
POPULAR!BR
A
SI
L

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Depois do golpe contra Dilma, política de 
Temer e Bolsonaro jogaram o país numa 
depressão econômica  Pág. 6

Governo desmonta política ambiental e 
coloca em risco a qualidade de vida e a 
saúde dos brasileiros  Pág.6

Quebra do sigilo bancário e fiscal de 
Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz abala 
família presidencial   Pág.5

Como num fim de feira: Bolsonaro e 
Guedes anunciam nos EUA a venda da 
Petrobras e do Banco do Brasil  Pág. 7

 Leia nesta ediçãoPacto entre Moro e 
Bolsonaro: é dando 
que se recebe
 
O que todo mundo já sabia agora veio 
à tona: Sergio Moro, enquanto era juiz, 
condenou Lula mesmo sem provas e 
conseguiu mantê-lo preso. Assim, o 
ex-presidente foi impedido de disputar 
a eleição presidencial e Jair Bolsonaro 
conseguiu vencer após prometer a 
Moro que reservaria uma vaga de 
ministro do STF para ele. Pág. 4
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No dia 15 de maio houve uma greve da 
área de educação, com a participação de 
estudantes e trabalhadores, para protes-
tar contra a reforma da Previdência e o 
corte de verbas das universidades e ins-
titutos federais. E para o dia 14 de junho 
está marcada uma grande greve geral 
que promete parar o país. Pág. 3
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Eu, Fernando de Figueredo, CPF sob nº 786 098 104 -10 e RG nº 084 643 6922 - SSP BA, Presidente  da Cooperativa 
de Produção Artesanal e Industrial do Distrito Federal  – SONHO DE LIBERDADE, CNPJ- 10.940.124/0001-00, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 10.06.2019, na sede da cooperativa –  setor leste, Quadra 01 CJ 08 lote 47 Cidade Estrutu-
ral, DF, CEP 71261050,  às 14 horas em primeira convocação com no mínimo dois terços dos cooperados (20 cooperados), 
às 15 horas com mínimo metade mais um, 11 cooperados e 16 horas com 10 cooperados no mínimo presente, para 
deliberarem a seguinte ordem do dia:

1- Aprovação das contas dos exercícios anteriores, executados pela atual diretoria.
2- Apresentação das chapas inscritas para a eleição da nova diretoria, conselho fiscais e suplentes. As chapas deve-
rão ser inscritas até dia 30.05.2019 junto à secretaria da cooperativa;
3- Criação da comissão eleitoral para supervisão e acompanhamento da eleição, ora convocada. 
4- Eleição da diretoria e do conselho fiscal;
5- Outros assuntos. 

Brasília, 24 de maio de 2019. 

FERNANDO DE FIGUEREDO
PRESIDENTE DA COOPERATIVA SONHO DE LIBERDADE

O 
Brasil está em profun-
da crise econômica, 
social, política e com 
riscos de instabilida-

de, face às ameaças à democra-
cia feitas pelo próprio presiden-
te da república. A economia está 
quase parando, o desemprego 
explodindo, os cortes nos inves-
timentos públicos destroem os 
serviços de educação e de saú-
de, e, além de tudo, o patrimô-
nio nacional está sendo entre-
gue ao capital estrangeiros.

As manifestações do último 
dia 15 de maio criaram um outro 
clima político no país, aprofun-
dando a crise do governo, que 
está dividido quanto à convoca-
ção de manifestações de apoio 

às suas políticas no próprio do-
mingo. Militares no governo não 
recomendam sua realização.

Com esta política, Bolsonaro 
leva o país a uma explosão so-
cial. É preciso unidade no cam-
po popular em torno de um pro-
grama de geração de emprego, 
aumento salarial, construção de 
moradias populares em grande 
escala e controle nacional sobre 
a Petrobras. As centrais sindicais 
devem se preparar para este 
processo de instabilidade já à 
vista, e convocar os brasileiros 
a defender os direitos previden-
ciários, as riquezas nacionais e a 
democracia. 

