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Bolsonaro envenena o Brasil 
com liberação de mais de um 
agrotóxico por dia   Pág. 4

Pacote Anticrime de Moro é 
engodo que pode virar incentivo à 
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 Leia nesta edição

Idade 
mínima: 
65 anos 

para 
homens 

e 62 para 
mulheres

Período de 
transição: 
10 anos 

para 
homens 

e 12 para 
mulheres

Aposenta-
doria rural: 
idade míni-
ma de 60 
anos para 
homens e 
mulheres

Professo-
res: idade 
mínima 
de 60 

anos para 
homens e 
mulheres

Reforma é 
ainda pior 

para as mu-
lheres, que 
terão que 
trabalhar 

mais

Aposentado 
que for 

demitido não 
receberá 
multa de 

40% sobre 
FGTS

23 milhões 
de pessoas 
deixarão de 
receber o 
abono do 
PIS/Pasep

Militares: 
até agora 
continuam 

com os 
mesmos 

privilégios

Está na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 
6/19), da reforma da Previdência. Bolsonaro quer acabar com a garantia do 
salário mínimo para vários benefícios e determinar que os novos trabalhadores 
façam capitalização, ficando nas mãos dos banqueiros, sem ter garantia de 
quanto receberão depois de aposentados.  Pág. 4 

Reforma da Previdência 
O FIM da aposentadoria para muitos trabalhadores

Bolsonaro demite ministro, 
mas escândalo aumenta
A demissão do ministro da Secretaria-geral 
da Presidência, Gustavo Bebianno, ao 
contrário do que pensava o presidente Jair 
Bolsonaro, não foi suficiente para abafar o 
escândalo de desvio de dinheiro por meio de 
candidaturas laranjas do seu partido (PSL). 
Áudios complicam a situação.  Pág. 4
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Unidade para defender
direitos e a Petrobras

A substituta de Sérgio Moro 
na 13ª Vara de Curitiba, 
Gabriela Hardt, condenou 
Lula a 12 anos e 11 meses de 
prisão – a segunda da Lava 
Jato em 18 meses –também 
sem apresentação de provas. 
A sentença, que apresenta 
erros grosseiros, contém tre-
chos plagiados da primeira 
condenação proferida por 
Moro. Isso é grave e confi r-
ma a perseguição e a quebra 
do Estado de Direito.
Lula sofrerá mais condenações em série, mesmo sem ter cometido crime, para ser 
executado no cativeiro da Lava Jato, onde é um refém. Ele foi sequestrado pela 
extrema-direita para não atrapalhar a execução do plano que está destruindo a 
nação e acabando com a possibilidade de vida digna para os mais pobres.

Gilmar Mendes se diz perseguido pela Lava Jato
Quando a operação Lava Jato servia para perseguir Lula e condená-lo sem provas, 
nenhum ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) se mexeu para valer cumprir a 
Constituição e o Código Penal. 
Mas agora, ao se sentir ameaçado, o ministro Gilmar Mendes fi cou revoltado porque se 
tornou pública uma investigação da Receita Federal sobre ele e a esposa por suspeita de 
lavagem de dinheiro. Então devassar a vida de um presidente da República é normal, 
mas de um juiz não?  Ajude a criar um monstro e depois seja devorado por ele também.

Grande mídia se esbalda de felicidade
Um dia após Bolsonaro entregar o projeto de Reforma da Previdência ao 
Congresso, a grande mídia festeja a proposta que pode massacrar milhões 
de brasileiros. Os grandes jornais e as redes de TV não escondem a alegria ao 
enganar o povo afi rmando que essa reforma que empurra milhões de idosos 
(e de jovens que são futuros idosos) para a pobreza é a salvação da economia 
nacional. Agora esquecem as denúncias contra o governo Bolsonaro e se aliam 
a ele por um bem “maior”: servir aos interesses dos grandes bancos.

O Brasil caminha para com-
pletar o segundo mês 
do novo governo, sem 
qualquer sinal de que os 

problemas centrais do nosso povo 
– miséria, favelas, violência, salários 
baixos e desemprego crônico – se-
rão enfrentados com alguma efi ci-
ência e prioridade.

