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 Leia nesta edição

Com a aprovação da reforma na Câ-
mara, a Previdência está em ruínas e 
vai empobrecer a população. Com a 
“Nova” Previdência, mais de 30 mi-
lhões de pessoas ficarão sem qual-
quer possibilidade de aposentadoria. 

Se você começar a trabalhar – como 
afirmou Bolsonaro – com 8 ou 9 anos 
(trabalho infantil) e morrer com me-
nos de 60 anos, vai contribuir para a 
Previdência a vida inteira e não re-
ceberá nenhum benefício.

Para aprovar a reforma, o governo 
Bolsonaro liberou mais de R$ 1 bi-
lhão em emendas parlamentares 
para os deputados que votaram a fa-
vor. A Justiça tem o dever de apurar 
a compra de votos. 

Para entrar em vigor, a reforma 
precisa ser aprovada no Senado. 
Pág. 4
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Completados seis meses, 
a impopularidade do go-
verno Bolsonaro só faz 
aumentar. Pudera, o de-

semprego é o maior da história. 
Nossas riquezas naturais, como 
petróleo e gás, sendo entregues 
a empresas estrangeiras, direitos 
dos trabalhadores sendo reti-
rados e, para piorar, o interesse 
nacional sendo submetido aos 
interesses dos Estados Unidos.

Os governos Temer e Bolso-
naro mostraram a total incapaci-
dade de geração de emprego e 
renda e aumentaram a miséria. 
Tanto a reforma trabalhista como 
a da Previdência, apresentadas 
como solução para reverter o 
quadro de estagnação, não ani-
mam ninguém. A primeira ainda 
não gerou emprego algum e a 
previdenciária vai gerar perda 
de direitos e renda da maioria da 

população. Quando o governo 
diz que quer “economizar” R$ 1 
trilhão em dez anos, quer dizer 
que esse volume de dinheiro 
não irá para os trabalhadores, 
o que significa menos dinheiro 

movimentando a economia e 
gerando emprego.

Ao mesmo tempo, estão 
sendo veiculadas matérias na 
imprensa, mostrando que o juiz 
Sergio Moro teria conspirado 

junto com o procurador Deltan 
Dalagnol para condenar e pren-
der Lula e, com isso, tirá-lo da 
disputa presidencial, uma vez 
que era o único capaz de ven-
cer a eleição no primeiro turno e 

fazer com que o país retomasse 
o crescimento. Há poucos dias, 
matérias da revista Veja e do Jor-
nal Nacional, da Globo, mostra-
ram a que ponto chegou o nível 
de parcialidade e ilegalidades 
cometidas pela Lava Jato, o que 
poderá levar à anulação da con-
denação política do Lula.

A divulgação das provas de 
articulações entre Moro e Da-
lagnol, para condenar e pren-
der Lula, deixará claro que o 
processo democrático foi frau-
dado. Nesse cenário, de fraude 
e de impopularidade do atual 
governo, é possível o fortale-
cimento da oposição no Con-
gresso e nas ruas.

Os partidos de oposição, 
unidos, e os movimentos sociais 
atuantes têm que fazer a sua par-
te e estar preparados para o que 
der e vier!
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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

O Jornal Brasil Popular já fala com saudade das mortes recentes de dois grandes brasileiros e publica charges 
do cartunista Latuff para homenageá-los.

Recordar é viver... 

Governo impopular e juiz parcial

Seis meses de retrocessos e retirada de direitos

O povo brasileiro, co-
nhecido no mundo 
inteiro por sua ale-
gria, está triste, pessi-

mista e com medo. Pessoas desa-
nimadas e com medo de perder 
o emprego não compram. A 
economia míngua, reduzindo 
mais e mais o consumo, fechan-
do novos postos de trabalho e 
jogando mais gente no mapa 
do desemprego.   Temos hoje 
15 milhões de desempregado. 
Isso corresponde a cinco Distri-
tos Federais sem trazer o pão de 
cada dia para suas casas.

A arminha se concretiza no 
assassinato de nossos direitos 
com a reforma trabalhista e re-
forma da previdência que reti-
ram direitos e na violência física 
e emocional que se agrava. Des-
cobrimos que o bastião da moral 
e bons costumes é uma menti-
ra violenta e sem preocupação 
com o povo. Sentimos falta de 
um governante que escolhe po-
líticas para impulsionar a econo-
mia com investimentos, ofereça 
possibilidades de trabalho com 
salário digno e traga de volta a 
vontade de viver.

