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A PEC 6/2019, proposta de “Deforma 
da Previdência” do governo 
Bolsonaro, difi culta o acesso à 
aposentadoria, diminui o valor dos 
benefícios e ataca itens da legislação 
trabalhista. Bolsonaro quer também 
tirar o abono salarial do PIS/PASEP 
para quem ganha até dois salários 
mínimos e passar a pagar só para 
quem ganha um salário mínimo. 

Mas a face mais obscura da proposta 
é a mudança do regime de repartição 
simples para o de capitalização. 
Empresários e governo deixarão de 
contribuir e o trabalhador terá que se 
virar sozinho para depositar dinheiro 
num banco que ele nem sabe se 
futuramente cumprirá sua parte de 
devolver o valor aplicado.
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D
epois da lama macabra de Bru-
madinho – matando mais de 300 
brasileiros e revelando o crime da 
privatização da Vale do Rio Doce 

– as inundações, desabamentos e destrui-
ção no Rio de Janeiro, denunciam o crime 
do Estado Mínimo, onde milícias fora da 
lei ditam regras selvagens na urbanização 
e na ocupação de terrenos irregulares, 
como mais e mais mortes.

Mas, as tragédias brasileiras não param 
aí. Está em curso a desnacionalização ilegal 
de gasodutos da Petrobras, bem como a en-
trega para capitalistas estrangeiros de áreas 
riquíssimas em petróleo, que poderiam eli-
minar completamente a miséria do nosso 
povo. Junto a isso, o aumento abusivo e 
ilegal dos combustíveis agrava a exploração 
do povo.

O governo também quer impor uma re-
gra para desvalorizar sistematicamente o sa-
lário mínimo, planeja o fi m das aposentado-
rias para a maioria pobre e dos benefícios do 
INSS. Tudo isto representará mais recessão 
na economia, mais desemprego e um agra-
vamento da violência urbana, com a polícia 
sendo estimulada, inclusive, a matar pobres, 
tal como ocorreu com o músico Evaldo Rosa, 
trabalhador honesto fuzilado por soldados 
do Exército, com 80 tiros no Rio.

Sem uma unidade das forças democráti-
cas e populares brasileiras, este governo seguirá 
destruindo o estado nacional, suas instituições, 
sua economia e seus direitos.  O desafio é 
unir o povo para defender a Petrobras, as 
empresas estatais, a Constituição e os direi-
tos sociais, e ter força para barrar a sucessão de 
tragédias sociais que nos é imposta.
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STF é vítima dos monstros que criou
O STF (Supremo Tribunal Federal) deveria ter cortado o mal pela raiz, evitando o 
golpe de 2016 e, por consequência, todo o processo de radicalização à extrema 
direta que viria a seguir. Agora, a própria corte é vítima dos insanos que ajudou 
a chegar no poder.

Nos primeiros 100 dias de governo, Lula anunciou o Fome Zero, estimulou 
o consumo, lançou plano de habitação com 230 mil casas e injetou 5 
bilhões na construção civil, que gerou 500 mil empregos. Já os 100 dias de 
Bolsonaro são de violência, fake news, aumento abusivo dos combustíveis 
e gás de cozinha, trocas de ministros, caos na economia e ataque a direitos 
da população.

Recordar é viver... 

Judiciário brasileiro é isso

Crime de responsabilidade
Gravação feita pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO) comprova que Jair Bol-
sonaro (PSL-RJ) desautorizou uma operação do Ibama contra roubo de madeira 
dentro da Floresta Nacional do Jamari (RO). Segundo a Lei 1.079/1950 (artigo 
9º, inciso 6), é crime de responsabilidade coagir e ameaçar os funcionários do 
Ibama para que procedam ilegalmente. 

Cá entre nós

Uma das questões 
mais graves e mais 
difíceis de enfren-
tar é a da segurança 

pública que intranquiliza a vida 
da população. Ruas perigosas e 
presídios superlotados sob o co-
mando de facções. Há centenas 

de milhares de mandados de 
prisão que não são cumpridos 
e se o forem não haverá lugar 
onde colocar os detentos.

O povo cobra do governo 
condições mínimas para tra-
balhar, deslocar-se, estudar, 
divertir-se, � nalmente viver 

civilizadamente em paz. Mas a 
resposta tem sido basicamente 
o endurecimento da repressão, 
combatendo-se a violência com 
mais violência, sem os resulta-
dos desejados. 

