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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

QUEREM ROUBAR SUA APOSENTADORIA
edição Nº 71 5 de abril de 2019

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
foi à Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados para 
tentar explicar a reforma da Previdência 
do governo Bolsonaro. Mas tudo o 
que conseguiu fazer foi dar vexame 

e xingar parlamentares porque não 
tinha argumentos para defender essa 
proposta que só beneficia os bancos. 

Como explicar que será bom para o 
país a retirada de direitos de idosos 

pobres e trabalhadores rurais, o 
aumento da idade mínima para 
a aposentadoria e o sistema de 
capitalização que já deu errado em 
vários países? 
Pág. 4 e 5
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C
om apenas três meses de governo, Jair Bolso-
naro já conseguiu fazer o Brasil passar vergo-
nha mundialmente por várias vezes. A pior de 
todas foi comemorar as mortes e as torturas 

cometidas durante a ditadura iniciada em 1964, um 
fato que gerou manifestações de repúdio em vários 
países, além é claro de revoltar muitos brasileiros. 

O desemprego e a paralisação da economia 
já causam aumento da pobreza e preocupam os 
trabalhadores, principalmente com a proposta de 
reforma da Previdência que tramita no Congresso. 
O que pretende o governo é acabar com a possibli-
dade de aposentadoria de milhões de brasileiros e 
aumentar o lucro dos bancos. 

Nem os maiores empresários do agronegócio 
– que atuaram fortemente na campanha eleitoral 
para eleger Bolsonaro – aguentam mais as lam-
banças do presidente. Afinal, estão deixando de 
ganhar dinheiro por causa da ridícula política ex-
terna brasileira. 

"Chega! Chegamos ao limite! Não dá 
mais! Acabou a paciência!": foi assim que o 
deputado Alceu Moreira (MDB-RS), presiden-
te da Frente Parlamentar da Agropecuária, 
desabafou dentro da Câmara dos Deputa-
dos. A gota d’água foi a mensagem de ódio 
contra o movimento palestino Hamas, publi-
cada nas redes sociais por Flávio Bolsonaro, 
que mais uma vez ameaça as exportações 
brasileiras para o mercado árabe, depois da 
visita desastrosa do presidente a Israel. 

Mas para barrar as atrocidades de Bol-
sonaro, só mesmo o povo nas ruas e Lula 
livre, com a união da esquerda e de todos 
os brasileiros que realmente amam o Brasil, 
incluindo estudantes, igrejas progressistas, 
movimentos sociais e nacionalistas que não 
querem mais ver o patrimônio brasileiro 
sendo entregue de mão beijada aos estran-
geiros, sobretudo aos Estados Unidos. 

brasil

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, 
César Fonseca, Eduardo Wendhausen Ramos, 
Geniberto Paiva Campos, Inês Ulhôa, F. C. Leite 
Filho, José Augusto Valente, Romário Schettino, 
Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza

Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos
Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: brpop2015@gmail.com
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 20 mil exemplares
Impressão: iGráfica

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Deva Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Faça uma doação solidária e envie o comprovante para o 
e-mail financeiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

O Jornal Brasil Popular 
conta com seu apoio 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

5 de abril de 2019

Vergonha! O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que organiza o 
"Seminário sobre Delitos de Informática e Evidências Eletrônicas", pagará 
passagem, hotel, transporte e alimentação para juízes brasileiros durante três 
dias, em São Paulo, de 6 a 8 de maio, além de diárias. A denúncia foi feita pelo 
jornalista Luis Nassif, do Jornal GGN, que reproduz (foto) o edital 18/2019, da 
Associação de Juízes Federais, convidando magistrados para um “Seminário 
sobre Delitos de Informática e Evidências Eletrônicas” organizado pelo Departa-
mento de Justiça, o equivalente ao Ministério da Justiça dos Estados Unidos.

A história se repete como tragédia
Durante o governo Temer, Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, que era 
anunciada como a salvação da economia. Destruíram direitos e o desemprego 
cresceu para 13,1 milhões em 3 meses. Agora a mesma mentira é repetida a favor 
da reforma da Previdência. Mais uma fake News que só serve para beneficiar os 
banqueiros e destruir a aposentadoria de milhões de trabalhadores.

