pessoas Politicamente Expostas (PPE) os parentes de políticos. Com isso, eles deixam de fazer
parte de um grupo de pessoas que
são monitoradas mais de perto pelas autoridades financeiras.
O Banco Central está elevando o valor mínimo das operações financeiras que devem ser
obrigatoriamente comunicadas à
COAF, dos atuais R$ 10 mil para
R$ 50 mil, facilitando as movimentações financeiras suspeitas.

Bolsa Família influenciou queda
do número de homicídios, aponta Fiocruz
O programa Bolsa Família, criado pelo ex-presidente Lula, influenciou na
queda do número de homicídios nas cidades brasileiras, segundo pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). De acordo com o
estudo, o programa pode ter
evitado mais de 58 mil assassinatos em 8 anos.
O estudo analisou os dados de 5.057 municípios
do país entre 2004 e 2012 e
constatou que as taxas de
assassinatos e pessoas inter-

nadas por atos de violência
caíram à medida que os lugares tinham uma maior e
mais prolongada cobertura
do programa de distribuição
renda, segundo reportagem
do El País.
Ainda de acordo com a
pesquisa, nas cidades em
que o Bolsa Família chegava a 70% das pessoas elegíveis ou mais, a redução dos
homicídios foi, em média,
de 17% em 12 meses. Após
quatro anos, os assassinatos
caíram 24%. A mesma ten-

dência de redução foi observada no número de hospitalizações por agressão nesses
municípios: em um ano, o
índice caiu, em média, 8%
e, após quatros anos, recuou
25%.
O estudo também mapeou os diversos fatores que
influenciam nos riscos de
assassinato, uma vez que o
homicídio é multicausal. Entre tais variáveis estão a taxa
de policiamento da cidade e
a disponibilidade de armas,
por exemplo.

CNBB denuncia ameaça de
retrocesso no combate à escravidão
Da Rede Brasil Atual

Ao reafirmar que "o valor
da vida e da dignidade humana transcende qualquer
objetivo econômico", a Pastoral para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)
afirma que é preciso "acompanhar com muita atenção
os projetos de lei que volta e
meia tentam retroceder na

política de combate ao trabalho escravo construída
no Brasil sem interrupção
desde 1995". A mensagem
foi divulgada no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (28/2).
"A exploração do ser humano, através do trabalho
escravo, é um grave desrespeito aos direitos da pessoa
humana, à sua dignidade

e especialmente uma violação grave ao direito de
trabalhar em condições
dignas, recebendo um salário justo", diz ainda a nota,
assinada pelo bispo de Balsas (MA), Dom Enemésio
Lazzaris, presidente da Comissão Episcopal Pastoral
Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano
da CNBB.

“Dentro de cada falso justiceiro mora um cúmplice de bandido”
Autor desconhecido
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Judiciário, em conluio com Moro, proíbe Lula
de ir a enterro do irmão

A

Justiça sequestrou
o direito de Lula
velar a morte de
Vavá, seu irmão
mais velho. A dignidade do
ex-presidente está soterrada
sob a lama do judiciário, que
se negou a cumprir o artigo
120 da Lei de Execução Penal
(7210/84). De forma bem clara, a lei prevê que os condenados têm o direito de sair do
estabelecimento onde estão
presos, sob escolta, em razão
de “falecimento ou doença
grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão”.
Segundo o Departamento
Penitenciário do Ministério
da Justiça, mais de 12 mil
pessoas saem por mês dos
presídios brasileiros para ir ao
enterro de um parente. Mas
Lula não teve esse direito. A
juíza de execução penal, Carolina Lebbos, se articulou
com o Ministério Público e

com a Polícia Federal – que
é subordinada ao ministro da
Justiça, Sergio Moro – para
fazer um troca-troca de informações até gastar o tempo
e empurrar a decisão com a
barriga.
E, como diria Romero
Jucá, o deboche final veio
“com o Supremo, com tudo”:
Depois de combinar com
Moro, o presidente do STF,
Dias Toffoli, esperou até o
momento do sepultamento
de Vavá para conceder o Habeas Corpus permitindo que
Lula desse o último adeus ao
irmão e ainda determinou
que o ex-presidente fosse a
uma unidade militar para receber os familiares e o corpo
do irmão morto.
Lula então decidiu não
compactuar com o circo armado pelo Judiciário e desistiu de sair de Curitiba par ir a
São Bernardo do Campo (SP)
encontrar seus familiares,