Há sim intenção clara do gover-
no em seguir desnacionalizando a 
Petrobras, bem como em realizar 
uma reforma da previdência que 
projeta grandes perdas nos direitos 
dos mais pobres. Será cada vez mais 
difícil alcançar a aposentadoria, e 
os valores dos benefícios serão gra-
dualmente reduzidos, obrigando a 
população com algum poder aquisi-
tivo a pagar por planos de previdên-
cia privados, que serão explorados 

pelos bancos, excluindo a grande 
maioria dos direitos previdenciários.

Tais problemas, da desnacio-
nalização do petróleo e outras ri-
quezas e da destruição dos direi-
tos laborais e previdenciários, só 
podem ser enfrentados com uma 
sólida unidade no campo popular, 
envolvendo as centrais sindicais, o 
movimento estudantil, os partidos 
progressistas, a igreja popular, os 
intelectuais e artistas. 

Com o previsível agravamento 
da crise social, somente esta uni-
dade popular e um programa cla-
ro de desenvolvimento nacional 
permitirá ganhar a confi ança da 
população para a recuperação de 
políticas em favor do povo e pela 
libertação do ex-presidente Lula, 
injustamente preso.

Recordar é viver... 

Cá entre nósA enganação está no ar...

A mineradora Vale do 
Rio Doce foi criada em 
1942, em pleno Estado 
Novo, graças à visão 

estratégica do presidente Getúlio 
Vargas. O Brasil era alvo de agres-
sões da Alemanha Nazista que 
bombardeou vários navios brasi-
leiros, pressionando a que o país 
adotasse posição pró-germânica. 

Vargas, que já havia estatizado 
o subsolo e criado o Código de 
Minas em seu primeiro gover-
no, expulsou o Embaixador da 
Alemanha e decidiu criar a esta-
tal Vale, que juntamente com a 
também estatal Cia Siderúrgica 
Nacional, seria a alavanca fun-
damental para a industrialização 
brasileira, contando com capitais 
dos EUA, em troca da instalação 
de bases militares no Nordeste, 
para a movimentação de tropas 
daquele país. Getúlio fechou estas 
bases militares logo após a guer-
ra, embora os EUA quisessem 

mantê-las como uma espécie de 
Guantânamo brasileira.

A Vale estatal se tornaria a maior 
mineradora do mundo, sendo pri-
vatizada a preços negativos por 
Fernando Henrique Cardoso, em 
verdadeiro crime de lesa-pátria. 
Alguns setores da esquerda foram 
favoráveis à privatização da Vale, 
apesar de campanha contra sua 
entrega feita por brasileiros como 
Brizola, Lula, Arraes, Barbosa Lima 
Sobrinho, Bautista Vidal etc.

Hoje vemos em Brumadinho 
e Mariana (MG), o resultado des-
ta irresponsabilidade neoliberal 
bandida. A Vale quer lucro máxi-
mo a qualquer custo para enrique-
cer acionistas internacionais, mas 
também alguns fundos de pensão 
internos. Pouco se interessa pela 
segurança da população e do meio 
ambiente, organizando a exploração 
mineral de maneira criminosa, sem 
que o poder público, a justiça, a so-
ciedade, possam adotar medidas de 

proteção efetivas e controladas com 
as modernas técnicas de segurança. 

O grande debate que deve ser 
feito pela sociedade, a partir des-
sa tragédia de Brumadinho, é so-
bre as terríveis consequências da 
privatização da empresa, fazendo 
com que se levante vigorosamen-
te a bandeira da reestatização da 
Vale do Rio Doce. Esta será a úni-
ca maneira de fazer com que sua 
gigantesca lucratividade e o de-
senvolvimento que proporciona 
sejam utilizados em favor do povo 
brasileiro, sem qualquer negligên-
cia quanto à segurança, o que é 
impossível de ser atendido numa 
empresa privada com a ganância 
como norma sagrada, mesmo ao 
custo de vidas humanas. 

É hora de a CUT e os movimen-
tos sociais pressionarem a sociedade 
pela reestatização da Vale, antes que 
novas Brumadinhos ocorram, cujo 
risco já foi denunciado por técnicos 
e funcionários da própria empresa.

Brumadinho:
a Vale precisa ser reestatizada O LEITOR ENCONTRA AQUI O VERDADEIRO 

SIGNIFICADO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES 
USADAS POR COMENTARISTAS DE TV E 
RÁDIO, E POR CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES.