Recordar é viver... Judiciário brasileiro é isso

Fake News

O dia 7 de abril, quando a prisão polí-
tica do ex-presidente completa um 
ano, marca o início da Jornada In-
ternacional por Lula Livre. Dezenas 

de manifestações estão marcadas em todas as 
regiões do Brasil e em mais de 20 países, como 
Espanha, França, Alemanha, Portugal, Suíça, 
Itália, Holanda, Inglaterra, Áustria, Dinamar-
ca, Estados Unidos, Colômbia, México, entre 
outros.

As manifestações dentro e fora do Brasil vão 
denunciar o caráter político da prisão de Lula. 
Quando foi preso, ele era o primeiro colocado 
nas pesquisas para as eleições de 2018. O juiz 
que comandou as investigações e condenou 
Lula foi Sergio Moro, que agora é ministro de 
Jair Bolsonaro, o maior beneficiado pela prisão 
do ex-presidente. 

Lula é vítima de um ataque jurídico e mi-
diático, o chamado lawfare. O caso está sendo 
analisado pelo Comitê de Direitos Humanos 
da ONU. E enquanto a grande mídia brasileira 
e parte do judiciário tentam destruir a imagem 
do ex-presidente, ele é indicado ao prêmio No-
bel da Paz em função da transformação social 
que provocou no Brasil e pelo combate à fome, 
um dos seus maiores legados. 

Além disso, um manifesto assinado por 
mais de 400 juristas brasileiros pede aos mi-
nistros da 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) a liberdade de Lula. O documento 
destaca que o ex-presidente é vítima de injusti-
ça e da violência praticada pelo Estado.  

O vice-presidente general Ha-
milton Mourão (PRTB) criticou 
o reajuste do salário mínimo 
acima da inflação. Ele lamen-
tou que "o salário mínimo não é 
mínimo" e classificou a política 
dos governos do PT como uma 
"vaca sagrada" que precisa mu-
dar, assim como a Previdência. 
As declarações – que seguem 
as ideias do presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) – foram dadas em 
discurso durante uma reunião 
com representantes de grandes 
empresários, na sede da Fiesp 
(Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo). 

Em breve, o governo vai enviar a 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) de 2020 para o Congresso, 
quando então precisará informar 
qual será a regra que pretende usar 
para o reajuste do salário mínimo, 

que hoje está em R$ 998,00. Desde 
2006, o reajuste é feito pela soma da 
inflação medida pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor) no ano anterior mais o cres-
cimento do PIB (Produto Interno 
Bruto) de dois anos antes. 

Criado no governo Lula, o programa 
Minha Casa, Minha Vida completou dez 
anos totalmente esquecido pelo governo 
Bolsonaro, apesar de já ter 5,5 milhões de 
unidades contratadas e mais de 4 milhões 
entregues à população. Além de preocupar 
grande parte da população, que novamen-
te se distancia do sonho da casa própria, o 
desinteresse de Bolsonaro sobre o assunto 
vem preocupando também o setor de cons-
trução civil, que vê seu faturamento enco-
lher diante da paralisia da economia.

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

ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA

Alíquota é uma palavra usada na matemática onde 
significa a quantidade de vezes que um número cabe 
exatamente em outro. Exemplo 2 e 3 são alíquotas de 
6, por três 2 e dois 3 caberem em seis, sem sobras ou 
faltas. Quando se trata de contribuição previdenciária ou 
do Imposto de Renda, alíquota passa a ter o sentido de 
uma percentagem sobre as faixas de rendimentos. Para a 
contribuição previdenciária dos assalariados, quanto maior 
o salário, maior o percentual. Assim, o INSS, para salários 
até R$ 1.751,81, usa alíquota de 8%; que passa para 
9% se os salários estão acima de R$ 1.751,81 até R$ 
2.919,72 e, para salários acima deste último valor até 
R$ 5.839,45 a alíquota será 11%. A situação fica pior 
se ao invés de salário e carteira assinada, o trabalhador 
for convencido a ser um empreendedor individual, um 
autônomo, pois ele pagará a alíquota única de 20% para 
ter o mesmo direito.