A Nação está ameaçada!

brasil
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Brasil não é mais confiável 
O Brasil acaba de ser retirado da lista de países mais confiáveis do mundo 
para investimento estrangeiro, segundo a consultoria A.T. Kearney. Com 
Dilma, em 2015, o país ocupava a 6ª posição. Com Temer, em 2018, caiu 
pra 25ª. E agora, com Bolsonaro, Brasil foi logo expulso. 

Recordar é viver... 

Economia vai de mal a pior
Pela 12ª vez, o mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento da 
economia este ano, reduzindo a projeção para a expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Desta vez, a 
estimativa foi reduzida de 1,45% para 1,24%. Os números são do boletim Focus, 
publicação semanal do Banco Central elaborada com base em perspectivas de 
instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. 

Cá entre nós

Mais de um milhão de pesso-
as saíram às ruas de todo o 
Brasil, no dia 15 de maio, 
em defesa da educação e 

dos direitos trabalhistas e sociais. Além 
de protestarem contra o corte de 30% 
no orçamento discricionário deste ano 
para universidades e institutos federais, 
estudantes e trabalhadores da educação 
lutam para manter o direito à aposenta-

doria e, por isso, não aceitam a reforma 
da Previdência.

Este ato foi uma prévia da greve geral mar-
cada para o dia 14 de junho. A população 
está se unindo contra os cortes na educação, 
contra a proposta de reforma da Previdência 
que vai impedir o acesso à aposentadoria de 
milhões de brasileiros e contra a política eco-
nômica que gera desemprego e está entre-
gando o patrimônio nacional a estrangeiros.

Mais de 1 milhão 
vão às ruas contra 
corte na educação

Há mais de 6 anos, 242 pessoas morreram na tragédia da Boite Kiss. Nenhum preso. O 
processo está parado no TRF4, o mesmo que teve pressa para condenar Lula apenas 2 
meses, apesar de não haver provas contra o ex-presidente.

Judiciário brasileiro é isso...

O ENSINO PÚBLICO LHE DEFENDE
Educação não se esgota na transmissão de conhecimentos, 
no adestramento operacional, nem na distribuição de livros. 
Educação é tudo isso e mais a pesquisa científica, tecnológica 
e a formação para cidadania. Que escola privada, onde o 
lucro é seu maior e único motivo, irá investir numa possível 
fracassada pesquisa? 

Educação de qualidade não é um edifício bonito nem uma qua-
dra de esporte bem construída. Educação de qualidade exige 

a dedicação e o constante aperfeiçoamento dos professores, 
aprofundando em pesquisas seu saber. 

As vacinas que salvam sua vida, o combustível que não polui 
sua cidade, o alimento sadio que não lhe mata e mesmo seu 
celular (smartfone) surgiram de pesquisas em universidades 
públicas. Lutar pelo ensino de qualidade e pela vida melhor é 
lutar pela escola pública em todos os níveis desde a creche até 
as pós-graduações.

e x p l i c a

O governo Bolsonaro publi-
cou o Decreto Nº 9.794, que 
institui a intervenção nas uni-
versidades públicas e põe fim 
à autonomia universitária. O 
Decreto, que entra em vigor 
no dia 25/06/2019, tira dos rei-
tores a competência de nome-
ar pró-reitores e outros cargos 

de gestão e elimina os proces-
sos de consultas internas. 

As nomeações de reitor, vi-
ce-reitor, pró-reitores, procu-
radores e auditores serão sub-
metidas ao ministro chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e 
à aprovação da ABIN (Agên-
cia Brasileira de Inteligência).

O bloqueio de quase R$ 40 
milhões do orçamento do Mi-
nistério da Educação parali-
sou as obras de três hospitais 
universitários, em Natal (RN), 

Palmas (TO) e Dourados (MS). 
Assim o governo adia a criação 
de 755 novos leitos na rede pú-
blica, deixando de atender 2,7 
milhões de pessoas.

Abraham Weintraub comanda o Ministé-
rio da Educação com um só propósito: sufo-
car a educação pública para abrir espaço aos 
tubarões do ensino privado e suas fábricas de 
diplomas. 