ESTADO NACIONAL
O Estado somos nós, no caso do Brasil, os brasileiros. 
Mas para que serve o Estado Nacional? Primeiro para nos 
dar uma identidade e trataremos a seguir em Identidade 
Nacional, depois para nos defender de agressões externas, 
que pretendam nos fazer escravos, um povo colonizado 
por interesses estrangeiros. Finalmente para harmonizar os 
interesses conflitantes da sociedade e promover o desen-
volvimento e a justiça. Por que o Estado Nacional incomoda 
tanto o “mercado”? Porque o Estado somos todos e o 
mercado uma pequena fração, a dos que possuem riqueza. 
Há uma luta entre o povo e a fração de privilegiados. Os 
Estados Nacionais, que defendem seus habitantes, tributam 
as riquezas e as heranças. Não para evitar os ricos, mas para 
que eles não sejam tão fortes que dirijam o Estado apenas 
para seus interesses particulares.

IDENTIDADE NACIONAL
Como um povo se vê? Imagino que ninguém fique feliz em 
ter a imagem de um inútil, um imbecil, um marginal. Mas 
a imagem desfavorável de um povo é importante para os 
países ou ideologias que pretendam conquistá-lo. E muitos 
brasileiros, por ignorância, pela propaganda perniciosa da 
mídia ou por venalidade, criam e difundem a ideia de incapa-
cidade dos seus irmãos nacionais.
Ao criar o lema “orgulho de ser brasileiro”, Lula desafiou o 
grande poder colonizador de nossos dias: o sistema finan-
ceiro internacional, que quer fazer do Brasil uma colônia de 
escravos e se apropriar de nossas imensas riquezas naturais, 
minerais, de águas potáveis, de petróleo e da nossa capaci-
dade e inventividade. Um povo fraco torna fraco um Estado 
Nacional poderoso.

ESTADO MÍNIMO
Ao tratar do Estado Nacional, vimos que ele deve promover 
o desenvolvimento e a justiça. Ou seja, deve suprir aqueles 
mais necessitados de todos os direitos que o dignifiquem 
como nacional e pessoa humana. Mas o que faz o sistema 
financeiro? Ele criou a fantasia do Estado Mínimo. Imagine 
que se tratasse do corpo humano e alguém dissesse que 
ficar sem uma das mãos, ou pé, ou braço, um corpo mínimo 
o tornaria mais eficiente. Como você responderia? Os 
governantes, impostos por farsas e fraudes pelo sistema 
financeiro, não contratam médicos, professores, não dão trei-
namento para que possam exercer suas funções. E aí, dizem 
que o Estado é ineficiente, deve ser mínimo ou desaparecer 
para o colocar sem saúde nem educação.

e x p l i c a

Beto Almeida

Judiciário brasileiro é isso...

Editorial
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O presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso 
Nacional entregar a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que altera a Previ-
dência, retirando vários direitos e inviabili-

zando a aposentadoria de muitos trabalhadores.
Sempre fugindo da imprensa, Bolsonaro também 

evitou contato com parlamentares que protestavam 
contra a proposta que praticamente inviabiliza a apo-
sentadoria de muitos trabalhadores. Afinal, como dis-
se o deputado Paulo Pimenta (RS), líder do PT na Câ-
mara, “o capitão que fez 67 discursos na Câmara dos 
Deputados em defesa da Previdência Pública traiu o 
povo brasileiro e vendeu sua dignidade a Paulo Gue-
des (ministro da Economia) e ao mercado financeiro”.

A PEC estabelece idade mínima para aposentado-
ria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. 
O senador Paulo Paim (PT-RS), lembra que “se um 
cidadão começa a trabalhar com 16 anos, e só pode 
se aposentar aos 65, ele vai precisar trabalhar por 49 
anos para conseguir a aposentadoria.

A proposta também foi duramente criticada pela 
deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Segundo ela, 
Bolsonaro quer fazer o brasileiro sair de uma previ-
dência segura, redistributiva, intergeracional e cair 
nos bancos, na previdência aberta, "que certamente 
terá um teto mais baixo”.

O presidente Jair Bolsona-
ro (PSL) demitiu, no dia 18 
de fevereiro, o ministro da 
Secretaria-geral da Presidên-
cia, Gustavo Bebianno. Este 
foi o primeiro ministro a cair 
devido ao escândalo de des-
vio de dinheiro por meio de 
candidaturas laranjas do PSL, 
partido presidido por Bebiano 
durante o período eleitoral. 