As últimas propostas dos ór-
gãos de segurança são muito 
preocupantes. Pretende-se facili-
tar a compra, a posse e o uso de 
armas de fogo, de tal forma que 
logo cada pessoa poderá ter um 
revólver na mão. Anuncia-se que 
os agentes policiais passarão a ter 
autorização para atirar e matar 
qualquer suspeito de ser um as-
saltante ou um bandido. 

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, mandou 
treinar atiradores de elite para al-
vejar os suspeitos nas favelas com 
o uso de helicópteros. O Ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, elaborou 
um projeto anticrime rejeitado 
pelos setores dedicados a estudar 
o assunto, desde a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) até a 
CNBB (Conferência dos Bispos 
do Brasil) e a Anistia Internacio-
nal. São propostas equivocadas 
que não resolvem o problema. Só 
vão aumentar as tensões e a vio-
lência, colocando o povo pací� co 
no meio de uma verdadeira guer-
ra, um clima de faroeste, onde 
impera a lei da bala.

Um exemplo foi o que ocor-
reu no Rio de Janeiro, quando 
soldados do exército, fortemen-
te armados, dispararam 80 tiros 

contra um carro onde viajava 
uma família que ia participar de 
um chá de bebê, matando o pai e 
ferindo outra pessoa. O motivo: 
os soldados suspeitavam que no 
carro estivessem assaltantes. Esta 
atitude não é um caso isolado, 
mas resultado de um clima que se 
cria quando há licença para ma-
tar. A vida humana passa a não 
valer grande coisa.

Estatísticas mostram que a in-
segurança e a violência são maio-
res na periferia, nas comunida-
des mais carentes. Nos bairros de 
classe média e de renda alta não 
há milícias privadas compostas 
de matadores para cobrar prote-
ção, ameaçar e eliminar quem as 
conteste, ou desagrade. 

Estudos demonstram que a 
violência urbana está ligada à de-
sigualdade econômica e aumenta 
quando crescem o desemprego e 
a exclusão. A segurança pública 
é uma questão social agravada 
pela ausência do Estado, o que 
estimula o narcotrá� co, o trá� co 
de armas e as milícias. 

Todos sabem que o remédio 
contra a febre não cura a doen-
ça. É preciso identi� car a causa 
dessa febre para então curar a 
doença. O mesmo acontece com 
a doença social grave em que o 
sintoma é a violência e a insegu-
rança das pessoas. Se o Estado só 
sabe combater o sintoma e não a 
causa, a insegurança vai persistir 
em nossas comunidades. 

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

BANCO CENTRAL INDEPENDENTE

Independente de quem? Perguntará o inteligente leitor. Do Brasil, do atendimento às necessidades nacionais, é 
a resposta coerente com o pensamento neoliberal do atual Governo. Pois é isso que Bolsonaro propôs ao Con-
gresso. Mas os empregados, chefes, diretores e o presidente do Banco Central continuarão recebendo salários 
e fazendo despesas de viagens e todas as outras com o seu dinheiro. Isto mesmo: eles não prestam contas à 
Nação, mas vivem dos impostos pagos pela população. Esta absurda ideia é mais uma maneira dos banqueiros, 
mesmo quando forem derrotados nas urnas, continuarem a explorar o povo. Caberia acrescentar a este projeto 
de "independência do Banco Central", que as despesas da Federação Brasileira de Bancos (Febraran) também 
constassem do orçamento do Poder Executivo. Ou então que não se aprove esta proposta indecente.

e x p l i c a

Licença para matar? A questão da in-segurança
pública preocupa o Brasil

Marcello Lavenère Machado

Brasil cai na real e presidente 
perde credibilidade

A popularidade de Jair Bolsonaro 
vem despencando e ele mesmo confes-
sou que “não nasceu para ser presidente” 
e que o cargo é “só problemas”. O Institu-
to Datafolha mostra que Bolsonaro tem 
o pior desempenho para um presidente 
em início de governo desde a eleição de 
Collor, em 1989. Somente 32% acham o 
governo Bolsonaro bom ou ótimo. Nem 
mesmo o mercado � nanceiro acredita 
mais no presidente que tanto apoiou. 
Sondagem realizada pela XP Investi-
mentos no início de abril aponta que 
apenas 28% dos investidores conside-
ram o governo bom ou ótimo.  