Bolsonaro anunciou a revisão de 90% das 
normas de segurança no trabalho para redu-
zir custos das empresas. O Brasil é o 4° país 
em acidentes de trabalho, mas sem as nor-
mas logo vai liderar esse ranking do atraso.

Juliana Estradioto, ex-alu-
na do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS), criado 
no governo Lula, conquistou o 
1º lugar em Ciência dos Mate-
riais na maior feira de ciências 
do mundo, em Phoenix (Esta-
dos Unidos). Ela desenvolveu 
uma pesquisa enquanto era 
aluna do IFRS no Campus Osó-

rio, aproveitando a casca da noz 
macadâmia para confeccionar 
uma membrana biodegradável, 
que pode ser utilizada em cura-
tivos de pele ou em embalagens, 
substituindo o material sinté-
tico. Além de ecologicamente 
correta, a membrana tem um 
custo mais baixo do que o ma-
terial sintético. 

Em nota, a Comissão Bra-
sileira Justiça e Paz da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) desmon-
ta as falácias da reforma da 
Previdência ao desmentir 
argumentos propagados pela 
grande mídia.

“Os elogios à proposta di-
vulgados pelos meios de co-
municação não são verdadei-

ros quando dizem que esta 
reforma é necessária para o 
país sair da crise econômica 
e que sem ela o atual modelo 
de seguridade social vai que-
brar em pouco tempo. Isto é 
uma falsidade para angariar 
o nosso apoio. A verdade é 
outra. A reforma correta de 
que a Previdência precisa é 
exatamente o contrário des-

ta que estão propondo”, diz a 
nota.

“Esta reforma da Previ-
dência tem que ser firme-
mente denunciada, pois é a 
mais injusta e a mais cruel 
tentativa de demolição dos 
direitos dos trabalhadores 
e segurados, garantidos na 
Constituição Federal”, alerta 
a CNBB.

Decreto acaba com 
a autonomia universitária

MEC corta verba e paralisa 
obras de hospitais universitários MEC serve a empresários Segurança no trabalho

Pesquisa de Instituto Federal é 
reconhecida mundialmente

‘Reforma da Previdência é uma tentativa 
cruel de demolir direitos’, diz CNBB

Deva Garcia
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 Manifestação em Brasília contou 
com 50 mil pessoas no dia 15/5União em defesa da 

Nação Ameaçada

Editorial
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Estudantes e professores que par-
ticipavam da audiência pública na 
Câmara dos Deputados, no dia 22 
de maio, sobre o corte de recursos 
da Educação, com a presença do mi-
nistro Abraham Weintraub, foram 
impedidos de se manifestar, agre-
didos e retirados da audiência com 
truculência. A presidente da UNE 
(União Nacional dos Estudantes), 
Mariana Dias, teve a camisa rasgada 
enquanto era expulsa do local.

Ainda no início da audiência ha-
via sido combinado que represen-

tantes da UNE e da União Brasi-
leira dos Estudantes Secundaristas 
(UBES) teriam direito à palavra 
antes do encerramento da audiên-
cia. Mas alguns parlamentares da 
base governista não permitiram. 
Alguns deputados aliados a Bol-
sonaro pareciam fora de si. Por 
exemplo, um vídeo gravado no 
momento da confusão, mostra o 
deputado goiano Delegado Waldir, 
líder do PSL na Câmara, aos gri-
tos, chamando os estudantes pre-
sentes de "maconheiros".

24 de maio de 2019brasil

A origem e o destino final das 
transações financeiras conside-
radas atípicas, do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e do seu ex-
-assessor Fabrício Queiroz, serão 
mapeadas por uma equipe espe-
cial de investigação da Receita 
Federal. 

Eles tiveram seus sigilos bancá-
rio e fiscal quebrados por ordem 
da 27ª Vara Criminal do Rio, o que 
pode facilitar a descoberta de todo 
o caminho do dinheiro, inclusive 
o repasse de R$ 24 mil de Queiroz 
para a mulher do presidente, Mi-
chele Bolsonaro, apontado no rela-
tório do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf). 