uma vez que seu irmão já havia sido enterrado. "Não deixaram que eu me despedisse
do Vavá por pura maldade",
afirmou Lula, repudiando a
nova demonstração da cruel
perseguição que vem sofrendo. "Não posso fazer nada
porque não me deixaram ir.
O que eu posso fazer é ficar
aqui e chorar", lamentou Lula.
Como bem afirmou o jornalista Kennedy Alencar, “a
decisão de Toffoli mancha
a democracia. Lula é tratado como preso político pela
Justiça e pela Polícia Federal,
subordinada ao ministro
Sergio Moro. Haja medo do
que Lula tem a dizer e de
como parte da população reagiria ao contato direto com
ele num local público”. A
perseguição explícita reforça a campanha, lançada por
Adolfo Perez Esquivel, para
que Lula receba o Prêmio
Nobel da Paz em 2019.

Oposição se une para monitorar ações do governo
sonaro (PSL). O objetivo do grupo – aberto para
quem quiser contribuir – é estudar as políticas
governamentais em áreas como trabalho, saúde
e educação. Os resultados serão divulgados no
site www.observatoriodademocracia.org.br.

Ricardo Stuckert

As fundações partidárias ligadas ao PT, PSOL,
PDT, PSB, PCdoB, PROS e SDD lançaram, na
quinta-feira (31/01), em Brasília, um grupo de
trabalho chamado Observatório da Democracia
para monitorar e avaliar o governo de Jair Bol-
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Brasil passa vergonha em Davos
Milla Gentil

J

air Bolsonaro fez o discurso mais curto da história
de um representante brasileiro no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça):
apenas oito minutos. Também
foi um capítulo marcante da humilhação que espera o Brasil no
cenário da política internacional
sob este governo das fake news,
da homofobia e do racismo.
Num discurso de defesa das
privatizações, da segurança
pública voltada para proteger
turistas estrangeiros e de exaltação a Deus (quando o país
é constitucionalmente laico),
Bolsonaro deixou claro para

quem vai governar – e não será
para o povo: empresários, interesses estrangeiros e a bancada
mais reacionária do Congresso
são sua prioridade.
O El País (Espanha) destacou:
“O breve discurso de Bolsonaro
decepciona em Davos”. O jornal
New York Times (EUA), escandalizado, chamou o presidente
brasileiro de “Trump dos trópicos”. O colunista Heather Long,
do Washington Post (EUA),
resumiu o discurso: “Big fail”,
grande fracasso. O Asia Times
(Hong Kong) escreveu que a
agenda bolsonarista é o “desespero dos ambientalistas”.

O mercado reagiu mal no
Brasil. A Bolsa, que havia aberto o dia em baixa, aprofundou
a tendência após o discurso de
Bolsonaro e o dólar subiu.
Foi o segundo revés econômico
daquele dia vivido pelo novo presidente: a Arábia Saudita já havia
suspendido a importação de carne
de frango de 33 dos 58 frigoríficos habilitados. E o presidente da
União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi, disse que, se Bolsonaro
transferir a embaixada brasileira
em Israel para Jerusalém, haverá
boicote a todos os produtos brasileiros por consumidores árabes
e os empregos brasileiros sofrerão.

Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela

O adeus a Vavá
Impedido de se despedir pessoalmente de
Genival Inácio da Silva, o Vavá, o ex-presidente Lula enviou uma coroa de flores
para o velório, com os seguintes dizeres:
“Meu querido irmão, companheiro e amigo,
que o brilho de sua estrela traga paz aos
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internacional

nossos corações. A saudade que já sentia,
me aperta o peito agora. Siga com Deus.
Lula”. O sepultamento foi cheio de emoção
e muita tristeza, sobretudo porque a Justiça
impiedosamente impediu Lula de ver o
irmão mais velho pela última vez.