Para se livrar da chuva de 
denúncias contra seu partido, 
Bolsonaro jogou toda a culpa 
das falcatruas das candidatu-
ras laranjas em Bebiano. Mas 
antes de demitir o ministro, 
Bolsonaro fez um vídeo em 
que tenta demonstrar que a 
relação entre eles está pacifi-
cada e que não há mágoa ge-
rada pela crise política no epi-
sódio que envolveu Bebianno, 
o presidente e seu filho Carlos, 
pivô da crise.

A desavença se tonou públi-
ca quando Carlos Bolsonaro, 
muito provavelmente orienta-
do pelo pai, chamou Bebianno 

de "mentiroso" nas redes so-
ciais e levou o exército digital 
pró-Bolsonaro a defender o 
clã e a "fritar" publicamente o 
ex-companheiro e mais novo 
desafeto. Mas logo após a de-
missão de Bebianno, a revista 
Veja divulgou vários áudios 
de conversas entre o ex-minis-
tro e Bolsonaro, fazendo com 
que o presidente passasse a ser 
chamado de mentiroso.

Ainda no fim de semana 
antes da demissão, corria o 
comentário nos bastidores de 
Brasília de que o núcleo mili-
tar do governo fez forte pres-
são pela demissão para colocar 
outro general em mais uma 
pasta estratégica do governo. E 
não deu outra: o substituto de 
Bebiano é o general Floriano 
Peixoto, o oitavo ministro mi-
litar. Com isso, já são mais de 
40 ocupantes de cargos estraté-
gicos no governo oriundos das 
forças armadas. E ainda tem o 
vice-presidente Mourão que 
também é militar. 

Reforma da Previdência retira 
dos pobres para dar aos bancos

Ministro de Bolsonaro perde o cargo após 
escândalo de candidatas laranjas no PSL

22 de fevereiro de 2019

“Perdi a confiança no Jair [Bolsonaro]. É uma pessoa louca, um perigo para o Brasil”
Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência.

brasil

Tramitação da  
Reforma no Congresso
A proposta vai ser examinada inicialmente 
pela Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, que debate e aprova apenas a cons-
titucionalidade da proposta, isto é, não entra 
no mérito da PEC. Em seguida, vai ser criada 
nova comissão especial sobre o assunto, que 
vai tratar do mérito da proposta.

Se o texto for aprovado na comissão especial, 
vai ao exame do plenário da Câmara, onde 
tem de passar por dois turnos de discussão 
e votação. Nas duas votações, a PEC precisa 
ser aprovada por, no mínimo, 308 deputados. 
Depois, segue para o Senado, onde tem de 
obter, no mínimo, 49 votos. Se for alterada 
pelos senadores, volta para a Câmara.

No Senado, a tramitação inicia-se pela CCJ, que 
discute e vota a constitucionalidade e o mérito 
da matéria. De acordo com estimativa do 
presidente da Câmara, a proposta deverá estar 
pronta para ser votada no início de junho no 
plenário da Casa.

Agronegócio acima de tudo, veneno acima de todos!
Bolsonaro libera mais de um agrotóxico por dia Afinal, quem matou Marielle?
Com informações da Revista Fórum

Nos primeiros 42 dias de governo, 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Jair Bolsonaro 
publicou a autorização de 57 novos 
produtos elaborados com agrotó-
xicos. Só no dia 11 de fevereiro, por 
exemplo, o Diário Oficial da União 
liberou o registro de 19 produtos, dos 
quais 12 foram classificados como ex-
tremamente tóxicos – maior grau to-
xicológico possível. Com isso, há no 
Brasil 2.123 produtos elaborados com 
agrotóxicos.

Entre os pesticidas com novos re-
gistros estão o Mancozebe – usado 
em culturas como arroz, banana, fei-
jão, milho e tomate – e o Piriproxifem 
– indicado para café, melancia, soja 
e melão. Mesmo classificados como 

extremamente tóxicos, esses vene-
nos são apontados pelo Ministério da 
Agricultura como seguros.

Outros herbicidas liberados, como 
Imazetapir e Hexazinona, são proibi-
dos na União Europeia. O primeiro é 
usado em culturas como a da soja e 
teve o registro negado pelos europeus 
em 2004. O segundo, para plantações 
de cana-de-açúcar, foi rejeitado na 
Europa em 2002. Ambos são venenos 
aplicados por pulverização aérea, o 
que pode causar contaminação de re-
giões próximas à lavoura.