A explicação furada de Jair Bol-
sonaro, dada no dia 31 de dezem-
bro passado, um dia antes de tomar 

posse, não convenceu ninguém. Ele 
disse que o dinheiro era parte do 
pagamento de empréstimos feitos 
por ele a Queiroz, que totalizariam 
R$ 40 mil.

Outro fato que preocupa a fa-
mília presidencial é que o plenário 
da Câmara dos Deputados retirou 
o Coaf do Ministério da Justiça 
para mantê-lo ligado ao Ministério 
da Economia, como aliás funciona 
em todo o mundo. O placar da vo-
tação foi 228 votos a 221, conside-
rado uma grande derrota política 
para a cúpula governista. Afinal, 
agora o ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, não vai poder proteger o 
clã Bolsonaro das informações do 
Coaf, nem usar tais informações 
contra inimigos políticos.

O ex-presidente Lula está 
na prisão há pouco mais de 
um ano e um mês. E na con-
dição de preso político estava 
proibido de dar entrevistas, 
ao contrário de diversas pes-
soas que já puderam falar 
com a imprensa,inclusive 
condenados por assassinato e 
tráfico de drogas.

Mas agora, com muito 
tempo de atraso e total iso-
lamento durante o processo 
eleitoral, Lula foi autorizado a 
ser entrevistado. Primeiro ele 
falou com os jornalistas Flo-
restan Fernandes Jr. (El País) e 
Mônica Bérgamo (Folha de S. 
Paulo), depois com Kennedy 
Alencar (BBC da Inglaterra) e 
agora com Gleen Greenwald, 
do site The Intercept Brasil.

Nessa entrevista, Lula dis-
se que tenta controlar o ódio, 
mas mostrou muita indigna-
ção ao falar do atual ministro 
da Justiça, Sergio Moro: “um 
juiz que depende da impren-
sa para condenar não é juiz”. 
“Ele é mentiroso, o delegado 
que fez o inquérito meu do 
apartamento é mentiroso, 
o TRF4 mentiu ao meu res-
peito”. O que ele mais insiste 

em dizer 
é que vai 
lutar mui-
to até pro-
var sua ino-
cência. 

Sobre sua condenação, o 
ex-presidente afirmou que 
tem clareza de que ‘o Departa-
mento de Justiça dos Estados 
Unidos está por trás disso”. 
Nas entrevistas anteriores, 
ele já havia dito que acredi-
ta na interferência norte-a-

mericana no processo que o 
levou à prisão, com a finalida-
de de retirá-lo da última elei-
ção presidencial, que acabou 
levando Bolsonaro ao poder. 
Desde então o governo vem 
entregando o patrimônio na-
cional a adotando medidas de 
alinhamento automático com 
os Estados Unidos.

Quebra do sigilo de Queiroz e Flávio Bolsonaro abala família presidencial

Lula diz que Moro mentiu e
EUA estão por trás de sua prisão 

Professores e estudantes são agredidos na Câmara

Uma história cheia de coincidências, mas sem final feliz

ELE MENTIU 186 
VEZES ESTE ANO

A agência Aos Fatos está de olho 
nas mentiras de Bolsonaro e 
mostra que, desde a posse, ele já 
mentiu 186 vezes. Por exemplo, 
no sábado (18/5) Bolsonaro 
afirmou que a mídia mentiu ao 
publicar que ele teria perdoado 
uma dívida de R$ 70 milhões 
de partidos políticos que não 
gastaram com candidaturas de 
mulheres como mandava a lei. Só 
que, logo no dia seguinte, o Diário 
Oficial da União publicou a anistia 
aos partidos, assinada pelo pró-
prio presidente mentiroso. 

“Os objetivos da Operação Lava Jato vão ficando cada vez mais claros e com provas: 
impedir a volta do Lula e tomar o nosso petróleo. É o mesmo que os EUA querem fazer e 
não conseguem na Venezuela.”