IMPOSTOS E OUTRAS IMPOSIÇÕES TRIBUTÁRIAS

O sistema tributário na nossa Constituição prevê os 
seguintes instrumentos de cobrança para funcionamento 
do Estado: os impostos, as taxas e as contribuições de me-
lhoria. Há tributos que recaem sobre eventos específicos, 
como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automoto-
res (IPVA) e outros mais genéricos, como o Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria (ICMS) que está em todos os 
produtos que compramos. Na atual concepção tributária, o 
povo é sempre o mais prejudicado. Primeiro porque paga 
pelos impostos genéricos o mesmo que paga o milionário. 
Ora, pagar 5 reais de imposto sobre o alimento da família 
é muito diferente se você ganha mil reais do que aquele 
que ganha trinta mil reais. Segundo porque as grandes 
empresas e os bilionários praticamente não pagam im-
posto. Várias receitas estão desobrigadas de tributos, tem 
isenções das quais nenhum trabalhador pode se beneficiar. 
E estas exclusões tributárias, ao lado do enorme valor da 
sonegação, são os responsáveis pela falta de dinheiro para 
a saúde, o ensino e o transporte público.

e x p l i c a

7 de abril: Jornada Lula Livre

General Mourão quer salário mínimo 
menor e fim da Previdência Pública

Minha Casa, Minha Vida é 
ignorado por Bolsonaro

SÓ POVO NAS RUAS FAZ 
BRASIL RETOMAR O RUMO

Editorial
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“Já imaginaram a primeira-ministra da Alemanha dizendo 
para os militares comemorarem a ascensão do nazismo de 
Hitler ao poder? Já imaginaram a Itália comemorando a dita-
dura fascista de Mussolini?“

William De Lucca, jornalista

brasil

A proposta de Reforma 
da Previdência do 
governo (PEC 06/19) 
significa a destruição 

da Previdência Social. Bolsona-
ro quer retirar direitos de idosos 
pobres, introduzir o sistema de 
capitalização (falido em vários 

países), aumentar a idade míni-
ma para acesso à aposentadoria, 
castigando ainda mais os traba-
lhadores rurais e impor terríveis 
regras de transição. Além disso, 
a ideia é retirar as garantias das 
regras previdenciárias da Cons-
tituição Federal.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi à Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, no 
dia 3 de abril, para tentar ex-
plicar a reforma da Previdên-
cia do governo Bolsonaro. Mas 
tudo o que conseguiu fazer foi 
dar vexame porque não tinha 
argumentos decentes para de-
fender a proposta. 

Pressionado por deputados 
da comissão, Guedes não con-
seguiu fazer qualquer susten-
tação consistente para justifi-
car a reforma tão temida pelos 
trabalhadores e tão pretendida 
pelo mercado financeiro. O 
fracasso do ministro fez a Bol-
sa de Valores cair 2 mil pontos 
e o dólar subir 0,44%, fechan-
do a R$ 3,87.

Para o presidente do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, po-
breza e incapacidade andam 
junto: “pode parecer elitista 
e de mau gosto, mas é forço-
so reconhecer que escolas e 
professores não podem fazer 
milagres diante de uma mul-
tidão de estudantes com si-
nais evidentes de deficiência 
cognitiva para aprendizados 
mais complexos” devido às 
condições de pobre. 

Para ele gerar criança na 
pobreza traz prejuízo para 
toda sociedade. Salienta a má 
nutrição das crianças pobres 
afetando o cérebro, mas deixa 
de lado a questão da desigual-
dade social que determina 
a falta de comida suficiente 
em casa. Não menciona a ne-
cessidade de acesso e apoio 
da escola para a criança se 
desenvolver, nem a merenda 
escolar. O Bolsa Família, im-
plementado no governo Lula, 
promoveu a redução da po-
breza das famílias e o acesso 
à escola. 

Novaes afirma que os pobres 
deveriam ter menos filhos com 
a contenção voluntária da na-
talidade, mas afim de se gastar 
menos com “abandonados e 
incapacitados”. É uma proposta 
de higiene social, defendida no 
Brasil pelas classes dominantes 
no início do século XX com o 
fim de impedir o nascimento de 
pessoas indesejadas pelo mer-
cado e pela política dominante, 
por ameaçar a “sociedade”. 

