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DESEMPREGO SOBE
E ECONOMIA AFUNDA

Mas Bolsonaro só pensa em atacar a educação pública, agradar os Estados Unidos, entregar a Petrobras e
acabar com a aposentadoria. Até Ratinho e Luciana Giménez ele contratou para enganar o povo na TV. Pág. 4 e 5
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Editorial

MAIS DESEMPREGO
À VISTA!

A

o ser questionado sobre o crescimento do desemprego no Brasil,
o presidente da República disse
que o problema é que “a mão-de-obra é muito cara’. A resposta é assustadora, seja porque o governo fechou o
Ministério do Trabalho e, continuando Michel Temer, está demolindo a CLT (leis trabalhistas), bem como está incentivando o
trabalho informal, irregular, sem proteção
ao trabalhador. O objetivo é claramente
fazer o Brasil voltar aos tempos anteriores
à Era Vargas, sem direitos trabalhistas, sem
salário mínimo e sem previdência social
pública.
O fraco desempenho da economia
tende a se agravar. O próprio governo reconhece isto em seus dados e estimativas.
E não tem plano algum para enfrentar o
problema de milhões de brasileiros desesperados. Com os cortes nos investimentos
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públicos, a enorme quantidade de obras
paralisadas vai aumentar. Menos obras,
menos empregos, agravando a criminalidade, o que acarretará mais repressão, na
linha da execução física de pobres, como
vem sendo incentivado por autoridades. A
situação do Brasil é medonha.
O desemprego só será combatido de
verdade com forte construção de obras
públicas, sobretudo moradias populares,
escolas, hospitais, obras de urbanização
e prevenção de acidentes, o que traz contratação massiva de trabalhadores, sustentando o consumo de alimentos, roupas,
sapatos, medicamentos – hoje em queda
– levantando a produção e, aí sim, possibilitando a recuperação da economia. Bolsonaro não fala nada disso. Mantém o salário
mínimo congelado e parece sonhar com
os trabalhadores com a menor remuneração possível, como em séculos passados.

Recordar é viver...

Fake News

A voz que cantou a luta do povo
Fica aqui a homenagem do Jornal Brasil Popular à eterna Beth Carvalho,
que morreu no dia 30 de abril, aos 72 anos, deixando a marca de
uma grande artista popular e guerreira histórica do povo e da música
brasileira. Em entrevista exclusiva publicado pelo Jornal Brasil Popular em
janeiro de 2016, a sambista carioca falou sobre seus 50 anos de carreira,
destacando sua missão em fazer do samba a música que embala a luta
do povo por justiça social. Na entrevista, ela fez críticas à “fúria das elites
brasileiras que sempre se posicionaram contrárias a governos que fazem
da população mais pobre sua prioridade”.

Quase 5 mil robôs a serviço de Bolsonaro
Um detector de robôs nas redes sociais desenvolvido pela Universidade de Indiana
(EUA), chamado Botmeter, identificou 4.900 robôs entre os 30 mil seguidores de Jair
Bolsonaro mais assíduos. Um exemplo é o perfil @maring69423516, que entre os dias
21 e 29 de março, foi responsável pela maior quantidade de posts com hashtags de
apoio a Bolsonaro que chegaram aos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Cá entre nós
Governo corta mestrado e doutorado
O governo suspendeu bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela Capes, órgão de
fomento ligado ao Ministério da Educação. Centenas de estudantes terão que desistir
da pós-graduação em diversas áreas, inclusive professores.
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Produção e
Comercialização Agroecológica Carajás – CooperCarajas
CNPJ 24.525.574/0001-41
O Conselho de Administração da CooperCarajas convoca todos os filiados à Cooperativa para participarem
da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 31 de maio de 2019, no Galpão Comunitário do
Assentamento Oziel Alves III (Pipiripal), Planaltina, DF, às 12:00 horas em primeira chamada, às 13:00 horas
em segunda chamada e, às 14h em terceira chamada, conforme Artigo 25 de seu Estatuto.
A Assembleia contará com a seguinte ordem do dia:
1. Eleição do novo Conselho de Administração da CooperCarajas;
2. Eleição do novo Conselho Fiscal da CooperCarajás;
3. Avaliação do Exercício Social anterior
4. Análise do Balanço Anual;
5. Apreciação do parecer do conselho Fiscal;
6. Destinação das sobras ou rateiro das perdas do ano de 2018;
7. Análise do Plano de Metas para o novo período;
8. Outros assuntos de interesse dos associados.
Conselho de Administração da CooperCarajas
Brasília, 09 de maio de 2019.