Revolução Cubana
completa 60 anos de vitórias
Quando o movimento dos
barbudos liderados por Fidel
Castro e Che Guevara chegou
ao poder em Cuba, em 1º de
janeiro de 1959, depois de uma
heroica luta política e armada
contra a ditadura sangrenta de
Fulgêncio Batista, os países capitalistas difundiam que aquilo
não duraria mais do que alguns
meses, que aqueles jovens não
teriam competência administrativa para dirigir um governo
e um país, e que logo devolveriam o poder político à corrupta
e colonizada burguesia cubana.
Pois hoje, o mundo inteiro
reconhece os 60 anos da Revolução Cubana, que impressiona
a comunidade internacional
por suas grandes conquistas em
matéria de desenvolvimento
educacional – tendo erradicado
o analfabetismo em apenas um
ano – e também por seus avanços marcantes em matéria de
vacinas, medicamentos únicos

– como para evitar a amputação a vítimas do pé diabético
– sem contar a presença de
milhares de médicos cubanos
trabalhando em 55 países.
Além disso, a Revolução exibe
ao mundo um país com taxas
elevadíssimas de leitura e baixíssimas de criminalidade.
Mas, para chegar a estes
avanços, Cuba sempre foi obrigada a enfrentar terríveis adversidades promovidas pelos
EUA. Estas incluíram um bloqueio econômico e comercial,
o terrorismo em instalações
desportivas e guerra bacteriológica contra sua agricultura,
sem esquecer os obstáculos
para acesso a créditos no sistema financeiro internacional.
Uma revolução que, aos 60
anos de vitórias, envia à humanidade a comprovação de que
sim é possível derrotar o capitalismo e suas imundas mazelas
econômicas e sociais.

A Venezuela possui reservas
de petróleo estimadas em 300
bilhões de barris, o que representa 20% das reservas mundiais
já comprovadas. Isso seria suficiente para suprir quase 30 anos
das necessidades de petróleo dos
Estados Unidos. É isso que está
em jogo nos ataques contra o governo eleito da Venezuela.
Nicolás Maduro foi eleito presidente com 67% dos votos, concorrendo com três candidatos oposicionistas. Uma comissão externa

acompanhou e atestou a lisura do
pleito. “Não tenho dúvida de que
os venezuelanos votam livremente”, concluiu o ex-presidente do governo da Espanha, José Luiz Zapatero, que integrou essa comissão.
Portanto, não se trata de defesa da
democracia a tentativa de derrubar o governo venezuelano, mas
sim o interesse em se apoderar do
petróleo daquele país.
O geólogo Guilherme Estrella
– ex-diretor da Petrobras e o
grande responsável pela desco-

berta do pré-sal brasileiro – lembra que os Estados Unidos não
produzem petróleo suficiente
para manter seu padrão de desenvolvimento e o bem-estar de
sua população, por isso invadem
países que possuem este bem tão
precioso, como Líbia, Síria e Iraque por exemplo. Mas o petróleo
do Oriente Médio leva de 35 a 45
dias para ser transportado por
mar aos EUA, enquanto que a
Venezuela fica a apenas três ou
quatro dias de viagem.
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Ibaneis descumpre discurso de campanha
e privatiza parte da saúde pública

A

Câmara Legislativa
aprovou, por 14 votos contra 8, o projeto de lei do governador Ibaneis Rocha (MDB),
que amplia o modelo de gestão
privatizada do Instituto Hospital de Base (IHB) para a administração do Hospital Regional
de Santa Maria e para as seis
unidades de pronto atendimento (Upas). O hospital de
Taguatinga (HRT) e o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foram retirados do
projeto antes da votação.
A iniciativa de Ibaneis surpreendeu quem acreditou nele durante a campanha eleitoral. Quando
era candidato, atacou duramente
o IHB para agradar as pessoas
contrárias ao modelo implantado
pelo então governador Rodrigo
Rollemberg (PSB), principalmente os servidores da saúde. Mas foi
só assumir o poder que ele logo
se apressou em ampliar a privatização iniciada por seu antecessor
que ele tanto criticava.
A decisão irritou o público que
lotou as áreas interna e externa da

Conselho de Saúde
rejeita projeto que
amplia IHB
O Conselho de Saúde do DF se reuniu no
dia 29 de janeiro em caráter extraordinário
e rejeitou o Projeto de Lei que amplia o
modelo de administração do Instituto
Hospital de Base para o Hospital de Santa
Maria e as UPAs. O Conselho tem a função
de deliberar, fiscalizar, acompanhar e
monitorar as políticas públicas de saúde,
por isso deveria ter sido consultado antes
da tramitação do projeto.