Ele chama a procriação en-
tre os pobres de “demografia 
perversa”, como os muçul-
manos na Europa, a ameaçar 
a superioridade da cultura 
europeia. Perverso é negar a 
garantia de renda e o acesso 
universal à escola de quali-
dade com orçamento público 
adequado e negar o direito de 
escolher o número de filhos. 
Mas não é pobreza que causa 
incapacidade, mas a apropria-
ção da riqueza por poucos, 
que impede que as mesmas 
oportunidades sejam assegu-
radas a toda população. 

Ao contrário do que diz o 
governo Bolsonaro, reforma 
não gera emprego.  Michel Te-
mer disse que a reforma tra-
balhista geraria oito milhões 
de empregos. Ocorreu o con-
trário. De 2014 a 2018, o total 
de trabalhadores desempre-
gados passou de 6,7 para 12,8 
milhões de pessoas, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

Agora Bolsonaro nem dis-
farça e usa o mesmo número 
mágico de Temer para tentar 
enganar a população de novo, 
dizendo que o Brasil vai gerar 
cerca de oito milhões de em-
pregos a mais em quatro anos, 
entre 2020 e 2023.

O governo pressupõe fal-
samente que o corte na Previ-
dência vai equilibrar as contas, 
gerar superávit para investi-
mentos e induzir o país ao cres-

cimento, critica o economista 
Clemente Ganz Lúcio, do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). Na verdade, 
esse corte vai reduzir o nível da 
atividade econômica.

“Quando o ministro da 
Economia, o banqueiro Pau-

lo Guedes, fala em economi-
zar R$ 1 trilhão, ele está ti-
rando R$ 1 trilhão da massa 
salarial, do dinheiro das pes-
soas que recebem aposenta-
doria, BPC e outros auxílios 
previdenciários. Dinheiro 
que iria para o consumo”, diz 
Clemente.

Segundo estudo da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), a privatiza-
ção da previdência fracassou nos países 
que adotaram o sistema de capitalização 
previdenciária que o governo Bolsonaro 
quer copiar. Os impactos sociais e eco-
nômicos foram tão negativos que a única 
saída foi voltar atrás e reestatizar total ou 
parcialmente a previdência.

De acordo com o estudo, de 1981 a 
2014, 30 países privatizaram total ou 
parcialmente seus sistemas de previdên-
cia. Na América Latina, o Chile foi o pri-
meiro a privatizar em 1981, e hoje idosos 
estão morrendo na miséria e até come-
tendo suicídio. A grande maioria dos pa-

íses desistiu da privatização após a crise 
financeira global de 2008, que escancarou 
as falhas do sistema. Até 2018, 18 países já 
haviam revertido em parte ou totalmente 
a privatização.

A capitalização exige que o trabalha-
dor abra uma poupança pessoal onde terá 
de depositar todo mês para conseguir se 
aposentar. A conta é administrada por 
bancos, que cobram taxas e ainda podem 
utilizar parte do dinheiro para especular 
no mercado financeiro. Uma das princi-
pais conclusões do estudo da OIT é que 
só os bancos ganham com a privatização 
da Previdência. E se o banco falir, o traba-
lhador fica sem aposentadoria.

Além da desigualdade co-
tidiana vivida pela população 
negra no Brasil, a discrimi-
nação toma novas formas na 
proposta de reforma da Pre-
vidência. Para especialistas, 
ao ignorar questões sociais 
elementares e séculos de ra-
cismo, o projeto do governo 
Bolsonaro poderá retirar o 
direito à aposentadoria desse 
segmento. 

Segundo o IBGE, em mé-
dia, os brancos vivem 73 anos, 
já os negros têm expectativa 

de vida de 67 anos. E como a 
proposta para receber o bene-
fício da aposentadoria estabe-
lece idade mínima de 62 anos 
para mulheres e 65 anos para 
homens, grande parte dos ne-
gros não vai conseguir cum-
prir essa exigência, acredita a 
economista do Dieese Patrícia 
Pelatieri. “Olhando para essas 
informações, nós vemos que a 
grande maioria estará excluída 
da possibilidade de se aposen-
tar com a proposta apresenta-
da pelo governo”, finaliza.