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

Só as refinarias da Petrobras podem
garantir combustível a preço justo
Pedro Pinho

A

privatização das refinarias da Petrobras é um
retrocesso criminoso que
só aumenta os preços dos
combustíveis. Afinal, os preços da
energia elétrica, da telefonia, da internet, do gás natural baixaram após
as privatizações?
Claro que não. Porque não há o tal
“mercado competitivo” que a grande imprensa inventa para enganar
o povo. Na verdade, há monopólios
privados e oligopólios.
As grandes empresas, em qualquer segmento industrial, têm como
principais acionistas gigantes do
mercado financeiro. Para ficar nos
derivados do petróleo, os acionistas
da Exxon Mobil, da Chevron, da Total, da BP, são os mesmos: BlackRock, Vanguard, State Street, Wellington, Fidelity e outras similares.

E após a descoberta do pré-sal, a
Petrobras passou a ser o principal
objeto da cobiça dessas grandes petroleiras, que apresentam acentuada
queda de suas reservas e receitas.
Para se manter equilibrada na bolsa
de valores, a Chevron, que em 2016
apresentou um prejuízo de US$ 500
milhões, efetuou distribuição de dividendos de US$ 4 bilhões. A Exxon,
maior petroleira mundial, teve lucro
de US$ 7 bilhões, mas distribuiu US$
12 bilhões em dividendos.
Estas empresas de petróleo estão
pegando empréstimos para pagar dividendos aos acionistas. É um suicídio
financeiro. Esta situação é o pano de
fundo do que ocorre hoje na Petrobras.
Para elas, o pré-sal é a tábua de salvação. E quem quer salvá-las é o próprio
governo brasileiro, entregando o patrimônio da Petrobras para elas.

Governo extingue conselhos e exclui a voz do povo
Vicente Faleiros
Por meio do Decreto
9.759/2019, o governo Bolsonaro
deu mais um passo na sua política
autoritária, extinguindo os conselhos de direitos de várias áreas da
representação da sociedade na
gestão pública. Esses conselhos
foram estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 para estimular a democracia participativa
num diálogo entre governo e sociedade.
Bolsonaro está eliminando o
diálogo com o povo, extinguindo colegiados como o Conselho
Nacional de Direitos da Pessoa
Idosa, da Pessoa com Deficiência,
de Combate à Discriminação, de

Políticas sobre Drogas, de Transparência e Combate à Corrupção, dentre outros. A extinção
dos conselhos é uma afronta à
democracia, um silenciamento
da voz do povo, uma restrição à
participação popular. Com isso,
os representantes da sociedade
perdem condições de sugerir,
propor, acompanhar e controlar
políticas públicas de interesse da
população.
Não é por motivo econômico
que os conselhos de direitos são
extintos, mas apenas para excluir
a voz dos representantes do povo.
Afinal, as reuniões desses conselhos são de caráter voluntário,

Ministro mente e gás de cozinha fica mais caro
Uma semana após o ministro da economia, Paulo Guedes,
anunciar que reduziria o preço
do gás de cozinha pela metade,
o governo Bolsonaro enganou

a população e fez exatamente o
contrário: aumentou o preço novamente. Já há lugares em que o
botijão de 13Kg está custando
mais de R$ 80.