Os dados são do projeto Por Trás 
do Alimento, parceria da Agência Pú-
blica e Repórter Brasil que investiga o 
uso de agrotóxicos no Brasil. Confira 
no site http://portrasdoalimento.info/ 

Quase um ano se passou e as investigações 
sobre o assassinato da vereadora Marielle 
Franco (PSOL-RJ) e do motorista Ander-
son Gomes continuam sem conclusão. 
Eles foram executados a tiros no dia 14 de 
março e a autoria do crime ainda é incer-
ta, embora todos os indícios levantados 
pelos investigadores e autoridades que 
acompanham o assunto indicam que o 
crime tenha sido cometido por milicianos. 

Um dos suspeitos de envolvimento, o 
ex-capitão do Bope, Adriano Magalhães 
da Nóbrega, é ligado à família Bolsonaro e 
conseguiu emprego para a mãe e a mulher 
no gabinete do senador Flávio Bolsonaro 
(PSL) na época em que este ainda era de-
putado estadual no Rio de Janeiro. 

Já Guilherme Boulos, que foi can-
didato a presidência da República 
pelo PSOL, destacou como ponto 
mais cruel o ataque ao BPC, bene-
fício recebido por idosos pobres. 
Segundo ele, “a proposta é pagar só 
a partir dos 70 anos (hoje é 65). E 
quem quiser receber antes, com 60, 
receberá R$ 400 por mês, menos da 
metade do salário mínimo. É uma 
humilhação!". 

Até alguns aliados do governo cri-
ticaram o projeto. Os líderes partidá-
rios do chamado Centrão se posicio-
naram contra a decisão de Bolsonaro 
de deixar os militares de fora da pro-
posta de reforma previdenciária.

Para tentar barrar essa reforma 
maldita que destrói a Previdência pú-
blica, todas as centrais sindicais já es-
tão mobilizando os trabalhadores. A 
primeira grande manifestação, pre-
vista para acontecer simultaneamen-
te em todos os estados, está marcada 
para 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher. 

Elineudo Meira

Ato em defesa do direito à aposentadoria e da Pre-
vidência Social reúne mais de 10 mil pessoas na na 
Praça da Sé (SP), em 20/02.
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O chefe do Gabinete 
de Segurança Insti-
tucional do governo 
Bolsonaro, gene-

ral Augusto Heleno, criticou 
a futura realização do Síno-
do da Amazônia, promovido 
pelo Vaticano e fez pesadas 
acusações à Igreja Católica e à 
CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil). 

Além de admitir que a 
ABIN (Agência Brasileira de 
Inteligência) está espionando 
a organização do evento chan-
celado pelo Papa Francisco, o 
general Heleno classificou a 
Igreja Católica como “esquer-

dista” e inimiga do governo. 
Isso gerou um desnecessário e 
inoportuno atrito entre o Es-
tado e a Igreja Católica, como 
nunca se viu na história do 
Brasil, ofendendo o sentimen-
to religioso dos brasileiros de 
todas as convicções.

Para piorar, o chefe do GSI 
chegou a ventilar a possibili-
dade de que estaria tentando 
evitar que a Igreja Católica 
realizasse o Sínodo da Ama-
zônia, convocado ainda em 
2017, envolvendo nove países 
sul-americanos, com a finali-
dade de estudar os problemas 
daquela região e apontar pos-

síveis medidas na sua solução.
O governo Bolsonaro alega 

que o Sínodo da Amazônia 
seria uma interferência ex-
terna nas questões brasilei-
ras, mas como bem afirmou 
o Observatório da Política da 
Comissão Brasileira de Jus-
tiça e Paz, vinculada à Igre-
ja Católica, “nesta linha de 
raciocínio, é dever do povo 
brasileiro resistir à pretensão 
estrangeira de instalar bases 
militares em nosso território 
amazônico, seja a que pretex-
to for. Isto sim é jogar no lixo 
a nossa soberania, isto sim é 
crime de lesa pátria.”

O ministro da Justiça, 
Sergio Moro, este-
ve no Congresso 
Nacional no dia 19 

de fevereiro para entregar ao 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), o seu 
projeto chamado de “pacote 
anticrime”, que na verdade são 
propostas que têm tudo para 
ter o efeito inverso e fomentar 
a criminalidade. 