Bolsonaro quer impedir aposentadoria 
de milhões de brasileiros

Privatizar Previdência deu errado no mundo todo

Paulo Guedes tenta explicar reforma da 
Previdência e dá vexame na Câmara

Presidente do Banco do Brasil culpa 
os pobres pelos problemas do país

Trabalhadores perdem, militares ganham
Compare o que o governo Bolsonaro está propondo para 
os militares e para a massa de trabalhadores

Governo mente: Reforma da Previdência 
não vai gerar 8 milhões empregos 

Da Redação, com Rede Brasil Atual

Vicente Faleiros

E será ainda pior para a população negra

Reforma da Previdência Trabalhadores Militares

Tempo de contribuição 

para Aposentadoria Integral

40 anos 35 anos

Aposentadoria Máxima R$ 5.839,45 R$ 39.293,32

Idade Mínima para 

Aposentadoria Integral 

Homens - 65 anos 

Mulheres - 62 anos            

55 anos

Reajuste Anual 

da Aposentadoria

Sem previsão legal Garantida por Lei

Alíquota Previdenciária 11,68% 10,5%

Pensão para as filhas que 

não casarem em cartório

Nem pensar Garantida e Vitalícia

Pensão para filhos órfãos Até 21 anos Até 24 anos

Contagem de tempo de 

Curso Técnico ou 

Superior como tempo 

de serviço

Nem pensar Tempo na Academia Mi-

litar conta como tempo 

de serviço

Aumento salarial por 

curso de especialização

Nem pensar De 26% a 73%, de acordo 

com o posto

Redução/Aumento de 

Benefícios

Benefício de Prestação 

Continuada cai de R$ 

998 para R$ 400

Aumento salarial por 

meio de promoção em 

um grau hierárquico na 

aposentadoria

Impacto na Previdência 

Social

Economia de R$ 1 trilhão Aumento de despesas 

de R$ 86 bilhões

Quem elaborou o Projeto Banqueiros Generais
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Nos primeiros dois 
meses do governo 
Bolsonaro, o Minis-
tério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) liberou 86 novos 
registros de agrotóxicos. A 
maioria já está em uso no Bra-
sil, mas agora podem ter ou-
tros fabricantes, vendidos em 
formulações diferentes, utili-
zados em novas culturas ou 
usados em associação com ou-
tros agrotóxicos. Dentre estes 
registros, 21 agrotóxicos têm 
o grau máximo de toxicidade. 

Embora o MAPA afirme 
que são seguros, outros países 
não têm a mesma opinião. O 
Imazetapir e o Hexazinona, 
por exemplo, tiveram seus 

registros proibidos na União 
Européia, em 2004 e 2002. O 
Sulfloxafor e o Fipronil são ou-
tros exemplos. 

Os agrotóxicos produ-
zem dois tipos de doenças: as 
agudas e as crônicas. As agu-
das são as que necessitam de 
imediato atendimento e ge-
ralmente provocam tonturas, 
formigamentos, alucinações, 
dores, falta de ar, enjoo, aler-
gias, cansaço, fadiga, perda de 
movimentos e até mesmo a 
morte. De 2007 a 2017, foram 
registrados quase 40 mil casos 
de intoxicação aguda causadas 
por agrotóxicos, com cerca de 
1.900 mortes. Mas os números 
reais são muito maiores, pois 
estima-se que para cada caso 

registrado, acontecem outros 
50 que não são registrados por 
diversos motivos. 

Já as doenças crônicas se ma-
nifestam muito tempo depois 
do contato com o agrotóxico e 

geralmente são mais graves. In-
cluem câncer, doenças neuro-
lógicas degenerativas (pacien-
te não consegue ficar em pé), 
doenças mentais, má formação 
dos fetos, disfunção hormonal 

(quando os hormônios entram 
em disfunção, dezenas de sin-
tomas graves ocorrem, que não 
são relacionados aos agrotóxi-
cos, como as doenças da tireoi-
de, por exemplo). 