com gastos apenas com diárias
e passagens, diferentemente das
reuniões de executivos, de bancos
e agências que propiciam gordas
gratificações aos participantes.
Os movimentos sociais estão
se mobilizando contra essa decisão autoritária do governo, que
usa um discurso falso para justificar esse corte na participação
popular. Bolsonaro só pretende
ouvir o mercado capitalista, desconsiderando os interesses e o
controle popular.
Participe da Consulta Pública
sobre o Decreto 9.759/2019, no
site https://forms.gle/fFt97LEV8Bop5ECZ6.

e x p l i c a
O DINHEIRO DA PETROBRAS QUE
NÃO VAI MAIS PARA SAÚDE NEM PARA EDUCAÇÃO
O Fundo Social, com recursos do pré-sal, garantiu R$ 10,9 bilhões, entre 2012 e 2018.
Agora, com a privatização de 70% do pré-sal, a saúde e a educação não mais terão este
dinheiro. O pior é que os recursos passados são muito menores do que os futuros, pelas
novas descobertas e poços produtores (17 unidades flutuantes planejadas até 2025).
O pré-sal é a mais profunda área petrolífera do mundo, entre os estados de Santa
Catarina e Espírito Santo. É uma Arábia Saudita submersa. Estima-se em 160 bilhões de
barris o petróleo lá existente.
Mas o governo Bolsonaro só pensa em privatizar. Em termos de recursos para o Brasil,
será trocada uma estatal eficiente - como mostra a descoberta do pré-sal - que quando
teve monopólio o usou para o desenvolvimento industrial do País - empregos em
estaleiros, fábricas, projetos de engenharia - por uma financeira estrangeira - única com
dinheiro para esta compra – preocupada apenas em obter o maior lucro para enviar a
seus acionistas no exterior.
Na desconstrução da saúde e da educação, entre 35 órgãos de gestão federal que
Bolsonaro extinguiu, estão: Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena e de
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, os Conselhos Nacional do Idoso e de
Política sobre Drogas.
O petróleo e a Petrobras precisam ser reestatizados, para que nossas riquezas sejam
usadas em favor do nosso povo e para o futuro de nossos filhos.
www.brpopular.com.br 3
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Desemprego alto e aposentadoria roubada
Governo desastroso transfere renda dos mais pobres para os mais ricos
César Fonseca

O

governo Bolsonaro, como disse Lula,
ficou louco. É um
hospício. Os caras
não cuidam do principal, que é
o desemprego. São mais de 13
milhões de desempregados, 30
milhões de desalentados – que
desistiram de procurar trabalho – e 63 milhões de inadimplentes, dependurados no SPC.
Capitalismo de araque: 100
milhões de não consumidores.
Qual empresário, qual investidor embarca numa fria dessas, fabricar mercadorias, para
deixar no estoque? Quem vai
consumir, se os salários estão
em queda? Com salário mínimo reajustado abaixo da inflação, o poder de compra dos
trabalhadores vai ao chão.
As previsões são de que a
paralisia econômica continua-

rá em 2019 e 2020. O Produto
Interno Bruto (PIB) não deverá alcançar sequer 1%. Nesse
marasmo econômico, só os
banqueiros ganham. O lucro
deles foi 16% no primeiro trimestre. Bolsonaro segue com
a política econômica suicida
de Temer.
O governo mantém congelados os gastos públicos,
que movimentam comércio
e indústria, e descongelados
os gastos com a dívida governamental. Vida boa só para
os agiotas. Para eles, o Banco
Central fixa a taxa de juros acima do crescimento da economia. Tremenda transferência
de renda dos mais pobres para
os mais ricos.
É pura cara de pau de Bolsonaro dizer que quem provoca
os estragos nas contas públicas

é a Previdência. Querem tirar
R$ 1 trilhão dos aposentados
nos próximos dez anos. Usam
a conversa mole de que são os
pobres que serão beneficiados
com os cortes dos gastos nas
aposentadorias, no aumento
da idade mínima para aposentar, no aumento das alíquotas
de contribuição etc. Tudo sacanagem.
A verdade é uma só: os
trabalhadores mais pobres
ganharão menos, trabalharão mais e dificilmente conseguirão se aposentar. Com o
regime de capitalização, cada
um que cuide da sua aposentadoria. Para isso, tem que
fazer sua própria poupança/
aposentadoria. O resto é conversa fiada de governo mentiroso que esconde informação
do povo.