Em 2015, o Brasil era o país mais 
feliz da América Latina, resultado 
das políticas sociais e garantias ge-
radas especialmente no Governo 
Lula. A política econômica e o su-
porte social traziam segurança no 
emprego, um povo esperançoso, 
motivado para o trabalho.

O discurso eleitoreiro de bas-
tão da moral cai por terra com o 
envolvimento de Bolsonaro, mi-
nistros e filhos em diversas falca-
truas. Seu partido é apontado em 
escândalos de compra de voto e 
de candidatos laranja. O dinheiro 
retirado da população mais caren-

te é usado para aprovar a amaldi-
çoada reforma da previdência.  A 
democracia está em risco. Não há 
diálogo com o parlamento e com 
a população.  A política é crimi-
nalizada quando não há processo 
de negociação. Sem estado demo-
cratizado, com mecanismos de 
fiscalização pela sociedade, a cor-
rupção se instala. Democracia, di-
álogo e direitos garantem menos 
corrupção e mais alegria. 

Nós precisamos ter coragem, 
nos reerguer e lutar para sair-
mos do fundo do poço onde 
estamos metidos.

Bolsonaro: no discurso, o novo e incorruptível; na prática, o velho e autoritário Rosilene Corrêa Rosilene Correa

Bolsonaro é o presidente 
mais reprovado nos 

primeiros seis meses

Jair Bolsonaro tem o pior 
índice de aprovação desde a 
redemocratização e a volta das 
eleições diretas para presidente. 
Ele é aprovado por 32%, seguido 
de Collor (33%), Fernando 
Henrique Cardoso (40%) e Lula 
(42%). Até agora, a melhor 
avaliação dos primeiros seis 
meses ficou com Dilma Rousseff 
(49%), que sofreu um golpe no 
seu segundo mandato. 

Nunca se liberou tanto 
veneno para as plantações 
brasileiras quanto em 2019. 
A última liberação do se-
mestre, ocorrida em 24 de 
junho, permitiu a entrada 
de mais 42 novos agrotóxi-
cos. Com isso, as liberações 
este ano já chegam a 239, 
dos quais 33 são considera-
dos altamente tóxicos para 

a saúde humana (contendo 
dose letal entre 5mg/kg e 
50mg/kg) e 63 são extre-
mamente tóxicos (com 
dose letal abaixo de 5mg/
kg). Já 115 são classificados 
como muito perigosos para 
o meio ambiente e 5 como 
altamente perigosos.

O pior é que grande 
parte dessas substâncias 

químicas, que são proi-
bidas em boa parte do 
mundo, podem ser uti-
lizadas no Brasil sem o 
controle adequado. As 
medidas tomadas pelo 
Ministério da Agricultu-
ra só beneficiam o agro-
negócio e ameaçam, além 
do meio ambiente, a saú-
de da população. 

Os dez piores países 
do mundo para traba-
lhadores em 2019 são 
Argélia, Bangladesh, 
Brasil, Colômbia, Gua-
temala, Cazaquistão, 
Filipinas, Arábia Sau-
dita, Turquia e Zimbá-

bue. A lista foi elabo-
rada dentro do novo 
Global Rights Index, o 
relatório global de di-
reitos elaborado pela 
CSI, a confederação 
sindical mundial.

Brasil e o Zimbábue 

entraram nesta lista 
pela primeira vez, de-
vido à adoção de leis 
regressivas, repressão 
violenta de greves e 
protestos, ameaças e 
intimidação contra lí-
deres sindicais. 

O percentual de famílias endivida-
das aumenta sem parar desde a posse 
de Bolsonaro. Em junho, o endivida-
mento subiu 0,6 ponto percentual em 
relação a maio. Se comparado a junho 
de 2018, o aumento foi de 5,4 pontos 
percentuais. A pesquisa foi feita pela 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo.

O receio de ficar desempre-
gado vem crescendo no governo 
Bolsonaro. O índice do medo do 
desemprego cresceu 2,3 pontos 
em relação a abril e alcançou 59,3 
pontos em junho, numa escala 
de 0 a 100, diz pesquisa da Con-
federação Nacional da Indústria. 