Toda essa informação já 
está disponível em livros cien-
tíficos, fruto de pesquisas de 
muitos anos. O uso intensi-
vo de agrotóxicos, inclusive 
por pulverização aérea, como 
acontece no Brasil, provoca 
ainda outros problemas muito 
graves, como a contaminação 
de mananciais de abasteci-
mento público, rios, córregos 
e lagos. Estudo em uma região 
do Ceará revelou que 83% dos 
poços de água potável de esco-
las estavam contaminados. 

Em sua viagem a Israel, 
o presidente Jair Bol-
sonaro quebrou uma 
respeitada posição da 

política externa brasileira, a 
de promover uma respeitosa 
convivência entre árabes e ju-
deus, mas sempre defendendo 
o direito de a Palestina ter sua 
própria Pátria Soberana, com 
base nas Resoluções da ONU.

Ao abrir um escritório de 
representação comercial do 
Brasil em Jerusalém, o presi-
dente afronta notoriamente o 
direito do povo palestino à sua 
Pátria Independente.

 Desde meados dos anos 
70, o Brasil defende a cau-
sa palestina na ONU, e de-
senvolveu, com os países 
árabes, intensa cooperação 
econômica, com empresas 
brasileiras e seus profissio-
nais, construindo enormes 
obras de infraestrutura e lo-
gística na Líbia, Argélia, Ira-
que e Egito. Toda esta relação 
econômica e comercial pode 
sofrer prejuízos em razão do 
equivocado posicionamento 
anti-árabe, claramente ideo-
lógico, que o presidente ado-
tou nesta visita.

A política externa brasilei-
ra, que era respeitada por seu 
multilateralismo e diversifica-
ção, sintonizada com as ban-
deiras mais progressistas da 
humanidade, agora está sendo 
demolida em função de posi-
ções reacionárias do governo, 
como esta adotada em Israel, 
país constantemente condena-
do pelo desrespeito às resolu-
ções da ONU e por sistemática 
e criminosa violência adotada 
contra os palestinos.

Além da vergonha diplo-
mática, o Brasil ainda poderá 
perder muito dinheiro com as 

exportações, que em 2018 so-
maram 11, bilhões de dólares 

para a Liga Árabe diante de 
apenas 321 milhões para Israel. 

Nenhuma democracia na 
América Latina celebra uma 
ditadura. Mas enquanto pa-
íses como Uruguai, Argen-

tina, Paraguai e Chile lutam 
para condenar os seus re-
pressores e banir qualquer 
apologia à ditadura, o presi-

dente Jair Bolsonaro enver-
gonha o Brasil ao comemo-
rar o golpe militar de 1964 e 
até mandar o próprio gover-
no distribuir vídeo exaltan-
do aqueles horríveis tempos 
de assassinatos e torturas 
que vitimaram até crianças.

Na Argentina, por exem-
plo, cerca de 3 mil pessoas 
já foram indiciadas e 862 
foram condenadas por cri-
mes cometidos no período 
da ditadura, incluindo os 
ex-ditadores Jorge Videla e 
Reynaldo Bignone. 

Até o relator da ONU para 
a Promoção da Verdade, Justi-
ça e Reparação, Fabián Salvio-
li, criticou Bolsonaro, classifi-
cando como "um retrocesso 
inaceitável" a divulgação de 
um vídeo que defende o golpe 
de Estado de 1964.

Começa a aparecer, de fato, a perseguição 
do governo contra quem algum dia “ousou” 
contrariar os interesses de Jair Bolsonaro. 
O Ibama exonerou José Olímpio Augusto 
Morelli, que multou Bolsonaro por pesca 
irregular em área protegida, em 2012. Ele 
era servidor concursado e foi o único a ser 
exonerado entre nove colegas da mesma di-
retoria, o que reforça a tese de perseguição. 
“Fui punido por ter feito minha obrigação”, 
afirmou Morelli.

O ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, criou um 
grupo de trabalho para 
avaliar uma possível re-
dução da tributação de 
cigarros fabricados no 
Brasil. O grupo é forma-
do por representantes dos 
ministérios da Economia, 
Saúde e Justiça, incluindo 
a Polícia Federal.

