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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

POVO NÃO ACEITA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
NEM ENTREGA DO BRASIL AOS EUA

edição Nº 70 22 de março de 2019

Enquanto Bolsonaro visita Trump, contraria os 
interesses nacionais, entrega riquezas do Brasil, 
prejudica exportações, bajula os Estados Unidos e faz 
visita de cortesia à CIA (Agência Secreta dos EUA), 

os brasileiros continuam lutando para evitar que o 
Congresso Nacional aprove a proposta de reforma da 
Previdência. O Brasil corre o risco de ter milhões de 
trabalhadores que não conseguirão se aposentar. 

Confira, nas páginas centrais, seis simulações de como 
ficariam as aposentadorias de pessoas de várias idades, a 
partir das regras propostas por Bolsonaro. Saiba também 
como os militares teriam reforma “diferenciada”.

Brasil sofre derrotas em encontro com Trump, mas 
Bolsonaro se deslumbra e sai comemorando Pág.7

China suspende investimento no Brasil Pág.7

Força-tarefa de Lava Jato quer ter um fundo ilegal de 
R$ 2,5 bi e formar Estado Paralelo Pág. 6

O mito da Petrobras quebrada está levando o país a 
perder uma de suas maiores riquezas Pág. 3

Entrega da Base de Alcântara, no Maranhão, paralisa o 
programa espacial brasileiro Pág. 3

 Leia nesta edição
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Governo machista
O Brasil ocupa a posição 149 em ranking de 
representatividade feminina no governo - 
em um total de 188 países.

Massacre de Suzano e a cultura do ódio
O momento é de solidariedade com as famílias dos dez mortos e 11 feridos – 
estudantes e servidores da escola Raul Brasil, em Suzano (SP). Mas é preciso falar que 
os responsáveis pelo ataque cultuavam armas e frequentavam fórum sobre prática 
de crimes numa espécie de internet ilegal. No Brasil, morre uma criança ou um 
adolescente por hora vítima de arma de fogo. É preciso refletir sobre as consequências 
da cultura do ódio, inclusive a facilitação da posse de armas.

Em menos de três meses, 92 fake news 
Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro já deu 92 declarações 
falsas ou com alguma distorção, o que significa mais de uma fake 
news por dia. Os dados são equipe do “Aos Fatos”, especializada em 
mapeamento de redes sociais e meios de comunicação. Confira o 
documento completo no site 
http://www.aosfatos.org.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO JORNAL BRASIL POPULAR

Os associados da Associação do Jornal Brasil Popular ficam convocados 
para Assembleia Geral a ser realizado no dia 02/04/2019, às 19 horas, 
na TV Comunitária, no Setor SIG Quadra 3 Bloco B Ent 46 Sobreloja Ed. 
Bernardo Monteverde, Zona Industrial, tendo a seguinte ordem do dia: 

a) Prestação de contas de 2018; b) Informes gerais.

D
esde a eleição de Jair Bolsonaro para 
presidente, muitas informações nebulo-
sas começaram a pipocar, na imprensa 
e nas redes sociais, deixando parte da 

sociedade brasileira bastante assustada.
A começar da reta final da campanha de Bol-

sonaro. O jornal Folha de São Paulo revelou que 
vários milhões de reais foram aplicados por em-
presas interessadas na eleição do capitão, finan-
ciando o bombardeio de fake news (informações 
falsas, especialmente sobre Haddad) para criar 
uma forte rejeição ao seu adversário.

Ocorre que a legislação proíbe que empresas 
financiem campanhas eleitorais, ou seja, esses mi-
lhões de reais utilizados – segundo matéria da Folha 
de São Paulo – podem ser prova de crime eleitoral. 
Entretanto, a justiça passou a mão na cabeça desse 
crime eleitoral e o assunto caiu no esquecimento. 

Em seguida, veio à tona o escândalo do “laran-
ja” PM Queiroz, que recolhia dinheiro de funcio-

nários dos gabinetes dos filhos do Bolsonaro 
e depositava nas contas da família. Segundo 
o Coaf, órgão do ministério comandado por 
Sérgio Moro, as movimentações financei-
ras alcançaram R$ 7 milhões entre os anos 
de 2014 e 2017. Até agora, o ministro Moro 
não deu explicação de porque o PM Queiroz 
ainda não foi indiciado.

Um outro escândalo impressionante da famí-
lia Bolsonaro refere-se ao envolvimento dos seus 
filhos com as milícias do Rio, incluindo a indis-
farçável proximidade com os policiais indicados 
pela Polícia Civil como os matadores da vereado-
ra carioca Marielle Franco, há um ano. Restando 
a principal pergunta ainda sem resposta: quem 
mandou matar Marielle Franco? 