João Pedro Stédile

Lula ficou preso e 
Bolsonaro prometeu indicar 
Moro para o STF

A Rede Globo fazia pro-
paganda da Operação 
Lava Jato e publicava 
vazamentos orquestra-

dos pelo Ministério Público e pelo 
Poder Judiciário, sob comando 
do então juiz Sergio Moro. Mas 
Moro só poderia garantir a prisão 
de Lula se o ministro do STF, Te-
ori Zavascki, saísse de cena. Afi-
nal, Teori era crítico da Lava Jato 
e poderia reconhecer a inocência 
de Lula. Só que ele morreu, víti-
ma de um acidente de avião no 
ano de 2017. 

Por coincidência, o delegado da 
Polícia Federal, Adriano Antônio 
Soares, que investigava a morte 
de Teori, foi assassinado por um 
frequentador do Clube de Tiro 
.38, também frequentado pela fa-
mília Bolsonaro. Outro conhecido 
frequentador do mesmo clube é 
Adélio Bispo de Oliveira, autor da 
‘facada’ contra Jair Bolsonaro na 
época da campanha presidencial. 

Mas as coincidências não pa-
ram por aí: Adélio foi ao clube no 
mesmo dia que Carlos Bolsonaro 
também esteve no local. O curioso 
é que Adélio estava desemprega-
do, mas teve dinheiro para pagar 
600 reais por uma hora no clube, 
ficar hospedado por vários dias 
em Florianópolis, viajar para Juiz 
de Fora, onde Bolsonaro levou a 
‘facada’, e também pagar 400 reais 
em dinheiro vivo para se hospedar 
numa pensão.

Após estar no mesmo local de 
Adélio, Carlos Bolsonaro tam-
bém foi para Juiz de Fora acom-
panhar uma passeata do pai, 
coisa que ele nunca fazia. Uma 
semana depois da ‘facada’, a dona 
da pensão em que Adélio se hos-
pedou morreu. Um antigo hós-
pede dessa mesmo pensão tam-
bém foi encontrado morto. 

Voltando lá para o início da 
história, Moro fez valer o interes-
se político e prendeu Lula sem 

provas. Com a colaboração dos 
amigos magistrados do Tribunal 
Regional da 4ª Região, conseguiu 
manter o ex-presidente preso em 
segunda instância, inviabilizan-
do sua candidatura a presidente. 
Com Lula fora da disputa, Bol-
sonaro venceu a eleição, nomeou 
Moro ministro da Justiça e pro-
meteu indicá-lo para a próxima 
vaga do STF, conforme confissão 
do próprio Bolsonaro de que teria 
assumido esse compromisso. O vi-
ce-presidente, Hamilton Mourão, 
também confirmou que Bolsona-
ro havia feito tal promessa a Moro, 
só que antes da eleição. 

Vale lembrar: Artigo 317 do Có-
digo Penal, corrupção passiva: 
“Solicitar ou receber, para si ou 
para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem”. 
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A qualidade de vida 
nas cidades e na zona 
rural depende dire-
tamente das nossas 

ações em relação ao meio am-
biente. A crise hídrica vivida por 
Brasília, São Paulo e em outros 
cantos do país tem nos alertado 
de que permitir o desmatamen-
to nas áreas de recarga de água 
é brincar com a vida. Os crimes 
ambientais da Vale em Mariana 
e Brumadinho também. Quan-
tas vidas foram perdidas apenas 
para aumentar o lucro de em-
presas que preferiram economi-
zar em infraestrutura que pode-
ria ter evitado a tragédia? 

A política ambiental, que vi-
nha sendo construída ao longo 
de 40 anos por diferentes gover-
nos, hoje está sendo destruída 
rapidamente e sem precedentes. 
Os órgãos ligados ao Ministé-
rio do Meio Ambiente têm tido 
suas atividades travadas, redu-
zindo sua eficiência e gerando 

graves prejuízos ao país. Servi-
dores que cumprem com seu 
dever e seguem a legislação vem 
sendo perseguidos pelo gover-
no Bolsonaro. 