Ligações
perigosas 

Segundo a prefeitura do 
Rio de Janeiro, os prédios 
que desabaram na comu-
nidade da Muzema, ma-
tando 17 pessoas, foram 
construídos pela milícia, 
que também pratica agio-
tagem e venda ilegal de 
serviços como luz, gás e 
TV a cabo. Um dos chefes 
dessa milícia, segundo 
o Ministério Público, é o 
major Ronald Paulo Alves 
Pereira, ligado à família 
Bolsonaro. Em 2004, o 
miliciano foi homenage-
ado  pelo então deputado 
estadual e atual senador, 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
que propôs uma moção 
de louvor a ele na Assem-
bleia Legislativa do Rio. 

O governo também quer impor uma re-
gra para desvalorizar sistematicamente o sa-
lário mínimo, planeja o fi m das aposentado-
rias para a maioria pobre e dos benefícios do 
INSS. Tudo isto representará mais recessão 
na economia, mais desemprego e um agra-
vamento da violência urbana, com a polícia 
sendo estimulada, inclusive, a matar pobres, 
tal como ocorreu com o músico Evaldo Rosa, 
trabalhador honesto fuzilado por soldados 

Sem uma unidade das forças democráti-
cas e populares brasileiras, este governo seguirá 
destruindo o estado nacional, suas instituições, 
sua economia e seus direitos.  O desafio é 
unir o povo para defender a Petrobras, as 
empresas estatais, a Constituição e os direi-
tos sociais, e ter força para barrar a sucessão de 

BRASIL, UMA TRAGÉDIA 
ATRÁS DA OUTRA

De forma irresponsável, Bolsonaro afi rmou que "não tem" pesquisa 
nas universidades, e "dessas poucas, a grande parte tá na iniciativa 
privada". Pura fake news. Na verdade, cerca de 95% da produção 
científi ca do país vem de universidades públicas

Fake News

Editorial



www.brpopular.com.br 5Brasil  Popular4

18 de abril de 2019brasil

A maior cruelda-
de da reforma da 
Previdência (PEC 
6/19) apresentada 

pelo governo Bolsonaro é a 
mudança do atual regime de 
repartição simples para o de 
capitalização. Empresários e 
governo deixarão de contri-
buir e o trabalhador terá que 
se virar sozinho para deposi-
tar dinheiro num banco que 
ele nem sabe se futuramente 
cumprirá sua parte de de-
volver o valor aplicado.

O sistema de repartição 
simples consiste em regime 
de � nanciamento de Seguri-
dade em que não há forma-
ção de reservas, de modo que 

os atuais trabalhadores con-
tribuem para as aposentado-
rias e demais benefícios pre-
videnciários e assistenciais. 

Já no regime de capita-
lização, que é individual, 
cada trabalhador contri-
bui mensalmente para sua 
aposentadoria numa conta 
separada dos outros tra-
balhadores, como se fosse 
uma poupança. 

Bancos acima de tudo: 
“nos próximos 70 anos, o 
faturamento médio anual 
para os bancos, num sistema 
de capitalização, pode ser 
estimado em R$ 388 bilhões 
por ano”, segundo nota téc-
nica da Una� sco Sindical.

Bolsonaro, que votou pela 
reforma trabalhista de Temer, 
tirando direitos trabalhistas 
da CLT, agora quer fazer uma 
reforma previdenciária que vai 
tornar a aposentadoria uma 
tarefa quase impossível. Pois 
com tanto desemprego, quem 
vai conseguir contribuir 40 
anos, além de ter 62 anos a mu-
lher e 65 anos o homem?

O número de desemprega-
dos já supera 13 milhões. São 
pessoas que não estão contri-
buindo para a Previdência e 

não têm perspectiva de alcan-
çar a aposentadoria. Mas o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ignora a realidade e 
quer conseguir R$ 1 trilhão 
com a reforma da Previdência, 
tirando dos mais pobres. Exa-
tamente esse valor foi o que ga-
nharam as petroleiras estran-
geiras com a lei de Temer, só 
em isenção de impostos. Basta-
ria acabar com esse escândalo 
das petroleiras para conseguir 
R$ 1 trilhão sem destruir a vida 
de milhões de brasileiros.