Com ausência de indícios e provas, Moro con-
denou Lula, que se tornou preso político. E o que 
fará Moro com a grande quantidade de indícios e 
provas contra Bolsonaro e seus filhos?

Recordar é viver... Cá entre nós...

Fake News

O acordo firmado entre Bolsonaro e 
Trump para permitir a utilização da 
Base de Alcântara pelos EUA para 
lançamento de mísseis, foguetes e 

satélite, é decisão de caráter colonialista, não ha-
vendo nenhuma garantia de que sejam feitos in-
vestimentos pelos norte-americanos. Portanto, 
tal acordo representa a paralisação do Programa 
Espacial Brasileiro, há muito engatinhando sob a 
falta de verbas para atividade deste vulto.

Se não há garantia de investimentos norte-
-americanos – que fazem lançamentos conjun-
tos com a Rússia – nem se prevê transferência 
de tecnologia, este Acordo só poderá ter uso 
para finalidades militares dos EUA na região 
do Atlântico, com o Brasil sendo rebaixado a 
uma base de apoio à agressiva política imperial 
norte-americana. A presença militar dos EUA 

é também um grande risco para os brasileiros.
Apenas 12 países possuem hoje programas 

espaciais em operação, entre eles o Irã e a Chi-
na, que iniciaram seus programas muito de-
pois do programa brasileiro e já lançam naves 
ao espaço. O desenvolvimento e manutenção 
de um Centro de Lançamento de Foguetes e 
de um Programa Espacial só podem ter suces-
so se fruto de uma decisão soberana do Estado 
Nacional, visando sua independência. 

O acordo firmado Entre Bolsonaro e 
Trump representa o contrário, um gesto ser-
vil, um agachamento brasileiro ante um país 
que não esconde ter agressiva cobiça pelas 
riquezas do Brasil. A sociedade deve se cons-
cientizar do perigo que esta decisão representa 
para o Brasil e seu povo, e exigir do Congresso 
a sua anulação.

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

DIREITO DOS CIDADÃOS
No país soberano, não colonizado por potências 
ou ideologias estrangeiras como o neoliberalismo, 
todos os habitantes serão cidadãos. O que signi-
fica ser cidadão? Significa ser um igual a todos 
os outros, igual a toda população do País. E quais 
são os direitos dos cidadãos? Devemos distinguir 
os direitos individuais, os sociais, os políticos e os 
econômicos. A ideologia neoliberal só trata deste 
último. Mas todos devem ser garantidos pelo 
Estado Nacional Soberano, que jamais poderá ser 
mínimo, para atuar com eficiência.

DIREITOS INDIVIDUAIS são os direitos à 
existência, ou seja, à saúde, habitação, transporte 
urbano e renda mínima, garantida pelo Estado.
DIREITOS SOCIAIS são a educação, o lazer, a liber-
dade de associação. É o direito da convivência, da 
não separação dos nacionais por qualquer critério 
que seja.

DIREITOS POLÍTICOS são a vocalização 
(usar das comunicações de massa para fazer seu 

pedido, sua denúncia, sua crítica) e a participação 
efetiva nas decisões de sua comunidade e da 
Nação. O direito (e dever) de coparticipar e se res-
ponsabilizar pelo País e não somente comparecer 
por obrigação a cada dois anos para votar.
DIREITOS ECONÔMICOS são a garantia de traba-
lho e o incentivo a contribuir, com seus talentos 
e conhecimentos, para a sociedade, prestando 
serviços e produzindo bens materiais e culturais, 
gerando emprego e pagando tributos.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Uma das funções do Estado Nacional é planejar 
para agir com capacidade, ter um rumo, conhecer 
o objetivo e corrigir os erros para prevenir 
incidentes. Num país de tantas desigualdades 
como o Brasil, a organização de Políticas Públicas 
é indispensável para que a Nação cresça com mais 
igualdade e utilize melhor os recursos a sua dis-
posição. As Políticas Públicas precisam atender as 
áreas mais carentes, as maiores necessidades do 
povo, garantindo recursos para o desenvolvimento 
social, político e econômico.

e x p l i c a

Beto Almeida

Entrega da Base de Alcântara 
paralisa programa espacial brasileiro

Pedro Pinho, com informações do economista Cláudio Oliveira e 
do engenheiro químico Felipe Coutinho

A quem interessa a sequência 
de informações incorretas sobre a 
Petrobras, divulgadas pela grande 
imprensa? Primeiro afirmando 
que o pré-sal só existia na cabeça 
dos políticos, depois que a Petro-
bras não tinha capacidade para 
produzir, que não tinha dinheiro, 
que estava quebrada. Mas hoje o 
pré-sal representa mais da meta-
de do petróleo nacional, e tornou 
o País autossuficiente. E demons-
trando seu vigor financeiro, a Pe-
trobras socorreu o BNDES com 
US$ 8 bilhões para aliviar seu cai-
xa em 2016.