A Associação dos Servido-
res do ICMBio (Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da 
Biodiversidade) denuncia esses 
desmandos e ataques à políti-
ca socioambiental e alerta para 
a necessidade de que os lucros 
das grandes empresas não cau-
sem mais mortes e o ambiente 
seja mais saudável com água 
de qualidade e melhores condi-
ções vida para todos. A entida-
de também afirma que é preciso 
reverter o desmonte dos órgãos 
ambientais (IBAMA, ICMBIO, 
MMA, SFB) e derrubar a MP 
(Medida Provisória) 870/2019, 
que transfere a gestão florestal 
e dos recursos hídricos do Meio 
Ambiente para os Ministérios 
da Agricultura e do Desenvolvi-
mento Regional. 

Fugindo das manifes-
tações no Brasil, a cú-
pula do governo foi se 
esconder nos EUA. E 

como se fosse um fim de fei-
ra, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o presidente 
Jair Bolsonaro, já prevendo a 
derrocada do governo, anun-
ciaram a venda do Banco do 
Brasil e da Petrobras.

Paulo Guedes, fundador do 
banco Pactual, tem currículo 
negativado no mercado finan-
ceiro, pois deu um rombo de 
R$ 1 bi nos fundos de pensão 
ligados a estatais. E agora ele 
quer tirar mais de um trilhão 
de reais da previdência pública 
para dar aos bancos privados. 

#NãoAoRetrocessoSocioambiental

Desmonte da política ambiental coloca em risco 
a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros Emanuel Cancella

Beto Almeida

Fim de feira: Bolsonaro e Guedes anunciam 
nos EUA a venda da Petrobras e do Banco do Brasil

24 de maio de 2019

Veneno que causa 
câncer é liberado 

no Brasil

Brasil não é confiável

Um júri de Oakland (EUA) 
condenou a Monsanto/
Bayer a pagar US$ 2 
bilhões a um casal de 
idosos por considerar que 
seu herbicida à base de 
glifosato causou o câncer 
que atinge o casal. Já no 
Brasil, Bolsonaro liberou 
mais de 150 novos agro-
tóxicos, todos a base do 
perigosíssimo glifosato.

Agência de classificação de risco Fitch reafirmou que 
o Brasil tem a nota BB-, três níveis abaixo do grau 
de investimento (selo de bom pagador). A Fitch 
ainda reduziu a projeção para o crescimento da 
economia, de 2,1% para 1,5% este ano.

A aliança entre políticos do 
PSDB e MDB, como Aécio Neves, 
Eduardo Cunha, Michel Temer, 
José Serra e Fernando Henrique 
Cardoso, formada em 2015 para 
sabotar a economia com o 'quanto 
pior, melhor' e criar as condições 
para golpear a ex-presidente Dil-
ma Rousseff, custou caro ao Brasil, 
que caminha para uma depressão 
econômica.

No relatório 'A Depressão De-
pois da Recessão', a consultoria AC 
Pastore considera que o Brasil não 
apenas está vivendo a mais lenta 
retomada da história como ca-
minha para a depressão. O docu-
mento considera como principal 
critério para caracterizar o estado 
depressivo da economia a estagna-
ção da renda per capita. Como o 
PIB avançou apenas 1,1% em 2017 

e também em 2018 e a população 
do país cresce 0,8% ao ano, o ga-
nho de renda para cada brasileiro 
foi de 'magnitude insignificante' 
no período, aponta o relatório. 

O quadro se agrava com a 
inaptidão de Jair Bolsonaro para 
governar e a incapacidade do mi-
nistro Paulo Guedes de apresentar 
propostas para estimular o cresci-
mento econômico.

Golpe jogou o Brasil numa depressão econômica
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Depois de ter a presença rejeitada 
pelo prefeito de Nova York (EUA), 
Bill de Blasio, Jair Bolsonaro visi-
tou Dallas (EUA), mas não foi bem 
recebido. Além de não dar as boas-
-vindas ao presidente do Brasil, o 
prefeito de Dallas, Mike Rawlings, 
também se negou a participar de 
qualquer evento com ele.   