O governo Bolsonaro enviou ao Congresso sua proposta para as 
diretrizes do Orçamento de 2020 e propõe que o salário mínimo do 
próximo ano seja corrigido apenas pela in� ação, acabando com a 
política implementada durante as gestões do PT, que estabelecia ga-
nhos reais. Assim, no ano que vem, o mínimo será de R$ 1.040.

O presidente Jair Bolso-
naro declarou recentemente 
em jantar com representan-
tes da extrema direita nos 
Estados Unidos que seu 
plano é desconstruir, não 
construir nada: “vim para 
desconstruir”. O que está 
fazendo, de fato, é descons-
truir direitos conquistados 
pela sociedade civil e políti-
ca que são deveres do Esta-
do para com a cidadania. 

O Estado existe para efeti-
var direitos com o orçamen-
to dos impostos pagos pelo 
povo. Ao contrário disso, 
Bolsonaro a� rma que “quan-
to mais direitos, mais proble-
mas você tem”. A efetivação 
de direitos é a redução dos 
problemas de saúde, de edu-
cação, de trânsito, de assis-
tência. Será que vamos vol-
tar à época de pedir esmola? 
Será que vamos voltar à épo-

ca de miséria, do jagunço, da 
segregação social? 

Sem direitos, sem espa-
ços de participação como os 
Conselhos de Direitos, mui-
tos dos quais acabam de ser 
extintos por Decreto no dia 
11 de abril, como enfrentar 
a selvageria dos violadores, 
dos agressores? A cidadania 
não signi� ca apenas ter di-
reitos, mas o reconhecimen-
to do direito a ter direitos.

As leis, as sentenças judi-
ciais de nada valem diante 
dos interesses � nanceiros. 
Vivemos debaixo do objetivo 
do lucro, obtido a qualquer 
preço, de qualquer maneira.

Uma empresa � nanceira, 
fantasiada de empresa de en-
genharia, passará a adminis-
trar gasodutos da Petrobras. 
Será um enorme prejuízo 
para o país a retirada da ges-
tão pro� ssional da Petrobras 
de uma atividade importan-
tíssima para a segurança da 
Nação e da população bra-
sileira. É a mudança do pró-
prio objetivo empresarial.

Desde o momento que o 
sistema � nanceiro internacio-
nal – a banca – passou a dirigir 
o Brasil, temos visto inúmeras 
"privatizações". O que são efe-
tivamente estas privatizações? 
A substituição de uma gerên-
cia com competência técnica, 
capaz de realizar um serviço 
ou produzir um bem com 
qualidade, por uma outra cuja 
única meta é obter o maior lu-
cro para seus acionistas.

Certamente o caro leitor 
já observou o aumento de 
acidentes com aviões, com 
barragens e os defeitos em vá-
rios produtos. Na Inglaterra, 

o aumento de acidentes fer-
roviários obrigou o governo 
a reestatizar as ferrovias; na 
Alemanha, a falta d'água e a 
queda assustadora na quali-
dade do saneamente básico 
também levou o governo à re-
estatização destes serviços.

O governo Bolsonaro pre-
tende privatizar tudo: re� na-
rias, energia elétrica, dutos 
para transporte de petróleo 
e gás, a previdência. Assim, 
caro leitor, vá se preparan-
do para colossais desastres 
e para todo tipo de apagão, 
inclusive no recebimento da 
sua aposentadoria.

O Tribunal de Contas da 
União abriu processo para 
apurar supostas fraudes em ne-
gócios feitos por uma empresa 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, com fundos de 
pensão patrocinados por es-
tatais. Guedes é banqueiro e o 
principal articulador do gover-
no Bolsonaro para a aprovação 
da reforma da Previdência que 
prejudica trabalhadores e be-
ne� cia os bancos.

O tribunal avaliará possíveis 
perdas que as operações feitas 

por Guedes causaram às esta-
tais e aos fundos de pensão da 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
(Previc) e Fundação dos Eco-
nomiários Federais (Funcef) 
dos trabalhadores da Caixa. 
O Ministério Público suspeita 
que as transações geraram ga-
nhos excessivos para Guedes, 
em detrimento das entidades 
que injetaram o dinheiro, res-
ponsáveis pela aposentadoria 
complementar de milhares de 
empregados das estatais.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, enviado ao 
Congresso pelo governo Bolsonaro, não prevê reajuste para os servi-
dores públicos, com exceção dos militares. Os concursos 
públicos também � cam vetados, segundo informou o se-
cretário-adjunto de Fazenda, Esteves Colnago, durante 
a apresentação do projeto. 