O endividamento da Petrobras 
é das principais justificativas para 
sua privatização, com alienação 
de US$ 26,9 bilhões até 2023. A 
corrupção revelada pela Lava Jato, 
que a vitimou, é usada para cons-
truir o senso comum e convencer 
a opinião pública de que não há al-
ternativa. 

Mas a mídia golpista omite que 
é característica dos investimen-

tos a empresa assumir os riscos 
exploratórios e obter – de acordo 
com as descobertas – o financia-
mento bancário. Quanto maiores 
os financiamentos, maiores as 
expectativas de produção. Com-
parar as dívidas da Petrobras com 
as de empresas estrangeiras de 
petróleo pode significar que ne-
nhuma está descobrindo reservas 
de petróleo e, menos ainda, do 
porte do pré-sal. E desde 2010, a 
Petrobras sempre manteve eleva-
dos saldos de caixa, muito supe-
riores aos da Exxon Mobil, maior 
petroleira dos EUA.

Mas, de forma inconsequente, 
o governo resolveu reduzir a dí-
vida da Petrobras o mais rápido 
possível, mesmo fora do tempo 
adequado, criando indicadores 
jamais usados pelas empresas de 
petróleo, como o índice de ala-
vancagem, desvinculado das re-
servas descobertas e do mercado 
a ser atendido.  

O mito da Petrobras 
quebrada só prejudica o Brasil

José Alberto Melo Silva, Presidente.

Muitas perguntas, 
poucas respostas

Editorial
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PEC 6/2019 - Proposta de Reforma da Previdência
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“Lava-Jato manda para a cadeia Lula sem provas e tenta criar fundação bilionária que renderia em juros o 
que empresas que empregam milhares não rendem em lucros”.  

Reinaldo Azevedo, jornalista

brasil

A revista Carta Capital calculou o que muda para seis perfis bastante afetados pela proposta de Bolsonaro. Os dados são da calcu-
ladora do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), criada em 2016 sob a proposta de Temer 
e adaptada às regras da Previdência de Bolsonaro. Confira.

Veja, na prática, como a reforma é cruel

Reforma “diferenciada” para Forças Armadas 
revolta trabalhadores civis, policiais e bombeiros

1) Estudante de 20 anos ingressando 
no mercado de trabalho

Prepare o guaraná em pó: será uma vida 
com pelo menos cinco anos a mais na labuta

Regra atual de aposentadoria: 65 anos, depois de ter 
contribuído por, pelo menos, 15 anos. E receberá 85% da 
média do salário de contribuição

Regra nova de aposentadoria: 65 anos, depois de ter 
contribuído por, pelo menos, 20 anos. E receberá 60% da 
média do salário de contribuição. A idade pode aumentar 
quando a expectativa de vida dos brasileiros subir

Quando receberá aposentadoria integral?
Regra atual: 40 anos de contribuição e estará com 60 anos

Proposta do governo: 40 anos de contribuição e estará 
com, pelo menos, 65 anos

4) Homem de 60 anos com trinta anos 
de contribuição

Quase uma vida de trabalho. O governo acha pouco 
e pede mais dez anos de contribuição

Regra atual de aposentadoria: aos 65 anos. E receberá 
100% da média do salário de contribuição

Regra nova de aposentadoria: aos 65 anos. E receberá 
80% da média do salário de contribuição

Quando receberá aposentadoria integral?
Regra atual: aos 65 anos, 
caso contribua por 
mais 5 anos

Proposta 
do governo: 
aos 70 anos, 
caso contribua 
por mais 10 anos

2) Trabalhadora rural de 43 anos com 
5 anos de contribuição

Você precisaria de mais trinta anos de trabalho 
para conseguir aposentadoria integral

Regra atual de aposentadoria: 55 anos, depois de ter 
contribuído por, pelo menos, 10 anos. E receberá 85% da 
média do salário de contribuição

Regra nova de aposentadoria: 60 anos, depois de ter 
contribuído por, pelo menos, 15 anos. E receberá 60% da 
média do salário de contribuição