Manifestantes na entrada da Câmara Legislativa protestam contra a privatização da saúde

Câmara Legislativa e foi muito criticada pelos oito deputados que votaram contra o projeto – Arlete Sampaio (PT), Chico Vigilante (PT),
Fábio Félix (PSOL), João Cardoso
(Avante), Jorge Vianna (Podemos),
Júlia Lucy (Novo), Leandro Grass
(Rede) e Reginaldo Veras (PDT).

“Vamos entrar com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra esse projeto recheado de ilegalidades e
não vamos deixar como está”,
afirmou Chico Vigilante. Para
mostrar que privatizar a saúde é um péssimo negócio para

a população, Arlete Sampaio
lembrou o fiasco que foi a entrega do Hospital de Santa
Maria para a Real Sociedade
Espanhola, que durante dois
anos de administração deixou
um prejuízo de mais de R$ 33
milhões aos cofres públicos.

Para justificar a aprovação do projeto na
Câmara Legislativa, aliados de Ibaneis
teriam apresentados dados incorretos.
A representante de Santa Maria no
Conselho, Denise Bastos, desmentiu a
informação de que haveria 200 leitos
fechados no hospital da região como
afirmava o GDF. “No momento, existem
56 leitos de internação bloqueados
por não cumprirem as normativas da
Anvisa”, disse ela.
A deliberação do Conselho não é suficiente para inviabilizar o projeto, mas sem
dúvida levará a uma disputa judicial.

Militarizar escolas públicas não combate violência nem ajuda desempenho dos alunos
Rosilene Corrêa

Ao assumir o governo, sem qualquer
diálogo com a comunidade escolar, Ibaneis Rocha entregou a gestão de quatro
das 642 escolas públicas do DF à Polícia
Militar. O governador anunciou – como
parte do programa SOS Segurança – que
o CED 1 da Estrutural, o CED 3 de Sobradinho, o CED 7 de Ceilândia e o CED
308 do Recanto das Emas fazem parte do
projeto piloto de militarização porque
estão em regiões com “alto índice de criminalidade” e têm estudantes com “baixo
desempenho” escolar.
Para o Sinpro (Sindicato que representa os professores), a medida é apenas
uma maquiagem aos reais problemas da
educação. Fere os princípios constitucionais que preveem uma escola pública
gratuita, democrática, com igualdade de
condições de acesso e permanência, pau8 Brasil Popular

tada no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas plurais.
Cada escola receberá de 20 a 25 militares, que deverão integrar o quadro de
servidores. De acordo com o chefe da
Casa Militar, coronel Júlio César Lima
de Oliveira, os policiais que participarão
do projeto serão aqueles que “estão com
restrição médica e na reserva”, mas não
precisam ter formação em educação.
A cartilha militar é definida como regimento escolar, relativizando conceitos
de direito, garantias e liberdades. A aprendizagem passa a se dar sem diálogo, com
repressão e normas rígidas. Por exemplo,
o cabelo dos meninos segue o padrão militar e as meninas devem mantê-lo preso.
Os professores devem usar jalecos
até os joelhos, barba aparada, cabelos bem penteados e não podem usar

brincos de argola grande nem lenços
coloridos. Em instituições que adotaram este modelo, a pressão causou
doenças ocupacionais e professores
pediram transferência.
A própria Secretaria de Educação
chegou a publicar um relatório técnico
contrário à iniciativa,
denunciando seus
impactos negativos
e questionando a
composição da equipe gestora por ferir a
Lei da Gestão Democrática
(4.751/2012). Mas o secretário da pasta, Rafael Parente,
mandou retirar o parecer da
Internet e anunciou a exoneração do técnico que
preparou o documento.