Brasil libera 239 agrotóxicos em apenas um semestre Brasil está entre os dez piores países para trabalhar

Crescem dívidas das famíliasAumenta o medo 
do desemprego 

239 novos agrotóxicos

João Gilberto: orgulho do Brasil
Aos 88 anos, João Gilberto nos deixou no dia 6 de julho. Com seu violão 
mágico, inventou a bossa nova, uma canção que encantou o mundo. ‘Dele, 
um homem de esquerda, veio a compreensão de assimilar a tradição dos 
sambistas que estavam marginalizados. Dele veio um modo de reinterpretar a 
tradição do samba’, destaca o jornalista Urariano Mota.

Paulo Henrique Amorim: resistência do jornalismo
Vítima de perseguição política, demitido da Record por pressão de Bolsonaro 
e alvo de cem processos fraudulentos na ‘justiça’, Paulo Henrique Amorim 
morreu, aos 77 anos, na madrugada de 10 de julho, após um infarto. 
Jornalista exemplar e brizolista convicto, era um dos grandes críticos da atual 
política econômica. Via no sucateamento da Petrobras o ponto central do 
articulado movimento neoliberal comandado por Paulo Guedes, de modo 
a levar o Brasil à condição de colônia, à fase anterior a Getúlio Vargas, à 
República Velha. 

Editorial
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A aprovação da reforma da 
Previdência (PEC 6/2019) vai 
impor aos trabalhadores uma 
idade mínima de aposentado-
ria de 65 anos para homens e 62 
para mulheres, acabando com o 
benefício por tempo de contri-
buição. Reduz, no mínimo, em 
28% o valor para quem tem 20 
anos de contribuição, no caso 
dos homens. E quem quiser se 
aposentar com benefício inte-
gral vai ter de trabalhar por 40 
anos, entre outras maldades aos 
trabalhadores e trabalhadoras. 

O relator da reforma, depu-
tado Samuel Moreira (PSDB-
-SP), fez uma maquiagem na 
PEC 6/2019, que destrói o so-
nho da aposentadoria de muita 
gente e torna praticamente im-
possível a vida de órfãos e viú-
vas que dependem de pensão 
por morte. Segundo o ex-mi-
nistro da Previdência, Carlos 
Gabas, “vai ter caso de pensão 

abaixo do salário mínimo, se a 
viúva ou os dependentes, por 
exemplo, tiverem um trabalho 
ou outra fonte de renda”.

Outra atrocidade é que, se o 
trabalhador não conseguir ga-
nhar o suficiente para contribuir 
sobre o mínimo, o valor que foi 
recolhido ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguridade Social) 
não valerá na contagem daquele 
mês. E a perseguição aos mais 
pobres não para por aí: Só terão 
direito ao abono salarial aque-
les que receberem até R$ 1.364. 
Hoje que ganha até dois salários 
mínimos têm esse direito.

Do valor de R$ 1 trilhão que 
o governo quer ‘economizar”, 
80% são retirados de quem re-
cebe até três salários mínimos. 
Bolsonaro considera privilegia-
dos esses trabalhadores.

E você, caro leitor, acha que 
esses trabalhadores são privilegia-
dos? Você se acha um privilegiado?

O governo liberou R$ 1 bilhão 
em emendas parlamentares, 
conforme divulgado no Diário 
Oficial do dia 8 de julho, a fim de 
comprar o apoio de deputados 
para aprovação da Reforma da 
Previdência (PEC 6/2019). Cada 
deputado deve receber cerca de 
R$ 40 milhões para votar a favor 
da proposta de Bolsonaro. 

No dia da votação (10), Bolso-
naro mandou fazer uma edição 
extra do Diário Oficial da União 
para publicar a liberação de mais 
R$ 178 milhões para emendas 
parlamentares. Foram beneficia-
dos deputados de Alagoas, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Sergipe e Pernambuco.

O próprio ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, con-
fessou ao site Jota que a liberação 
de emendas orçamentárias de 
sua pasta para os parlamentares 
foi um esforço para a aprovação 
da reforma, prioridade do gover-
no Bolsonaro.

Além disso, Bolsonaro de-
volveu isenções fiscais de R$ 84 
bilhões à bancada ruralista para 
beneficiar os gigantes do agrone-
gócio, prometeu afrouxar a fisca-

lização nas finanças das igrejas e 
aliviou as regras da previdência 
para policiais. 