A iniciativa de Moro 
ignora a OMS (Organi-
zação Mundial da Saú-
de), que afirma que os 
impostos sobre o tabaco 
são a forma mais efetiva 
de reduzir seu consumo. 
Ao elevar o preço do ci-
garro em 10%, diminui-
-se o consumo em cerca 
de 4% nos países desen-
volvidos e cerca de 5% 

nos países em desenvol-
vimento, como o Brasil.

O ex-ministro da 
Justiça, Eugênio Ara-
gão, critica a posição de 
Moro, que aceitou ana-
lisar o que ele chama de 
proposta "indecente e 
imoral". "Está querendo 
vender a ideia de que 
baixar a alíquota do im-
posto para cigarros faz 
bem à indústria, sem se 
dar conta do mal que 
faz para a sociedade, 
que tem que arcar com 
os custos do tabagismo. 
Querer baixar IPI para 
uma classe de cigarros de 
‘baixo custo’- e, claro, de 
baixíssima qualidade - é 
fazer o governo subven-
cionar mata-ratos para 
pobres", afirma. 

Desde o ano 2000, pelo 
menos 884 serviços foram re-
estatizados no mundo, segun-
do o TNI – centro de estudos 
em democracia e sustentabi-
lidade sediado na Holanda. 
O maior número ocorreu em 
países centrais do capitalis-
mo. Só na Alemanha foram 
348 empresas reestatizados. A 
França vem em seguida com 
152, os Estados Unidos com 

67, Reino Unido com 65 e Es-
panha 56.

O levantamento mostrou 
que as reestatizações ocor-
reram porque as empresas 
privadas priorizavam o lucro 
e os serviços estavam caros 
e ruins, em áreas essenciais 
como fornecimento de água e 
energia, coleta de lixo e pro-
gramas habitacionais e fune-
rárias, entre outras.

Durante o segundo semes-
tre de 2018, 32% da população 
urbana da Argentina estava 
abaixo da linha da pobreza. 
Foi um aumento de quase cin-
co pontos percentuais em rela-
ção ao primeiro semestre, e de 
mais de seis pontos em com-
paração aos 25,7% de 2017. E 

o futuro dos argentinos nas 
mãos do presidente Maurício 
Macri é desanimador: quase 
2,7 milhões de pessoas caíram 
na pobreza e cerca de 65% dos 
pobres são crianças e adultos 
de até 30 anos, segundo o Ins-
tituto Nacional de Estatística e 
Censos da Argentina. 

Mais agrotóxicos, menos saúde Beto Almeida

Geraldo Lucchese

Em visita a Israel, Bolsonaro comete vários equívocos

Comemoração da ditadura 
no Brasil é vergonha mundial

Inacreditável: Moro quer incentivar consumo de cigarro Ibama demite servidor 
que multou Bolsonaro por 
pesca irregular 

Privatização faz estragos 
e grandes países voltam a estatizar

Dispara índice de pobreza na Argentina  

#Somos678escolas
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"E você, já calculou sua aposentado-
ria?". Essa era a pergunta mais ouvi-
da pelos corredores da Feira Perma-
nente de São Sebastião no domingo 

(24/3). O portão de saída da feira foi o 
local onde militantes contra a reforma 
da Previdência se reuniram para cal-
cular voluntariamente a aposentadoria 
de dezenas de pessoas. Eles utilizaram 
a calculadora online do Departamento 
Intersindical de Estudos e Estatísticas 
(Dieese). O economista Bruno Moretti 
ajudou a calcular os direitos de aposen-
tadoria dos interessados.

A Frente de Partidos de Esquerda 
de São Sebastião realizou formação 
entre os militantes do Partido dos Tra-
balhadores (PT), Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL) e Partido Comu-

nista do Brasil (PCdoB) para esclare-
cer a população local. Representantes 
locais e distritais das legendas estive-
ram na atividade, como por exemplo 
Toninho do PSOL, que dialogou com 
a comunidade.

Calculadora
Qualquer pessoa pode acessar pes-

quisando nos buscadores da internet 
com as palavras chave Calculadora 
de Aposentadoria. Com dados sim-
ples como tempo estimado de con-
tribuição, idade e tempo de serviço as 
pessoas conseguem ter uma noção de 
quanto tempo levarão para se aposen-
tar na regra atual e como fica a situa-
ção seguindo a proposta de Reforma 
do governo de Jair Bolsonaro.