Quando receberá aposentadoria integral?
Regra atual: aos 68 anos, caso contribua por mais 25 anos

Proposta do governo: aos 78 anos (limite para 
aposentadoria compulsória), caso contribua por mais 35 anos

3) Mulher de 37 anos com 
13 anos de contribuição

Pode se preparar para trabalhar seguidamente 
até os 64 para ter aposentadoria integral

Regra atual de aposentadoria: aos 60 anos, depois 
de ter contribuído por, pelo menos, mais 2 anos. E receberá 
85% da média do salário de contribuição

Regra nova de aposentadoria: aos 62 anos, depois 
de ter contribuído por, pelo menos, mais 7 anos. E receberá 
60% da média do salário de contribuição.

Quando receberá aposentadoria integral?
Regra atual: aos 57 anos, caso contribua por mais 20 
anos (considerando o fator previdenciário)

Proposta do governo: aos 64 anos, pelo menos, caso 
contribua por mais 27 anos

6) Funcionário público de 32 anos 
com 7 anos de serviço

O governo quer você por mais 33 anos, 
com 33 anos de contribuição

Regra atual de aposentadoria: aos 60 anos, depois de ter 
contribuído por, pelo menos, mais 5 anos. E receberá 85% da 
média do salário de contribuição

Regra nova de aposentadoria: aos 65 anos, caso 
contribua por mais 18 anos. E receberá 60% da média do 
salário de contribuição

Quando receberá aposentadoria integral?
Regra atual: aos 61 anos, caso contribua por mais 28 anos

Proposta do governo: aos 65 anos, caso contribua 
por mais 33 anos.

5) Professora de 43 anos com vinte anos 
de serviço público

Hoje você se aposenta com 100% dos vencimentos 
aos 56 anos. Irá para 63 anos

Regra atual de aposentadoria: aos 50 anos. E receberá 
90% da média do salário

Regra nova de aposentadoria: aos 60 anos, depois de ter 
contribuído por, pelo menos, mais 10 anos. E receberá 60% 
da média do salário de contribuição

Quando receberá aposentadoria integral?
Regra atual: aos 56 anos, caso contribua por mais 13 anos

Na proposta do governo: aos 63 anos, caso contribua por 
mais 20 anos

O governo fez o maior 
alarde ao anunciar que a re-
forma da previdência dos 
militares economizaria R$ 93 
bilhões em 10 anos. Mas tudo 
não passou de mais uma en-
rolação. É que enfiaram no 
meio da proposta uma res-
truturação da carreira militar 
que vai gastar R$ 83 bilhões. 
Ou seja, quase tudo o que se-
ria economizado será gasto 
novamente. 

Com isso, do total de R$ 1 
trilhão que o governo anun-
ciou que pretende economi-
zar com a reforma da Previ-

dência em 10 anos, apenas 
1% vem dos militares. Além 
do mais, “enquanto um mi-
litar que vai para a reserva 
aumenta em oito vezes o seu 
bônus, o abono salarial de 
22 milhões de trabalhadores 
acaba”, lembra a deputada 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ). 

Os trabalhadores civis 
serão, mais uma vez, preju-
dicados porque os militares 
terão alíquotas menores que 
as deles para vencimentos 
iguais, regras de transição ex-
tremamente mais generosas e 
a ausência de idade mínima, 

que, mesmo com os 35 anos 
de serviço, permitirá a mili-
tares se aposentarem aos 52 
anos de idade (17 anos de ida-
de mínima para a entrada nas 
escolas de cadetes, contando 
para somar os 35 anos).

Policiais e bombeiros mili-
tares dos estados também de-
monstraram muita insatisfa-
ção porque serão obrigados 
a se enquadrar nas novas 
regras dos militares, 
mas não receberão 
nenhuma das van-
tagens concedidas às 
Forças Armadas.

Pesquisa divulgada pelo Ibope na 4ª feira (20/3) mostra que, de janeiro a 
março, a parcela da população que considera o governo Bolsonaro ótimo ou 
bom caiu 15 pontos percentuais (de 49% para 34%). Para 34% o governo é 
regular, 24% dizem que é ruim ou péssimo e 8% não responderam.

DESPENCA 
popularidade de Bolsonaro 
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Documentos apresen-
tados pelo deputado 
Paulo Pimenta (PT-
-RS) comprovam a 

ilegalidade na criação de uma 
fundação privada pela Força-
-Tarefa da Lava Jato para gerir 
2,5 bilhões de dólares, oriun-
dos de uma suspeitíssima multa 
aplicada contra a Petrobras. 