A proposta de reforma da Pre-
vidência do governo Bolsonaro 
reduz a distribuição de remédios a 
pacientes da rede pública de saúde 
obtidos por decisão judicial. O go-
verno quer alterar o parágrafo 5° do 
artigo 195 da Constituição, que trata 
do orçamento da seguridade social, 
que abrange saúde, Previdência e 
assistência social.  “Nenhum benefí-
cio ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou es-
tendido por ato administrativo, lei 
ou decisão judicial, sem a corres-
pondente fonte de custeio total”, diz 
o texto da proposta.

Se isso for aprovado, o SUS não 
terá mais que atender decisões ju-
diciais, mesmo que seja para sal-
var vidas. A depender da vontade 
de Bolsonaro, se o paciente não 
tiver dinheiro para comprar remé-
dio ou pagar tratamento médico, 
� ca condenado à morte e não tem 
a quem recorrer.

Capitalização:
R$ 388 bi por ano 
de mão beijada 
para os bancos

Petroleiras estrangeiras embolsam o valor
que a reforma da Previdência “economizaria”

Salário mínimo
não terá aumento real

Desconstruir direitos é a volta da barbárie

Brasil toma caminho dos apagões e dos desastres
Reajuste para servidores e
concursos públicos estão vetados

Governo quer condenar à morte quem
não tiver dinheiro para comprar remédio

Congresso pelo governo Bolsonaro, não prevê reajuste para os servi-
dores públicos, com exceção dos militares. Os concursos 
públicos também � cam vetados, segundo informou o se-
cretário-adjunto de Fazenda, Esteves Colnago, durante 
a apresentação do projeto. a apresentação do projeto. 

Emanuel Cancella

Vicente Faleiros

Pedro Pinho

Paulo Guedes é investigado por gestão 
fraudulenta em fundos de pensão

O que fazer com o desmanche das instituições – do qual o minis-
tro do STF Alexandre de Moraes foi um dos artífi ces– que permite 
a duas corporações se insurgirem contra o próprio STF, amparado 
nas milícias digitais?

Luis Nassif
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Sem grandes surpresas, o 
governo Bolsonaro ter-
minou seu primeiro tri-
mestre como o mais mal 

avaliado desde a redemocrati-
zação. Compõem esse quadro 
o absoluto despreparo do pre-
sidente e sua equipe, a agenda 
antipovo, as declarações desas-
tradas e guerra interna entre 
seus componentes.

Todos esses elementos ca-
racterizaram os três meses de 
Ricardo Vélez no Ministério da 
Educação. O agora ex-minis-
tro, em pouco tempo, colecio-
nou gafes, ações destrambelha-
das, acusações de imobilismo, 
falta de habilidade, que o colo-
caram na posição de segundo 
ministro de Bolsonaro a perder 
o cargo. Ele anunciou que alte-
raria livros didáticos para que 

ocultassem o golpe de 1964 e 
chegou a a� rmar que “o brasi-
leiro, viajando, é um canibal”, 
porque teria tendência a rou-
bar coisas do hotel e do avião. 

Mas Abraham Weintraub, 
substituto de Vélez, demonstra 
os mesmos delírios ideológicos, 
vocação para o autoritarismo e 
a falta de experiência do ante-
cessor. Até o padrinho político 
é o mesmo. Com um plus: a 
profunda relação de Weintraub 
com o mercado � nanceiro (fo-
ram cerca de 20 anos de servi-
ços prestados). 

A grande relação de Wein-
traub com a educação é a dis-
puta contra o moinho de vento 
“marxismo cultural” na univer-
sidade. Ele dá aulas na Unifesp 
desde 2004, graças à expansão 
proporcionada pelo Governo 

Lula. Como? Xingando e abdi-
cando de premissas racionais. 
Juntava alunos na sala de aula 
para discursar contra o comu-
nismo a partir de chavões frau-
dulentos e pí� os. 