Bolsonaro paga apresentadores de TV
com dinheiro público para defender fim da aposentadoria
Jair Bolsonaro decidiu usar
o dinheiro do contribuinte
para realizar uma nova ofensiva de marketing com o objetivo de aprovar o fim da aposentadoria. Com o custo de R$
40 milhões, a nova campanha
publicitária da reforma da
Previdência vai ter até os apresentadores Luciana Gimenez

(Rede TV!) e Ratinho (SBT)
tentando fazer o povo acreditar no discurso mentiroso de
que a reforma da Previdência
acaba com os privilégios.
Além da propaganda em
intervalos comerciais, com
o slogan "Nova Previdência,
pode perguntar", o governo
vai disseminar nos programas

mais populares o falso argumento de que acabar com o
direito à aposentadoria será
bom para o Brasil.
Mas a pergunta que deveria ser feita é: “se a reforma é
tão boa para o povo, por que
o governo precisa gastar tanto dinheiro para convencer a
população disso?”

Reforma da Previdência:
pressione os deputados pela Internet
Acesse o site www.napressao.org.br
pelo celular, tablete ou computador – e
pressione os deputados de sua região a
votarem contra a PEC 6/2019, Proposta
de Emenda Constitucional que destrói a
Previdência Social e deixa sua aposentadoria
a perigo. Basta acessar o site e mandar seu
recado diretamente pelo WhatsApp, Twitter,
Facebook e e-mail dos deputados.
4 Brasil Popular
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#FalaLula: 'Brasil é governado por um bando de lunáticos'

G

lobo e Record esconderam, mas a imprensa internacional
repercutiu a primeira
entrevista de Lula como preso
político, concedida na sexta-feira (26) aos jornais Folha de
S.Paulo e El Pais (Espanha). O
destaque foi a afirmação do ex-presidente de que o Brasil passou a ser governado “por um
bando de lunáticos” e de que vai
lutar para mostrar ao povo brasileiro e ao mundo as armações
de Sergio Moro para incriminá-lo e tirá-lo da disputa eleitoral.

Trechos da entrevista

"Não adianta ficar xingando o
Bolsonaro e achando que ele vai
fazer. Ele não vai fazer!
Então, ao invés de ficar esperando que Bolsonaro resolva o
nosso problema nós temos que,

Cobrar o Congresso Nacional,
fazer pressão.
Você acha que nós vamos evitar
a aprovação da Previdência Social como eles querem fazendo
uma manifestação na Paulista?
Não!
A manifestação tem que ser na
cidade do deputado federal.
Tem que ser na porta da casa
dele, na rua dele
Senão...
Como é que Bolsonaro trabalha?
Robô mandando zap para senador, robô mandando zap para
deputado, robô mandando zap
para um monte de gente.

Coisa de doido:
até criança poderá usar arma
Um dos aspectos mais
dramáticos e de repercussão explosiva do decreto
de liberação de porte de
armas assinado por Jair
Bolsonaro está escondido
no parágrafo 6º do artigo 36: por ele, crianças
e adolescentes poderão,

Nós temos que brigar.
É uma disputa. (...) Estão tirando nossos direitos.
Porque eles estão desmontando tudo que nós conquistamos.
Desmontando, simplesmente
destruindo.

enquanto sociedade civil organizada, começar a se mexer, começar a lutar, começar a brigar
pelos nossos interesses.

sem qualquer restrição de
idade, ter acesso a armas.
Basta a autorização de um
dos pais ou responsáveis
legais para que crianças e
adolescentes possam ingressar nos clubes e escolas de tiro para fazer uso
de armas.