Mas para piorar a vergonha inter-
nacional, Bolsonaro teve a cara de 
pau de visitar o ex-presidente dos 
EUA, George Bush, sem avisar. Se-
gundo o assessor de Bush, Freddy 
Ford, “ao contrário de algumas re-
portagens, o presidente Bush não es-
teve envolvido nos arranjos da via-
gem e não estendeu o convite para 
(Bolsonaro) vir a Dallas”.

Em visita oficial à China, 
o vice-presidente do Brasil, 
Hamilton Mourão, mos-
trou-se aberto a participar 
do grande projeto de alcance 
mundial do gigante asiático 
que consiste em parcerias 
para a construção de obras 

de infraestrutura, ampliação 
e intensificação do comér-
cio mundial. Essa negocia-
ção abre uma dissidência no 
governo sobre a postura de 
submissão completa aos Es-
tados Unidos representada 
por Bolsonaro.

Em referendo reali-
zado no dia 19 de maio, 
74% dos eleitores suíços 
decidiram que o país 
deve reforçar seus con-
troles de armas de fogo, 
apesar do forte lobby dos 
fabricantes de armas e 

da campanha do partido 
nacionalista de direita 
UDC a favor da liberação 
dos armamentos. Com 
a nova lei vai, todas as 
armas terão que ser re-
gistradas e as mais letais 
serão banidas. 

O ex-presidente Lula rece-
beu o título de ‘Personalidade 
do Ano’, em cerimônia realiza-
da em Nova York, no dia 9 de 
maio. Lurian, filha de Lula, re-
cebeu a homenagem em nome 
dele.

“Lula não apenas transfor-
mou o Brasil em um podero-
so agente global, mas também 
avançou em políticas impor-
tantes que visam aumentar 
a diversidade e a inclusão, e 
proteger o meio ambiente e os 
direitos humanos”, destacou 
a Brazilian Resistance Against 
Democracy Overthrow (Resis-
tência Brasileira contra o Gol-
pe na Democracia), entidade 
promotora da homenagem.

A decisão do presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, de reabrir as fron-
teiras de seu país com o Brasil beneficia 
a população que vive dos dois lados da 
fronteira, mas significa uma derrota 
para Bolsonaro e Trump, que querem 
isolar o país vizinho e derrubar o go-
verno eleito e a revolução bolivariana.

Embora Bolsonaro tenha feito vá-
rias declarações agressivas contra a 
Venezuela e Maduro, ele não encon-
trou apoio suficiente para demons-
trar obediência prática aos EUA. Suas 
insinuações de que agressão ao país 
vizinho foram prontamente desauto-
rizadas por vários militares que par-
ticipam do governo, inclusive o vice-
-presidente, general Mourão.

É importante que esta derrota po-
lítica de Bolsonaro seja seguida por 
manifestações de partidos, sindicatos, 
intelectuais e movimentos sociais, em 
apoio à Revolução Bolivariana da Ve-
nezuela e em respeito ao seu direito 
à autodeterminação, como consta na 
Constituição Brasileira.

Bolsonaro é vergonha 
internacional de novo

Morão se aproxima da 
China e abre dissidência no governo

Suíça aprova referendo que 
amplia controle de armas 

Lula recebe título de ‘Personalidade do Ano’ em Nova York

Venezuela reabre 
fronteira com o Brasil

Lurian recebe prêmio 
em nome do pai, que 
está preso em Curitiba
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distrito federal

Ibaneis e mais 13 governadores são 
contra decreto de armas de Bolsonaro 

Policiais chamam Bolsonaro de traidorDengue: 16 mortos e quase 
20 mil casos registrados

GDF banca: Brasília 
será tema da Vila Isabel 

O governador do Distri-
to Federal, Ibaneis Ro-
cha, assinou uma car-
ta, em conjunto com 

outros 13 governadores, pedindo 
a revogação do decreto das ar-
mas, assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro no início deste mês. 
Além do DF, assinaram a carta os 
governadores dos nove estados 
do Nordeste, além do Espírito 
Santo, Tocantins, Pará e Amapá.