"O projeto se anuncia como 
solução para o problema cri-
minal, mas o que ele vai fazer 
é jogar com maior ênfase os 
jovens negros, periféricos, no 
colo das organizações crimi-
nosas que funcionam dentro 
dos presídios. Então o pacote 
anticrime pode ser um pacote 
de fomento ao crime", alertou 
Renato de Vitto, defensor pú-
blico do Estado de São Paulo.

Para a Associação Nacional 
das Defensoras e Defensores 
Públicos, a proposta viola di-
reitos fundamentais, legitima 
a letalidade policial e agride a 
Constituição. A entidade des-
taca ainda que “a possibilidade 
de gravação de atendimentos 
advogados e defensores viola 

o sigilo profissional e a priva-
cidade que deve ser garanti-
da entre o réu e seu defensor, 
constituindo interferência in-
devida e enorme violação ao 
princípio da ampla defesa”.

A Pastoral Carcerária Na-
cional, ligada à Igreja Ca-
tólica, também manifestou 
preocupação, pois haverá en-
carceramento em massa, en-
durecimento penal e letalida-
de policial, sobretudo para os 
mais pobres.

Uma das propostas é for-
malizar as prisões em segunda 
instância, que ignoram o con-
ceito da presunção da inocên-
cia e colocam atrás das grades 
pessoas que não tiveram sua 
sentença definida. Dados do 
CNJ revelam que cerca de 40% 
da população prisional é com-
posta por presos provisórios, e 
essa medida só vai agravar este 
cenário, superlotando ainda 
mais as prisões. E vale lembrar 
que o Brasil é o terceiro país 
do mundo que mais prende, 
e a violência não deixa de au-
mentar por conta disso. 

Mas os dados alarmantes 
não param por aí: segundo o 

Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública, 5144 pessoas 
foram mortas pela polícia em 
2017. E para facilitar o au-
mento desses números, Moro 
propõe a alteração do artigo 
23 do Código Penal para que 
os policiais fiquem livres de 
responder judicialmente pelo 
assassinato de qualquer pessoa 
(inclusive você, caro leitor). 
Basta que eles aleguem ter 

agido sob efeito de “surpresa”, 
“escusável medo” ou “violenta 
emoção”. 

Em breve Moro vai fazer 
uma série de visitas aos mi-
nistros do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) para evitar que 
seu pacote seja considerado 
inconstitucional, já que a opo-
sição promete ir à justiça caso 
o projeto seja aprovado pelo 
Congresso. 

Governo brasileiro quer impedir que 
Vaticano realize o Sínodo da Amazônia

Numa tentativa de garantir 
que o país fique entre os líde-
res tecnológicos mundiais e as 
suas principais empresas não 
caem em mãos estrangeiras, o 
governo alemão pretende criar 
um fundo destinado a assumir, 
em “circunstâncias excepcio-
nais”, o controlo das empresas.

A medida faz parte da 
Estratégia Nacional para a 
Indústria 2030, proposta 
oficialmente pelo governo 
alemão e inclui a adoção de 
diversas ações por parte do 
Estado com o objetivo de de-
senvolver o setor industrial 
da maior economia europeia. 

A estratégia define que o 
Estado, “por um período li-
mitado de tempo”, pode ad-
quirir parte de empresas con-
sideradas fundamentais em 
termos de tecnologia e ino-
vação, para impedir que estas 
passem a ser controladas por 
acionistas estrangeiros. 

O ministro da Economia da 
Alemanha, Peter Altmeier, dis-
se que a aquisição da empresa 
de robótica alemã Kuka por 
parte de uma empresa chinesa 
em 2016 foi uma das razões da 
criação desse plano. Segundo 
ele, é necessário que surjam 
novos “campeões nacionais e 

europeus” para que seja possí-
vel competir com a China e os 
Estados Unidos.

Numa conjuntura interna-
cional marcada pelo ressurgi-
mento de políticas comerciais 
protecionistas e pela guerra 
aberta entre China e EUA pela 
liderança do setor tecnológico, 
a Alemanha dá um passo para, 
com uma maior intervenção 
estatal, assumir um papel mais 
importante neste conflito. En-
quanto isso, no Brasil, os alu-
cinados inimigos da pátria que 
estão no poder só falam em Es-
tado mínimo e entregar o patri-
mônio nacional a estrangeiros.  