Quando eles falam de reforma, na verdade são demolidores, destruidores do futuro.
Esse Guedes daqui a pouco vai
embora. Esse Guedes, a hora
que ele cair, ele vai morar nos
Estados Unidos, ninguém vai
nem lembrar dele.
Mas quem vai ficar com a vida
desgraçada são mulheres e homens que trabalharam a vida
inteira neste país.
Então a hora de lutar é agora!"

Inflação está pior
para os mais pobres

Endividamento das famílias
tem quarta alta seguida

O governo Bolsonaro está perdido e a área econômica está mergulhada no caos, afetando principalmente os mais pobres. De
acordo com o Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a inflação
para famílias com renda de 1 a 2,5
salários mínimos avançou no mês
de abril e acumula uma taxa maior
que o índice geral. De acordo com
Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1), a inflação para
esta parcela da população fechou
abril com alta de 0,73%
Segundo o indicador, a inflação para as famílias de baixa renda acumula uma alta de 5,86%,
acima do índice geral, o IPC-BR, que foi de 5,19%. De acordo
com o levantamento da FGV, a
maior alta foi registrada na área
de saúde e cuidados pessoais,
que passou de 0,25% em março
para 1,08% em abril. No caso dos
medicamentos, a inflação passou
em 0,09% para 1,68% no mesmo
período.

Em abril, o percentual de
famílias brasileiras endividadas alcançou 62,7%, o quarto
aumento consecutivo. Seguindo a lógica do governo Bolsonaro, a situação está pior para
os mais pobres. O percentual
das famílias com dívidas entre
as que ganham até dez salários
mínimos alcançou 63,9% em
abril. Já entre as famílias com
ganhos acima de dez salários,
o percentual de endividadas
ficou em 57,5%.
O cartão de crédito foi
apontado em primeiro
lugar como um dos principais tipos de dívida por
77,6% das famílias endividadas, seguido por carnês

(15,3%) e financiamento de
carro (10,0%).
Os dados são da Pesquisa
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).

Produção industrial despenca
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, conseguiu
sua primeira grande façanha:
a produção industrial teve

queda de 6,1% em março. É
como se a indústria do Brasil
retrocedesse dez anos em um
piscar de olhos.

“Reforma da Previdência favorece os mais pobres. E perdoa dívida de R$ 69 milhões do pai do Neymar.”
José Simão
www.brpopular.com.br 5
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Bolsonaro tira dinheiro das universidades
públicas e ameaça educação
Inês Ulhôa

Q

uatro meses de mandato e
muitas patacoadas, como querer invadir um país vizinho,
entregar nossas riquezas para
empresas internacionais, elaborar uma
reforma da previdência que só prejudica
os mais pobres e atende os interesses de
empresários e banqueiros, entre outras.
Porém, até agora, o mais virulento ataque
deste (des)governo foi contra as universidades públicas.
No dia 30/4, o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, anunciou o corte
de 30% nos orçamentos das Universidades de Brasília, Federal Fluminense e
Federal da Bahia, sob a alegação de “balbúrdia” (o que é uma tremenda mentira),
ignorando que essas instituições estão listadas entre as melhores do mundo.
Após intensos protestos sobre a ilegalidade de seu ato, o ministro ampliou o
corte para todas as universidades públicas federais e para os institutos federais
de educação, querendo fazer crer que só
dão despesas. Ele parece ignorar as estatísticas a respeito da produção científica
brasileira e diz que as pesquisas são realizadas na iniciativa privada. Mentira!
As universidades públicas, na verdade,

são responsáveis por 95% da produção
científica brasileira, segundo o relatório
“Research in Brazil”, realizado pela empresa americana de análise de dados Clarivate Analytics, divulgado em 2017. Tratam-se de pesquisas de excelência para
a inovação tecnológica do país como a
biotecnologia, energias renováveis, meio