No texto eles pedem que os 
"poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário da União atuem tan-
to para sua imediata revogação 
como para o avanço de uma efe-
tiva política responsável de armas 
e munição no país".

Para os governadores, o de-
creto terá ”impacto negativo na 
violência – aumentando, por 
exemplo, a quantidade de armas 
e munições que poderão abaste-
cer criminosos – e aumentarão os 
riscos de que discussões e brigas 
entre nossos cidadãos acabem 
em tragédias”.

Cerca de quatro mil po-
liciais de diversas regiões 
do país se reuniram em 
frente ao Congresso Nacio-
nal, na terça-feira (21/5), 
para protestar contra a re-
forma da Previdência (PEC 
06/2019), num ato em que 
Jair Bolsonaro foi chamado 
de "traidor". O pato ama-
relo, que virou símbolo 
nas manifestações a favor 
do golpe que derrubou a 
ex-presidente Dilma Rous-
seff, voltou a Brasília agora 

contra o atual presidente. 
Em comunicado, os po-

liciais afirmaram que "o 
objetivo é manifestar a in-
satisfação da categoria em 
relação à proposta da nova 
Previdência, apresentada 
pelo governo federal, que 
desconsidera as particula-
ridades e peculiaridades da 
atividade de risco desem-
penhada pelos servidores 
de segurança pública. Apo-
sentadoria policial não é 
privilégio, é direito".

Como se não bastasse o caos 
nos hospitais públicos do Dis-
trito Federal, a população ainda 
enfrenta uma terrível epidemia 
de dengue. Segundo o boletim 
da Secretaria de Saúde divulga-
do no dia 21/5, foram registras 
19.812 notificações da doença 
no DF, sendo 17.304 classifica-
das como casos prováveis e 16 
mortes confirmadas. Em 2018, 
houve apenas um óbito e 2,1 
mil casos prováveis. 

Para agravar a situação, o 
Ministério Público do Traba-
lho determinou a suspensão 
do serviço de pulverização 
de inseticida para combater o 
mosquito transmissor, conhe-
cido como fumacê, após cons-
tatar uma série de irregulari-
dades no local onde o veneno 
era armazenado e processado. 
E a Secretaria de Saúde ainda 
não se mexeu para tentar re-
solver o problema.

Enquanto artistas e produtores do Distrito 
Federal brigam pela manutenção das verbas do 
Fundo de Apoio à Cultura (FAC), única fonte 
efetiva de incentivo à produção cultural da cida-
de, o governador Ibaneis Rocha e seu secretário 
de Cultura, Adão Cândido, sonham com o des-
file de carnaval da Marquês de Sapucaí em 2020, 
quando Brasília será tema do samba-enredo da 
Vila Isabel.

Ao mesmo tempo, o Diário Oficial do DF pu-
blica a exoneração sem aviso prévio de cinco fun-
cionários ligados à gestão do FAC e informa que 
foram gastos R$ 14.600 com passagens aéreas e 
R$ 7.800 com diárias para os ilustres carnavales-
cos cariocas convidados pelo governador para a 
assinatura de um termo de cooperação.

No dia 21 de maio, uma delegação da escola 
carioca esteve reunida com Ibaneis no Palácio do 
Buriti. Um termo de cooperação entre o governo 
do DF e a Unidos de Vila Isabel foi assinado para 
a promoção de Brasília no maior Carnaval do 
mundo, no ano em que a capital federal comple-
tará 60 anos. Mas até agora ninguém sabe quanto 
será desembolsado pelo GDF.

O lançamento oficial de Brasília como tema 
do samba enredo da Vila Isabel está marcado 
para 13 de julho, no Rio de Janeiro. Para a refor-
ma do Teatro Nacional, nada até agora, só a ânsia 
de tirar o dinheiro que tem no FAC.

Romário Schettino

14 de junho
greve