O acordo – que criaria um 
Estado Paralelo no Brasil e 
causou perplexidade na co-
munidade jurídica – foi fir-
mado entre representantes do 
Ministério Público Federal 
do Paraná (sem o conheci-
mento da Procuradoria-Geral 
da República), da Petrobras 
(sem aprovação do conselho 
de administração da empresa 
estatal) e do Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos.  

Pimenta denuncia que o fun-
do foi criado de forma secreta 

porque os envolvidos sabiam 
que era criminoso o que esta-
vam fazendo. “Essa República 
de Curitiba acha que está aci-
ma da lei, acha que não precisa 
cumprir a Constituição e resol-
veram abocanhar R$ 2,5 bilhões 
de maneira criminosa e nós 
vamos levar às últimas conse-
quências essa responsabilização 
do Dallagnol [procurador do 
Ministério Público] e de todos 
os procuradores envolvidos”, 
afirma o deputado.

A denúncia revela ainda 
que Deltan Dallagnol foi res-
ponsável direto por uma das 
ilegalidades. Ele pediu à Petro-
bras que fizesse o depósito bi-
lionário em uma conta gráfica 
(sem passar por procedimento 
judicial). A medida faria com 
que o dinheiro fosse transferi-
do para o fundo privado sem 
passar pelo conhecimento de 

seus superiores. “E as provas 
que nós ainda não tínhamos 
dessa colaboração ilegal da 
Petrobras com a Lava Jato e 
os Estados Unidos estão aqui 
nestes documentos”, ressalta 
Pimenta ao mostrar os papéis 
aos jornalistas na Câmara 
dos Deputados. Além disso, 
Dallagnol chegou a negociar 
com bancos alternativas de in-
vestimento dos R$ 2,5 bilhões, 
como se o dinheiro fosse dele. 

E as denúncias não pararam 
por aí. Segundo o deputado, 
"fatos novos indicam que a 
indústria das delações que en-
vergonha a Justiça brasileira 
pode ter sido acionada para 
oferecer delatores aos EUA 
em troca deste acordo espúrio. 
Escritórios de advocacia com 
fortes vínculos com a Lava 
Jato atuaram para concretizar 
esse acordo espúrio".

Bolsonaro pode ter 
realizado seu sonho 
de princesa ao pisar, 
no dia 19 de março, 

os jardins da Casa Branca no 
país que tem a marca de ser 
um imperialista global. Mas 
o fato é que os agrados de 
Trump – como a promessa de 
entrada no Brasil na OTAN e 
na OCDE – sequer chegam a 
servir de moeda de troca para 
o que o Brasil teve que abrir 
mão: Bolsonaro concordou 
em retirar do país o trata-
mento especial e diferenciado 
de que hoje goza na Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC), o que significa que o 
Brasil perde a possibilidade de 
fechar acordos comerciais pre-
ferenciais, privilégio que tam-
bém têm o México e a Índia. 

Além de ficar sem tratamen-
to especial na OMC, a entrada 
na OTAN e na OCDE pode 
nem acontecer: os EUA sozi-

nho não têm poder de garan-
tir o ingresso do Brasil nessas 
alianças internacionais. Aliás, 
o jornal mais lido e respeita-
do da capital norte-americana 
– Washington Post – afirmou 
que Trump e Bolsonaro men-
tiram, e explicou que o Brasil 
não vai entrar na OTAN.

Outro resultado da visita 
foi a assinatura do acordo de 
salvaguardas tecnológicas que 
permitirá o aluguel da base de 
Alcântara, no Maranhão, para 
que os EUA lancem satélites. 
Mas o acordo ainda precisa 
passar pela aprovação do Con-
gresso Nacional. 

Além de não ter consegui-
do avançar em nenhum tema 
comercial de interesse do país, 
Bolsonaro ainda cedeu aos 
EUA no tema da importação 
de trigo: firmou com Trump 
acordo que prevê a implemen-
tação de uma cota isenta de ta-
rifa para moinhos brasileiros 

importarem trigo norte-ame-
ricano. Pelo pacto, os EUA po-
derão exportar 750 mil tonela-
das do cereal por ano ao Brasil 
sem pagar a tarifa de 10% esta-
belecida para compras do pro-
duto fora do Mercosul.

As compras sem tarifa do 
produto dos EUA poderão 
fazer concorrência com o pro-
duto brasileiro, desestimulan-
do o cultivo no caso de haver 
pressão sobre preços no mer-
cado interno por causa do au-
mento da oferta importada.