Fim do Mais Médicos pode
provocar 100 mil mortes evitáveis
As ações inconsequentes de
Jair Bolsonaro e seu governo
pode causar uma verdadeira tragédia na saúde pública no Brasil.
Segundo dados de dois estudos realizados pelo Instituto de
Saúde Coletiva da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), em
colaboração com pesquisadores
da Universidade Stanford, nos
EUA, e do Imperial College, em
Londres, o país pode registrar
100 mil mortes consideradas
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evitáveis até 2030, em razão da
eventual paralisação do programa Mais Médicos.
Um dos estudos avaliou dados de 5.507 municípios, em
uma projeção de 2017 até 2030,
sem incluir os maiores de 70
anos. E o levantamento indicou
que as principais causas de óbitos seriam em consequência de
doenças infecciosas e deficiências nutricionais, que poderiam
ser tratadas pelo Mais Médicos.

ambiente, desenvolvimento da agricultura, tecnologias sociais, entre muitas outras. Além disso, os hospitais universitários também desenvolvem pesquisas na
prevenção e tratamento de doenças.
Para o governo Bolsonaro, as universidades públicas são inimigas – elas
produzem conhecimento, o saber, e são

um espaço de manifestação livre do pensamento: coisas de que eles não gostam.
Está claro que esse corte tem um propósito deliberado: o fim das universidades
públicas gratuitas e de qualidade, garantindo a entrada de grandes empresários
da educação. Afinal, a vice-presidente da
Associação Nacional das Universidades
Privadas, Elisabeth Guedes, é irmã do
ministro da Economia, Paulo Guedes,
grande idealizador do corte nas federais.
A intenção é de asfixiar as universidades, minar suas forças, retirando-lhes o
necessário para a sua sobrevivência. Esse
corte significa paralisação de serviços
como segurança e limpeza, pagamento
de água e luz. Pesquisas em laboratórios
(que podem levar à criação de novos medicamentos e vacinas, por exemplo), estão comprometidas.
Fechar as universidades parece uma
perspectiva real, mas as reações começaram a surgir em todo o país. Professores,
servidores e estudantes estão mobilizados em defesa da universidade pública e
gratuita. No dia 15 de maio, haverá uma
grande greve nacional da educação para
chamar a população brasileira a somar
forças em defesa da educação.

Mais de mil
médicos brasileiros
abandonam o
programa
Ao menos 1.052 médicos
brasileiros abandonaram
suas vagas no programa
Mais Médicos, assumidas
nos últimos três meses,
depois da saída dos profissionais cubanos. A ideologia
do governo Bolsonaro está
deixando pacientes sem
atendimento e muitas
comunidades sem nenhum
tipo de assistência.

Perdão bilionário a fazendeiros
é mais um tiro no povo
Bolsonaro pretende perdoar
a dívida bilionária de empregadores rurais com o Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) que financia aposentadoria, pensões e assistência
social no campo. A bancada ruralista, que ajudou a elegê-lo, cobra o perdão, que foi promessa
de campanha.
“Se continuar apoiando a
aprovação de um projeto de lei
nesse sentido, o presidente terá
tanta moral para defender a Re-

forma da Previdência quanto
para criticar o combate à pirataria
depois que se deixou fotografar
vestindo uma camisa falsificada
do Palmeiras em uma reunião
ministerial”, observou o jornalista
José Trajano.
Afinal, com que cara ele vai dizer que o buraco fiscal é tão grande que se faz necessário dificultar
a aposentadoria de trabalhadores
pobres do campo e, ao mesmo
tempo, deixar de cobrar R$ 17
bilhões que iriam para esse fim?
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Mensagem de Nova Iorque ao mundo:
Bolsonaro é uma aberração