Para o movimento sindical 
e social da educação, não há 
nada de novo no front. O go-
verno Bolsonaro, desde a ori-
gem, revela mais que a ideolo-
gia privatista e elitista. Revela 
um profundo desprezo pela 
educação e seus pro� ssionais. 
Desde a eleição, cresce a ação 
dos defensores da Lei da Mor-
daça, tentativas de criminaliza-
ção do magistério e consequen-
tes ameaças explícitas e veladas 
a professores em sala de aula, 
sem falar na reforma da Previ-
dência e nos ataques trabalhis-
tas que já estão em curso.

A ideia louca de Zema, go-
vernador de Minas Gerais, de 
que vai fazer tudo para privati-
zar a Cemig até o � nal do ano, 
oferece uma grande oportuni-
dade para uma reação nacio-
nalista, democrática e popular 
do povo mineiro, para defen-
der aquela empresa estatal que 
é uma das maiores conquis-
tas da Era JK e da Era Vargas. 
Mais do que privatização, seria 
desnacionalização.

Não faltará apoio se os mo-
vimentos democráticos e po-
pulares levantarem a defesa da 
Cemig Estatal, por tratar-se da 
maior empresa de eletricidade 
do país, com rami� cação por 
boa parte do nosso território, 
alavanca indispensável para 
a industrialização mineira e 
para sua economia, e fator de 
democratização de direitos do 
povo à eletricidade.

Já sabemos, especialmente os 
mineiros, a tragédia representa-
da pela privatização da Vale do 
Rio Doce, com seus sucessivos 
atos criminosos contra o povo 
e a natureza, fruto da ganância 
incontrolável do capitalismo.

A ideia de privatizar a Ce-
mig para pagar dívidas é ou-
tro crime monumental. O que 
obriga, inevitavelmente, aos 
movimentos progressistas, a 
questionaram este criminoso 
sistema de dívida, revelando 
a fraude na sua ampliação ar-
ti� cial, contra os interesses e 
as necessidades do povo, im-
pondo que programas essen-
ciais à população – moradia, 
saneamento, emprego – se-
jam sacri� cados para o enri-
quecimento de banqueiros 
inescrupulosos.

Lembrando que o ex-go-
vernador Itamar Franco mo-
bilizou tropas da PM mineira 
contra a privatização de Fur-
nas, é preciso agora divulgar, 
nesta campanha cívica, os 
discursos de JK e Vargas em 
defesa da Cemig, na época 
alvo de boicote por parte da 
oligarquia � nanceira, sempre 
contrária à industrialização. 
Grande tarefa tem nas mãos o 
movimento popular mineiro 
em defesa da Cemig Estatal, 
bem como da defesa da rees-
tatização da Vale.

Há três anos a Vale priva-
tizada foi responsável pelo 
rompimento de uma barra-
gem em Mariana (MG), que 
matou 19 pessoas e contami-

nou o Rio Doce. Este ano, a 
Vale voltou a matar. Dessa 
vez, cerca de 300 pessoas 
morreram em decorrência 
de novo rompimento de bar-

ragem, agora em Brumadi-
nho (MG). Se a Vale não for 
reestatizada, mais gente vai 
morrer e a impunidade pre-
valecerá.

O presidente Bolsonaro 
determinou o � m do pa-
trocínio da Petrobras para 
13 projetos culturais, entre 
eles Festival de Brasília do 

Cinema Brasileiro, Mostra 
Internacional de Cinema de 
São Paulo, Festival do Rio, 
Anima Mundi, Festival de 
Cinema de Vitória, Festival 

Porto Alegre em Cena, Fes-
tival de Teatro de Curitiba, 
Casa do Choro do Rio de Ja-
neiro e Clube do Choro de 
Brasília. 

Apesar de várias declarações 
agressivas do presidente 
Bolsonaro contra a Vene-
zuela e apesar de sua níti-

da vontade de servir aos EUA numa 
agressão militar, até o momento, há 
vários sinais de que os militares bra-
sileiros estão freando a agressividade 
presidencial.

O próprio vice-presidente, general 
Mourão, em viagem recente aos EUA, 
descartou qualquer participação do Brasil 
em aventuras militares contra o país vizi-
nho, com o qual o Brasil tinha excelente 
relação comercial, geradora de empregos 
e renda para a economia nacional.