Mais de mil representantes da 
classe artística estiveram reuni-
dos no dia 27 de março em defe-
sa da cultura no Distrito Federal. 
Eles realizaram uma marcha da 
Câmara Legislativa até o Palácio 

do Buriti, onde uma comissão 
foi recebida pelo GDF. Os artistas 
apresentaram a pauta de reivin-
dicações e manifestaram muita 
preocupação com a inoperância 
da Secretaria de Cultura. 

O Comitê de solidarieda-
de com a Venezuela "General 
Abreu e Lima", conformado 
por diversas organizações 
sociais, culturais e políticas 
brasileiras, promoveu nesta 
sexta-feira (29/03) um en-
contro cultural de mulheres 
em torno da poesia, do canto 
e da música na embaixada da 
República Bolivariana da Ve-
nezuela em Brasília.

Sob o nome "Mulheres de 
todos os cantos" Rendeu-se 
homenagem à liderança da 
mulher brasileira e venezuela-
na na defesa da vida e da paz.

"Com este encontro de mu-
lheres e companheiros solidá-
rios aspiramos encontrar e 
reencontrar corações e novas 
razões para continuar a de-
senvolver iniciativas de cons-
trução de pontes de amizade, 
respeito e reciprocidade entre 
o povo brasileiro e venezuela-
no", comentou a venezuelana 
Damelis Castelo, idealizadora 
da atividade.

O ato contou com a entre-
ga de 35 reconhecimentos 
e da flor da paz, artesanato 
elaborado a partir de reta-
lhos de tecidos coloridos por 

mãos de venezuelanas como 
reconhecimento a mulheres 
brasileiras pelo seu trabalho 
social, cultural, diplomática 
e político. Entre as agracia-
das estavam a deputada fe-
deral Erika Kokay (PT-DF) e 
Ju Pagu-Brasileira, feminista 
e ativista da área cultural.

Para o Comitê, em tempos 
de intervenções e guerras de 

quarta geração, ações polí-
ticas desde a solidariedade 
dos povos são necessárias 
para lidar com as preten-
sões de dominação imperial 
e quebrar a narrativa das 
empresas de comunicação 
financiadas por poderes 
transnacionais interessa-
dos em propagar o Ódio e a 
guerra na Venezuela.

Termina no dia 30 de abril o prazo para 
apresentar a declaração do Imposto de Ren-
da à Receita Federal. Esta obrigação é para 
todas as pessoas que tenham recebido, em 
2018, rendimentos tributáveis cuja soma 
supere R$ 28.559,70. Também precisa de-

clarar quem teve rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados na fonte com soma 
superior a R$ 40 mil. Quem apresentar a de-
claração após o término do prazo receberá 
multa, que vai de R$ 165,74 a 20% do valor 
do Imposto de Renda devido.

Esquina Democrática calcula aposentadoria em São Sebastião

Classe artística sai às 
ruas em defesa da cultura 

Brasileiras e venezuelanas encontram-se 
em Brasília pela paz na Venezuela

Prazo para declarar 
Imposto de Renda vai até 30 de abril 

Vinicius Borba

Vinicius Borba

REIVINDICAÇÕES
– Publicação do saldo e do Superávit do FAC remanescentes de 2017 e 2018, conforme 
o art. 64 da LOC (Lei Orgânica da Cultura);
– Blindagem definitiva do FAC (Fundo Apoio à Cultura);
– Nomeação de profissionais qualificados na Secretaria de Cultura e Rádio Cultura FM, 
com prioridade para os aprovados em concurso;
– Pagamento de projetos já aprovados no FAC 2017/18;
– Reativação da LIC – Lei de Incentivo à Cultura;
– Retomada dos programas Conexão Cultura Permanente e Conexão Cultura Negócios;
– Publicação dos resultados pendentes dos editais do FAC, do exercício anterior;
– Reativação dos conselhos ligados à Secretaria de Cultura; 
– Divulgação dos indicadores econômicos e de geração de emprego do setor cultural.
– Compromisso do governo para garantir o calendário de publicação dos novos editais 
conforme determina o art. 64 da LOC.