Mas as perdas para o Brasil 
não param por aí. Graças ao 
decreto assinado por Bolsona-
ro, que isenta os turistas dos 
Estados Unidos, Canadá, Aus-
trália e Japão da necessidade 
de visto para entrar no país, 
o governo deixará de ar-
recadar cerca de R$ 60,5 
milhões relativos 
à emissão desses 
vistos. Sem contar 

a vergonha da não exigência 
do princípio da reciprocidade; 
ou seja, os turistas brasileiros 
continuam pagando por vistos 
para entrar nesses países. 

Enfim, o resultado da visi-
ta não poderia ter sido mais 
vexatório para os brasileiros, 
como bem definiu o Washin-
gton Post, que usou a palavra 
“shame” (vergonha) para defi-
nir a bajulação de Bolsonaro a 
Donald Trump.

Estado Paralelo: fundo da Lava Jato com EUA é ilegal

STF dá um basta nos abusos 
da “República de Curitiba” 

“Lula preso sem provas, Bolsonaro eleito e R$ 2,5 bi”

China suspende investimento no Brasil
Depois de usar e abusar de ações que trouxe-

ram muito prejuízo ao Brasil, enfim a Lava Jato 
foi enquadrada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) e sofreu uma derrota estratégica. É que, 
no dia 14 de março, o STF fez valer a lei e de-
cidiu que crimes de caixa 2 devem ser julgados 
pela Justiça Eleitoral. Isso diminui o poder da 
“República de Curitiba”, turma ainda coman-
dada pelo ex-juiz e agora ministro da justiça, 
Sérgio Moro, e pelo procurador do Ministério 
Público, Deltan Dallangnol.

Na sessão de julgamento Dallagnol foi cha-
mado de “gangster” pelo ministro do STF, Gil-
mar Mendes. Segundo ele, a Lava Jato quer criar 
um fundo eleitoral para atacar e amedrontar os 
outros poderes. “O que se pensou com essa fun-
dação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo 
eleitoral. Era para isso. Imagina o poder. Ima-
gina quantos blogs teriam, quanta coisa teria a 
disposição. Veja a injustiça, veja a ousadia desse 
tipo de gente”, afirmou o ministro.  

Mendes se referiu ao acordo ilegal da Lava 
Jato com a Petrobras e o Departamento de Jus-
tiça dos Estados Unidos, que previa a criação de 
uma fundação privada com R$ 2,5 bilhões da 
própria Petrobras, que seria administrado pela 
turma de Dallagnol. Este acordo foi suspenso 
pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, 
que disse que os procuradores "exorbitaram das 
atribuições que a Constituição Federal delimi-
tou" para o Ministério Público e determinou o 
bloqueio de todos os valores que foram deposi-
tados na conta da 13ª Vara Federal de Curitiba.  

O jornalista Reinaldo Azevedo 
publicou, em sua coluna no UOL, 
um balanço dos cinco anos de Lava 
Jato, em que retrata a operação 
como uma das maiores tragédias 
já ocorridas no Brasil. "A Lava Jato 
completa cinco anos. Veio para mu-
dar o Brasil. Mudou. Jair Bolsonaro 
é presidente da República: Sérgio 
Moro é ministro da Justiça; Vélez 
Rodriguez é ministro da Educação; 
Damares Alves é ministra dos que 

vestem azul e das que vestem rosa, 
e o chefe do Executivo atravessou o 
umbral da nova era ao divulgar um 
filminho pornô”.

Reinaldo também lembra a pri-
são ilegal de Lula e o exército de mi-
lhões de desempregados criados pela 
operação. "A Força Tarefa, ainda a 
maior pauteira da imprensa, tem na 
sua história alguns feitos notáveis: 
conseguiu mandar para a cadeia 
um ex-presidente da República sem 

apresentar as provas de seu crime e 
tentou criar uma fundação bilioná-
ria que renderia em juros o que em-
presas que empregam milhares não 
rendem em lucros. Parte dos 12,7 
milhões de desempregados se deve à 
sua eficiência. Deveria ser um esfor-
ço organizado de combate à corrup-
ção. Tornou-se um projeto de cap-
tura do Estado. Com R$ 2,5 bilhões 
em caixa, poderia tentar interferir na 
escolha do próximo papa."