Publicações militares especializa-
das estão abertamente defendendo 
uma neutralidade brasileira em re-
lação àquele con� ito, no limite da 
diplomacia. Mencionam, com espe-

cial importância, a disposição notó-
ria da Rússia e da China de ampliar 
sua presença econômica e militar na 
Venezuela, bem como do Irã, o que 
signi� caria que o Brasil abriria um 
desconfortável con� ito com colegas 
do BRICS, com os quais possui signi-
� cativa relação comercial.

Além disso, em defesa desta posi-
ção de neutralidade, estes especialis-
tas militares não esquecem antigos 
temores de que os EUA, que possuem 
mais de mil bases militares fora de seu 
território, querem apenas um pretex-
to para entrarem no Brasil e não sa-
írem mais. É importante que os mo-
vimentos progressistas, em defesa da 
nação ameaçada, superem obstáculos 
e preconceitos e, a despeito de tudo, 
abram um diálogo com as autorida-
des militares brasileiras.

Troca do ministro da Educação: mais do mesmo

Em Defesa da Cemig Estatal:
conquista de JK e Vargas a favor do Brasil

É preciso reestatizar a Vale

Bolsonaro mandou Petrobras cortar patrocínios culturais

Beto Almeida

Beto Almeida

Rosilene Correa

Militares do Brasil não querem guerra contra Venezuela
18 de abril de 2019

Bolsonaro confessou que, durante 
seu encontro com o presidente nor-
te-americano, Donald Trump, propôs 
que os Estados Unidos explorem a re-
gião amazônica. “Quando estive ago-
ra com Trump, conversei com ele que 
quero abrir para ele explorar a região 
amazônica em parceria”, a� rmou o 
presidente. E para piorar, ele a� rmou 
que pretende rever todas as demarca-
ções de terras indígenas, uma verda-
deira ameaça ao Brasil.

A in� ação na Argentina fechou 2018 em 47,6%, a maior desde 1991, de-
monstrando o fracasso do modelo aplicado pelo presidente Maurício Macri, 
antes tão elogiado pela grande imprensa brasileira.  

Além do desemprego, os argentinos enfrentam elevados preços de itens 
básicos, como alimentação e tarifas de serviços públicos. Outro item preocu-
pante é a dívida externa, próxima a 80% do PIB (Produto Interno Bruto). 

Apesar de manter uma política de 
submissão aos interesses de Israel, Jair 
Bolsonaro disse uma besteira que con-
seguiu atrair até a ira das autoridades 
israelenses. Ele disse que o Holocaus-
to – genocídio de judeus na Segunda 
Guerra – poderia ser perdoado. 

O prefeito de Nova Iorque (EUA), 
Bill de Blasio, revelou que não gosta-
ria de receber Jair Bolsonaro em sua 
cidade por se tratar de uma pessoa 
“perigosa, racista e homofóbica”.

“Bolsonaro não é perigoso somen-
te por causa de seus racismo e ho-
mofobia evidentes. Infelizmente, ele 
também é a pessoa com maior poder 
de impacto sobre o que se passará na 
Amazônia daqui para a frente”, disse 
Bill de Blasio.

Em viagem aos Estados Unidos, 
o vice-presidente Hamilton Mourão 
contrariou o presidente Jair Bolsona-
ro e declarou que a China é parceira 
estratégica do Brasil. "A China quer 
nossos produtos, nós precisamos de 
ferrovias, portos e rodovias que faci-

litem o transporte destes produtos 
em melhores condições", disse o vice. 
Irritado com a declaração, Steve Ban-
non – que é estrategista de Trump e 
Bolsonaro, e chamou o Papa Francis-
co de inimigo – defende a renúncia 
de Mourão. 

Bolsonaro quer que os
Estados Unidos explorem a Amazônia

Infl ação na Argentina é a mais alta em 27 anos

Besteira pouca é bobagem Prefeito de Nova Iorque chama 
Bolsonaro de “perigoso, racista 
e homofóbico”

Mourão diz que China é parceira estratégica do Brasil

NÓS MORREMOS. ELES LUCRAM.
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distrito federal

Desde que assumiu o gover-
no do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB) ainda não en-
controu o rumo para a capital 
federal. Depois de ter criticado 
a gestão privatizada no Hospital 
de Base, implantada pelo ex-go-
vernador Rodrigo Rollemberg 
(PSB), Ibaneis mudou de ideia 
e expandiu esse tipo de gestão 
para o Hospital de Santa Ma-
ria e todas as seis Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
fazendo piorar o atendimento. 
Na educação, a única novidade 
foi colocar militares dentro de 
quatro escolas. Já no transpor-
te, estudantes e trabalhadores 
enfrentam di� culdades para o 
uso do cartão nos ônibus urba-
nos. Além disso, trabalhadores 
do metrô anunciaram greve 
para o dia 2 de maio. Enquanto 
isso, o governador pede paci-
ência à população.