Da Redação, com jornal Público (Portugal)

Alemanha aumenta presença 
estatal para proteger suas empresas 

O segurança Davi Amâncio, que ma-
tou Pedro Henrique Gonzaga dentro do 
Supermercado Extra da Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro, já havia sido conde-
nado a três meses de prisão por agredir 
uma ex-companheira com vários socos 
no rosto na frente dos seus filhos. Segun-
do a lei, esta condenação deveria ter im-
pedido Davi de trabalhar como vigilante.

Mesmo sendo reincidente em agres-
sões, desta vez culminando na morte de 
um jovem negro de 19 anos, Davi logo 
foi solto após pagar fiança de R$ 10 mil. 
Ele deve responder em liberdade, prova-
velmente por homicídio culposo, quan-
do não há intenção de matar. 

A Defensoria Pública do RJ, 
o Ministério Público Estadual 
e o Ministério Público do Tra-
balho informaram que o Fla-
mengo se recusou a fazer um 
acordo de reparação às vítimas 
do incêndio ocorrido no seu 
centro de treinamento. O clube 
ofereceu valores considerados 
muito pequenos e agora as fa-
mílias dos adolescentes mortos 
devem partir para ação judicial. 

O Flamengo não admite sua 
responsabilidade na morte dos 
atletas adolescentes que esta-
vam sob sua guarda num cen-

tro de treinamento que havia 
sido lacrado pela prefeitura do 
Rio de Janeiro em outubro de 
2017, depois de ter sido multa-
do 30 vezes por falta de alvará 
de funcionamento. 

Segundo a prefeitura, a 
licença do Centro de Trei-
namento tem validade até 
8 de março deste ano, mas 
o alojamento atingido pelo 
incêndio não estava previs-
to no projeto licenciado em 
abril de 2018. Para o lugar, o 
projeto indicava que haveria 
um estacionamento.

Segurança do Extra que matou rapaz 
já tinha condenação por lesão corporal

Flamengo se nega a fazer acordo
com vítimas de incêndio em 
centro de treinamento

Pacote Anticrime de Moro pode 
virar incentivo à criminalidade

O exército da Venezuela está 
alerta contra quaisquer viola-
ções de fronteira, segundo o 
ministro venezuelano da Defe-
sa, Vladimir Padrino Lopez. De 
acordo com o presidente Nico-
lás Maduro, há uma tentativa de 
ingerência no país, liderada pe-
los Estados Unidos. O governo 
venezuelano tem declarado que 
haverá resistência ao movimen-
to externo de interferência. 

Enquanto isso, interessado 
em pôr as mãos no petróleo 
venezuelano, o presidente dos 
EUA, Donald Trump, pressiona 
o governo brasileiro a aderir ao 
ataque do exército estaduniden-
se contra o povo da Venezuela. 
Mas embora o presidente Bol-
sonaro seja favorável à invasão, 
há resistências nas Forças Ar-
madas em entrar numa guerra 
contra um país vizinho.

Somente nas escolas secundárias dos Estados Unidos, em 
2018 foram registrados 431 tiroteios, causando 121 mortes de 
crianças e adolescentes. Os dados são do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças daquele país e é um recorde desse tipo 
de ocorrencia.

Exército da Venezuela 
está em alerta na fronteira

Recorde de tiroteio em escolas
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Caixa 2 
ficou de fora
Para agradar a base aliada do 
governo Bolsonaro, Moro tirou 
do pacote o crime de caixa 2 e 
afirmou que "caixa 2 não tem 
mesma gravidade de corrupção". 
Mas em 2017, quando era juiz de 
primeira instância, ele afirmava 
que “caixa 2 é pior do que cor-
rupção”. Não é difícil entender a 
mudança de discurso do ex-juiz, 
afinal ele estava acompanhado 
pelo seu fiel companheiro de 
política, Onyx Lorenzoni, minis-
tro-chefe da Casa Civil, que já 
confessou ter praticado caixa 2.
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Manifestantes realizaram protesto 
em frente ao Extra no Rio de Janeiro
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distrito federal

A intervenção militar 
em quatro esco-
las do DF provoca 
vários prejuízos à 

educação pública e gratuita. É 
um evidente desrespeito aos 
artigos 5º e 226 da Constitui-
ção Federal ao impor aos estu-
dantes uma padronização da 

sua aparência física: meninos 
terão de ter o cabelo cortado 
rente à cabeça e meninas um 
coque como padrão de apa-
rência física.