Jeferson Miola

A

mensagem
que
Nova Iorque transmitiu ao mundo é
muito representativa. A cidade mais cosmopolita do planeta tratou Bolsonaro como uma aberração
intolerável, que tem de ser
repelida.
A repulsa de Nova Iorque
à presença de Bolsonaro no
seu território simboliza a resistência à barbárie e ao que
ele significa enquanto antítese
radical dos valores humanos e
civilizatórios.
Com seus atos, ideias e
gestos, Bolsonaro atesta que
é muito mais que uma aberração política; ele é principal-

mente uma monstruosidade
humana.
O salvo-conduto para matar camponeses e encharcar o
latifúndio com sangue – equivalente à licença para matar
do ministro Moro – que Bolsonaro ofereceu aos empresários rurais na Agrishow, não
deixa dúvida quanto à sua índole deformada.
O prefeito Bill de Blasio
traduziu o sentimento de alívio com o cancelamento da
presença de Bolsonaro: “O
ódio não é bem-vindo a Nova
Iorque”. O mundo civilizado
tem uma opinião clara sobre
Bolsonaro. E, por isso, o repele de modo taxativo.

Para o mundo civilizado,
Bolsonaro representa um
perigoso retrocesso anti-civilizatório, comparável às
experiências trágicas que a
humanidade conheceu com o
fascismo e o nazismo entre os
anos 1920 e 1945 na Europa.
No mundo civilizado, Bolsonaro causa asco, nojo, vômito. A presença dele é indesejável, não é bem-vinda; ele é
persona non grata.
Para a oligarquia colonizada, todavia, Bolsonaro é o
vetor para a execução do mais
devastador projeto já posto
em prática no Brasil pelo establishment. Como ensinou
Cazuza, a burguesia fede.

Golpe na Venezuela fracassa e EUA
não conseguem tomar o petróleo

Argentina enfrenta
revolta da população

Mais uma tentativa de golpe apoiada pelos
EUA fracassou na Venezuela. Mas para vergonha
do jornalismo brasileiro, a Globo News chegou
a anunciar que o presidente eleito da Venezuela,
Nicolás Maduro, “teria se asilado em Cuba” e que
“as Forças Armadas teriam aderido ao golpe”.
Acontece que não passou de um blefe a prometida adesão de militares por Juan Guaidó,
autoproclamado presidente sem ter sido eleito.
Fontes oficiais dão conta de que não mais do
que 90 soldados, cabos e sargentos, além de
um oficial, teriam se insurgido contra o governo de Maduro.
"Ninguém pode ter medo. É a hora de defender o direito à paz", disse Maduro, durante
cerimônia com 4.500 militares leais a seu governo. Ele voltou a acusar os EUA de estarem
por trás da conspiração para tentar colocar as
mãos no petróleo venezuelano.

No dia 30 de abril, uma greve geral paralisou
dezenas de serviços e 200 mil pessoas tomaram as ruas de Buenos Aires, capital da Argentina, para protestar contra inflação, desemprego, desvalorização dos salários e aumento da
pobreza causados pelo governo do presidente
Maurício Macri, cuja política econômica é elogiada e copiada por Jair Bolsonaro.
A greve de 24 horas atingiu serviços de ônibus e metrô, afetou aeroportos, bancos, escolas,
unidades de saúde, portos e outros serviços da
administração pública. No primeiro trimestre,
houve quase 20 mil demissões, 41% a mais do
que em igual período de 2018.
Pesquisas sobre a eleição presidencial
que será realizada este ano indicam que a
ex-presidente Cristina Kirchner lidera as
intenções de voto.

#Somos678escolas

Sinceramente
F. C. Leite Filho
O livro de Cristina Kirchner,
“Sinceramente”, transforma-se
de um sucesso editorial numa
bomba política. Ela denuncia as
maquinações da mídia contra
ela. E revela que, depois que
tirou a Previdência das mãos do
Grupo Clarin (a Globo de lá) e de
outros financistas, economizou
72 bilhões de pesos e possibilitou
aumento de até 13 vezes no valor
das pensões, além de incorporar
mais 1,5 milhão de argentinos ao
sistema de aposentadoria. Sobre
o Brasil, ela lamenta os tempos de
Bolsonaro: 'Que mundo, Deus!'
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distrito federal