O Sindicato dos Traba-
lhadores da Universidade de 
Brasília (Sintfub), que está sob 
nova direção para o biênio 
2018-2019, reforça a luta con-
tra a reforma da Previdência e 
já criou o Comitê em Defesa 
da UnB para defender a insti-
tuição dos ataques do governo 
Bolsonaro, que prevê a privati-
zação das universidades públi-
cas e mais precarização dos di-
reitos da classe trabalhadora.

O Sintfub – cuja nova co-
ordenação é composta por 

Edmilson Lima, Francisco 
Rodrigues e Marilene Dias 
– representa cerca de 3 mil 
trabalhadores, que atendem 
professores e mais de 47 mil 
alunos da UnB. Também cui-
dam da estrutura da Universi-
dade que envolve 104 prédios 
na Asa Norte, Gama, Ceilân-
dia e Planaltina, além do cam-
pus avançado de Alto Paraíso, 
o Centro de Cultura e a Edito-
ra, ambos no Setor Comercial 
Sul, e o Centro de Saúde da 
406 Norte.

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que, de janei-
ro até 16 de março deste ano, 
foram registrados 229.064 
casos de dengue em todo o 
Brasil. Em 2018, no mesmo 
período, foram 62.900 casos. 
No Distrito Federal não foi 
diferente: houve um aumento 
de 528% no número de casos. 
Aqui no DF também aumen-
tou em 200% o número de ca-
sos de Zika. 

A Dengue e a Zika são 
doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, que 
também transmite a Chikun-
gunya e a Febre Amarela. En-
quanto a dengue causa febre 
alta, dor no corpo, atrás dos 
olhos, vômito e muita fraque-
za, a Zika produz manchas 
vermelhas na pele, coceira, 
febre baixa e dores muscu-
lares. A Chikungunya traz 
muitas dores e inchaço nas 
articulações principalmente 
nos tornozelos e pulsos. As 

três doenças são sérias: a den-
gue mata até 20% dos pacien-
tes que adquirem sua forma 
grave e até março 6 pacientes 
morreram no DF. 

Mas, não apenas as doen-
ças transmitidas pelo Aedes 
aegypti aumentaram muito 
no Brasil. O sarampo, que 
até 2016 não apresentava ne-
nhum caso, voltou a ocorrer, 
principalmente no norte, no 
sul e no sudeste. Depois de 
muito esforço do SUS, o Bra-
sil tinha obtido o Certi� cado 
de Eliminação do Sarampo, 
que é uma doença altamen-
te contagiosa e que provoca 
mortes, em especial de crian-
ças desnutridas e menores de 
um ano. 

Os casos de Aids também 
mostram aumento no Brasil, 
além de outras doenças que 
estavam diminuindo o nú-
mero de casos até 2016. O en-
fraquecimento do sistema de 
vigilância epidemiológica, da 

atenção básica, da vigilância 
sanitária e ambiental é uma 
das principais causas da pio-
ra do quadro destas doenças. 
Para se ter uma ideia do que 
está acontecendo com o SUS, 
basta citar que, em 2019, por 
força da Emenda Constitu-
cional que congelou os gastos 
da União, o SUS teve uma 
diminuição de 9,5 bilhões de 
reais em seu orçamento. 

Congelar os gastos com 
saúde enquanto a população 
cresce e as condições de vida 
pioram é um crime, que co-
meçou no governo Temer 
e continua com Bolsonaro. 
Cortar os imensos salários 
dos juízes, procuradores, de-
sembargadores, dos políticos 
e outros, nem sequer é cogita-
do. Ao contrário, a família do 
presidente Bolsonaro gastou, 
nos primeiros três meses de 
2019, perto de R$ 36 mil por 
dia. Isso mesmo: 36 mil reais 
por dia.

Brasília completa
59 anos à deriva

Sindicato dos Trabalhadores da UnB
luta contra o desmonte da Universidade

A saúde cada vez pior

#Somos678escolas

Geraldo Lucchese