Jair Bolsonaro vem cau-
sando enormes prejuízos ao 
Brasil desde que assumiu a 
presidência. Ele não para de 
espalhar mentiras, intrigas e 
baixarias nas redes sociais. Os 
estragos deste governo que ti-
rou 8 reais do salário mínimo 
estão tirando também a pos-
sibilidade de grandes investi-
mentos estrangeiros no país e 
assim prejudicando a econo-
mia nacional.

A China, maior parceiro co-
mercial do Brasil com 69,2 bi-
lhões de dólares investidos entre 
2003 e 2017, acaba de recuar na 
aplicação de 10 bilhões de dóla-
res em infraestrutura para dis-
tribuição de energia elétrica que 
beneficiaria o cidadão brasilei-
ro. Tudo por causa dos insultos 
contra aquele país, desde a visita 
de Bolsonaro a Taiwan quando 
era candidato ao permanente 
desejo manifesto de exterminar 

comunistas, seja aonde for. Esse 
aspecto inclusive faz lembrar o 
ridículo episódio já vivido por 
nós quando o então ministro 
da Justiça do tempo da ditadura 
civil-militar, Armando Falcão, 
proibiu que o balé Bolshoi se 
apresentasse no Brasil porque 
era comunista.

E segue a ignorância que ago-
ra compromete as vendas dos 
produtos do agronegócio para 
a China que representam 26,8% 

da nossa balança comercial. Os 
grandes líderes do agronegócio 
brasileiro – que fizeram campa-
nha para Bolsonaro – agora se 
desesperam com os discursos 
do governo favoráveis à subor-
dinação brasileira aos Estados 
Unidos e contra os países não 
alinhados com essa ideologia. 
Para piorar, o ministro das Re-
lações Exteriores, Ernesto Araú-
jo, mandou um recado fanático 
aos chineses: “Queremos vender 

soja e minério de ferro, mas não 
vamos vender a nossa alma”.   

Nada poderia ser pior para os 
chineses do que a ofensa ao seu 
povo. É trágico que o esclareci-
mento não faça parte do gover-
no brasileiro que se utiliza de 
práticas fascistas, substituindo 
embaixadores que considera não 
estarem trabalhando para sua 
boa imagem no exterior. Pobre 
Brasil, será ainda mais alvo de 
chacota mundo afora.

Jornada Lula Livre 
será no dia 7 de abril 
No dia 7 de abril, será rea-
lizada a Jornada Lula Livre, 
uma grande mobilização 
em todo o Brasil e em vários 
países. Essa é a data em que 
a prisão política do ex-presi-
dente completa um ano. 

A jornada – que é uma 
tentativa de unir a esquerda 
e todos os setores democrá-
ticos que querem de volta 
um país justo e democrático 
– também se manifestará 

contra a política desastrosa 
do governo Bolsonaro, sobre-
tudo a proposta de reforma 
de Previdência. Além disso, 
também está na pauta a bus-
ca por saber quem mandou 
matar Marielle Franco e o 
motorista Anderson Gomes.

O mundo já sabe que Lula 
está preso para Bolsonaro 
acabar com a aposentadoria 
e entregar o petróleo aos 
estrangeiros.

Milla Gentil

Maria Luiza Franco Busse

Brasil sofre derrotas em encontro com 
Trump, mas Bolsonaro sai comemorando



Brasil  Popular8

distrito federal

Barca Nômade, peça teatral 
sobre o amor, inspirada no 
livro O Jardineiro, do poe-
ta, músico e filósofo india-

no Rabindranaz Tagore, será apre-
sentada no Teatro Paulo Gracindo, 
do Gama, no dia 23, sábado, às 20h, 
e no domingo, 24, às 19h, com en-
trada franca. Depois o espetáculo 
vai para o Espaço Cultural Renato 
Russo (508Sul) e Instituto Cervan-
tes (907Sul), em Brasília.

Barca Nômade estreou em de-
zembro, com sucesso, em Madri, 
Espanha. No DF, a estreia foi em 
Planaltina, no último dia 16. Os 
personagens são interpretados 
pelos atores André Amaro e Fer-
nanda Cabral, nessa encantadora 
história de devoção amorosa. A 
direção é de Irina Kourberskaya, 
artista russa que vive em Madri. 

Irina virá a Brasília para acom-
panhar as apresentações do espetá-
culo, que é encadeado por cenas de 

delicado erotismo, apenas insinua-
do. Atuações, música, cenário, figu-
rinos e iluminação estão à altura da 
bela poesia do autor oriental. 