Em reportagem veiculada 
no programa Fantástico, da 
Rede Globo, no domingo (17), 
a direção compartilhada foi 

clara ao afirmar a nova regra. 
O repórter foi objetivo ao per-
guntar para a direção sobre o 
cabelo black power e afros e a 
direção foi contundente ao di-
zer que todos terão de cortá-lo 
para se adequar ao padrão.

Na verdade, a militarização 
das escolas não respeita as di-
ferenças e nem as vontades 
das pessoas. Essa padroniza-
ção anula identidades e pro-
voca uma quebra pedagógica 
profunda na educação minis-
trada na rede. Ressuscita o 
velho estereótipo europeu que 
prevaleceu no país por séculos 
e tentou eliminar da história 
do Brasil e do perfil físico dos 
brasileiros as características 
africanas e indígenas.

A antropóloga Nilma Lino 
Gomes afirma que muito 
mais do que um sinal de es-
tética, para a pessoa afrodes-
cendente, manipular o cabelo 
significa recriar sua identida-
de negra, posicionar-se como 
negro, destacar aspectos im-
portantes de sua história e 
cultura, que nos remetem a 
ancestralidade africana.

Uma das primeiras 
ações do novo governa-
dor Ibaneis Rocha (MDB) 
foi criar um Projeto de Lei 
para acabar com o passe li-
vre estudantil no transporte 
público do Distrito Federal.

Mas logo o Movimento 
Passe Livre (MPL), enti-
dades estudantis e movi-
mentos populares realiza-
ram um ato na rodoviária 

do Plano Piloto denun-
ciando o interesse de Iba-
neis em acabar com esse 
direito básico. Eles cha-
maram a população para 
compor as assembleias 
para tomada de decisão 
das ações seguintes.

Diante da rápida res-
posta dos estudantes e de 
diversas manifestações de 
insatisfação postadas na 

página oficial do governo 
nas redes sociais, o gover-
nador recuou no envio do 
projeto à Câmara Legisla-
tiva, mas mantém seu pro-
pósito de reduzir o acesso 
a esse direito apenas para 
os alunos de baixa renda 
da rede pública.

Os estudantes então 
continuaram mobilizados 
e, durante ato realizado 

no dia 9 de fevereiro, em 
frente à Câmara Legislati-
va, pressionaram para que 
fosse protocolado um novo 
Projeto de Lei, dessa vez 
expandindo e facilitando o 
acesso ao passe livre estu-
dantil. A luta continua e os 
estudantes estão acompa-
nhando as movimentações 
na Câmara Legislativa e no 
Poder Executivo.

No dia 13 de fevereiro, o Jornal Brasil Popu-
lar perdeu uma grande colaboradora e o Distri-
to Federal perdeu uma grande mulher. Faleceu 
Terezinha Brito, uma ativa e reconhecida lide-
rança em Santa Maria, com destacada partici-
pação na Executiva do Partido dos Trabalha-
dores. Sempre será lembrada como uma pessoa 
determinada na busca de uma sociedade mais 
justa, sobretudo para as mulheres. Sua barraca 
na feira local foi ponto de distribuição do Jornal 
Brasil Popular.  

Ibaneis queria acabar com passe livre 
estudantil, mas recuou diante de protestos

Terezinha Brito, 
uma vida de luta!

Intervenção militar nas escolas expressa o racismo do governo
Maria Carla/Sinpro

Até Nelson Mandela é 
banido de escola militarizada
Um grafite conhecido como “mural da inclusão”, com a imagem do ex-pre-
sidente da África do Sul, Nelson Mandela, foi apagado do muro do Centro 
Educacional 1 da Estrutural, uma das escolas militarizadas pelo governador 
Ibaneis Rocha (MDB). 
Essa inciativa arbitrária do governo, além de ignorar que Mandela recebeu 
o título de cidadão honorário do DF em 1991, desconsidera sua importância 
como o maior ícone mundial da luta contra a segregação racial. Mas o pior é 
que parece que a intenção foi mesmo eliminar da vida dos estudantes a cé-
lebre frase de Mandela contida no grafite: “educação é a arma mais poderosa 
que você pode usar para mudar o mundo”.