GDF ameaça calote de R$ 40 milhões na cultura
Alexandre Ribondi
O governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha (MDB),
tem mostrado alinhamento ideológico com a política de extermínio da cultura e da educação
aplicada pelo governo federal.
Ele pretende reter a verba destinada ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC), de R$ 40 milhões,
referente ao edital de 2018, e
deixar à míngua a classe artística
e os produtores de cultura. Em
reação, eles realizaram uma assembleia no dia 6 de maio para
traçar os planos da luta em defesa da cultura.
O FAC, considerado a mola

No dia 15 de maio, professores e professoras de todo o país se
unirão na Greve Nacional da Educação. A mobilização é um protesto unificado contra a reforma da Previdência (PEC 6/2019),
que atinge em cheio toda a classe trabalhadora, em especial, o
magistério público.
Em Brasília, a mobilização começará a partir das 10h, com concentração no Museu Nacional da República. O objetivo é rechaçar a
proposta e realizar o diálogo direto com a população para alertar
sobre os retrocessos que a reforma da Previdência representa.
Atualmente, professores da rede pública podem pedir a
aposentadoria após 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens) de
contribuição, desde que tenham exercido, exclusivamente, funções de magistério. Sendo que a idade mínima é de 50 anos para
mulheres e 55, para homens. As professoras do setor público
serão o segmento profissional mais prejudicado, podendo ter
que trabalhar por até 15 anos a mais antes de obter o benefício.
Os professores também reivindicam o cumprimento das 21
metas do Plano Distrital de Educação (PDE), em especial a meta
17, que trata da valorização do trabalho docente, construção e
reforma de creches e escolas, nomeação de orientadores educacionais e abertura de concursos públicos, além da luta contra a
militarização, a criminalização do conhecimento e a redução de
investimentos em educação.
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propulsora dos empregos da área
artística do DF, sofre uma ameaça que se reveste de proposta de
amor à cidade: o dinheiro será
desviado, diz Ibaneis, para a reforma da Sala Martins Penna do
Teatro Nacional, uma obra grandiosa fechada há cinco anos.
Segundo a deputada federal
Erika Kokay (PT), é preciso criar
uma conta própria para o FAC,
“que não possa ser manuseada
por quem quiser se aproveitar”.
Segundo ela, “o que está acontecendo é um golpe desferido contra a cultura, sob a alegação da
reforma do teatro. Isso é ilegal”.

A deputada distrital Arlete
Sampaio (PT) informou que
o secretário de Cultura, Adão
Cândido, "durante reunião da
Câmara Itinerante, no Recanto
das Emas, admitiu que há um
superávit no FAC". O distrital
Fábio Felix (PSol), por sua vez,
cobrou a publicação do superávit do FAC para que os editais de
2018 sejam pagos integralmente
e que os editais de 2019 sejam
publicados. Já o distrital Chico Vigilante (PT) disse que vai
propor uma Comissão Geral na
Câmara Legislativa para debater
o FAC.

Ibaneis copia Bolsonaro e
inviabiliza Conselho de Direitos Humanos
Em dezembro do ano passado, foi realizada a VI Conferência
Distrital dos Direitos Humanos,
que debateu estratégias de promoções de políticas públicas e elegeu
os representantes que integrariam
o Conselho Distrital de Promoção
e Defesa dos Direitos Humanos
(CDPDDH). Mas, como ocorre em

outros conselhos, o governo do DF
se recusa a nomear os eleitos, impedindo, assim, a atuação do CDPDDH. O colegiado é composto por 32
integrantes - sendo 16 representantes do governo e 16 da sociedade -,
com mandato de dois anos.
O Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do DF tam-

Ela quer acabar
com seu direito
de se aposentar

bém está inativo e o governador
Ibaneis Rocha continua demonstrando total desprezo para com
estas causas, imitando Jair Bolsonaro, que acabou com a atuação dos diversos conselhos que
atuavam em favor das políticas
públicas para atender a maioria
da população.