TAGORE foi um homem de 
extraordinária inteligência e sabe-
doria. Um grande músico e pintor 
e um educador excepcional, cria-
dor da primeira escola nova do 
Oriente, em 1901. Foi também um 
magnífico jornalista, reformador 
social, sociólogo e filósofo. Pere-
grinou pelo mundo e se tornou 
famoso ao ganhar o Prêmio Nobel 
de Literatura, em 1913.   

Tagore é considerado o maior e 
o mais sublime dos poetas da Ín-
dia, onde é chamado  de Gurudev, 
que significa “o mestre de mestres”. 
Seu amigo Mahatma Gandhi o 
chamava de “Sentinela da Índia”. 
Nossa poeta Cecília Meireles foi 
grande admiradora de Tagore.

Ela dizia: “A poesia tagoreana 
conduz a uma visão de santida-

de, de serenidade na contempla-
ção geral – visão que as gerações 
atuais mal podem compreender 
(...), mas não será impossível, 
quando os jovens acreditarem 
na supremacia do Espírito sobre 
todas as coisas e quando a sabe-
doria do Oriente não for ignora-
da no Ocidente tão técnico". 

BARCA NÔMADE, ses-
sões: Teatro Paulo Gracindo 
(Gama): 23 e 24/03, 20h (sáb.) 
e 19h (dom.), entrada franca. 
Espaço Cultural Renato Rus-
so (508 Sul): 29 a 31/03 e 05 
a 07/04: sextas e sáb, às 20h, e 
dom., às 19h; em 31/03, sessão 
extra às 17h, R$ 20 (inteira). 
Instituto Cervantes Brasília 
(707/907 Sul), 12 e 14/04, sex-
ta (20h) e dom. (19h), FALADO 
EM ESPANHOL, entrada fran-
ca. Patrocínio: Fundo de Apoio à 
Cultura do DF (FAC-DF). Apoio: 
Instituto Cervantes.

O carnaval que passou foi abun-
dante em manifestações em defe-
sa de valores democráticos e teve 
também uma marca crescente do 
carnaval de rua, sem cobrança de 
ingressos, juntando diversos seg-
mentos sociais, com as caracterís-
ticas próprias da miscigenação que 
marca o povo brasileiro.  

Além disso, em vários casos, as 
escolas de samba abordaram temas 
com fortes críticas às injustiças 
sociais, ridicularizando medidas 
do governo Bolsonaro e exaltan-
do personagens e histórias, com 
talento e criatividade, que fazem 
o carnaval brasileiro ser respeita-

do como a maior festa popular do 
planeta. A vitória da Mangueira 
no Rio, com um samba-enredo pe-
dindo outra história e o reconhe-
cimento dos heróis esquecidos, foi 
um marco neste Carnaval.

Sentindo-se fora de lugar e criti-
cado publicamente em todo o país 
pelos foliões, o presidente da repú-
blica teve a afronta de querer conde-
nar o carnaval. Recebeu uma chuva 
de críticas, pois o carnaval brasileiro 
é um momento de encontro e con-
fraternização das várias culturas 
do Brasil, onde predomina o traço 
democrático, brincalhão, crítico e 
criativo do nosso povo.

Carnaval: democrático e popular

Peça Barca Nômade chega ao Gama após estreia na Espanha

#Somos678escolas

Público vai conhecer famosa história indiana e com entrada franca
Angélica Torres
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O ministro da Fazenda, Paulo 
Guedes, anunciou que o governo 
não pretende realizar concursos 
públicos nos próximos anos, apesar 
de que muitos servidores devem se 
aposentar. “Cerca de 40% a 50% do 
funcionalismo federal irá se apo-
sentar nos próximos anos, e a ideia 
é não contratar pessoas para repor. 
Vamos investir na digitalização”, 
afirmou o ministro. No orçamento 
deste ano não há previsão de 
concursos e a tendência é terceirizar 
muitos postos de trabalho.

ATENÇÃO, CONCURSEIROS!

GOVERNO BOLSONARO 
DESCARTA CONCURSOS PÚBLICOS A deputada federal Bia Ki-

cis, que se elegeu pelo PRP, 
mas logo mudou para o PSL, 
partido de Bolsonaro, quer 
aprovar o desmonte da Pre-
vidência e, em consequência, 
ferrar os trabalhadores brasi-
leiros. Mas o que ela não con-
ta é que se aposentou com um 
altíssimo salário no GDF e 
que, somando com o que ga-
nha como deputada, acumula 
rendimentos superiores a R$ 
60 mil por mês. Aí fica fácil 
acabar com a aposentadoria 
para os mais pobres. 

Deputada Bia Kicis: primeiro 
fica rica, depois ferra o povo Beto Almeida