Em nota, a bancada do Psol 
mostrou que, do total liberado 
em emendas, cerca de R$ 444 mil 
não têm autorização legislativa, o 
que é irregular e pode ser enqua-
drado em crime de responsabili-
dade. Segundo o deputado Paulo 

Pimenta (PT-RS), trata-se de cri-
me de responsabilidade cometido 
tanto por Bolsonaro como pelos 
ministros que assinam portarias 
liberando emendas. 

Deputados do Psol e do PT 
acionaram o STF (Supremo Tri-
bunal Federal), mas até o fecha-
mento desta edição o judiciário 
não se manifestou.

Quem ganha até três mínimos
será mais prejudicado Justiça precisa apurar 

acusação de compra de votos
Câmara aprova texto da reforma da
Previdência que empobrece a população
Por 379 votos favoráveis e 

131 contrários, o plená-
rio da Câmara aprovou, 
no dia 10 de julho, o tex-

to principal da Reforma da Pre-
vidência (PEC 6/2019). Trata-se 
de uma crueldade que penaliza 
os mais pobres, retira direitos 
dos trabalhadores e inviabiliza a 
aposentadoria para milhões de 
brasileiros. 

A maldade, preparada por 
Bolsonaro em parceria com o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), aumenta o 
tempo para se aposentar, dimi-
nui o valor do benefício porque 
calcula a média de todos os sa-
lários, aumenta as alíquotas de 
contribuição para quem ganha 
acima do teto do INSS e estabe-
lece regras de transição para os 
atuais assalariados.

Para todos os trabalhadores 
que ainda não tenham atingido 
os requisitos para se aposentar, 

regras definitivas de pensão por 
morte, de acúmulo de pensões e 
de cálculo dos benefícios depen-
derão de lei futura, mas o texto 
traz normas transitórias até ela 
ser feita.

Na opinião da deputada Glei-
si Hoffmann (PR), presidente 
nacional do PT, “essa reforma foi 
feita para o mercado financeiro, 
para os banqueiros e para os ri-
cos que não querem um Estado 
para os pobres”. Segundo o líder 
da bancada do PT na Câmara, 
deputado Paulo Pimenta (RS), 
os “representantes da ‘nova po-
lítica’ estão comemorando no 
plenário da Câmara a extinção 
de qualquer possibilidade de 
aposentadoria para mais de 30 
milhões de pessoas no Brasil”.

Para entrar em vigor, a pro-
posta tem que ser aprovada 
também no Senado, antes de ser 
sancionada pelo presidente da 
República.

“Juízes devem ser isentos de favoritismos e de pressões que possam 
contaminar as decisões que devem tomar"(...). Os juízes devem 
seguir o exemplo de Jesus, que nunca negocia a verdade.”                                                            
                   Papa Francisco

Para Nelson Jobim, ex-minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, 
reportagens do Intercept compro-
vam que a operação Lava Jato ‘co-

meteu abusos’ e que Sergio Moro 
‘teve uma conduta inadequada 
como juiz federal no Paraná’. Jobim 
afirmou ainda que o STF falhou ao 

não conter excessos da Lava Jato 
no início da operação e disse que 
acredita na inocência de Lula. As 
declarações foram dadas ao UOL. 

Diálogo obtido pelo Intercept e divulga-
do pela revista Veja mostra o apresentador 
da Rede Globo, Faustão, aconselhando o ex-
-juiz Sergio Moro a dar o seguinte aviso aos 

procuradores da Lava Jato: “vocês nas entre-
vistas ou nas coletivas precisam usar uma 
linguagem mais simples. Para todo mundo 
entender. Para o povão.” 

A conduta do ex-juiz Sergio Moro na 
Operação Lava Jato é desaprovada por 58% 
da população, segundo pesquisa do Data-
folha divulgada em 6 de julho. A maioria 

não concorda que um juiz seja parcial, fique 
a favor de uma das partes antes mesmo do 
julgamento e determine o que o Ministério 
Público e a Polícia Federal devem fazer.

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, 
pediu licença do cargo ‘para tratar de as-
suntos particulares’, de 15 a 19 de julho. 
A autorização do presidente Jair Bolso-
naro está no Diário Oficial da União de 8 
de julho. Nesse período, Moro será subs-
tituído pelo número dois do Ministério, 
Luiz Pontel de Souza. A fuga temporária 
de Moro acontece em meio a reporta-
gens do site The Intercep que mostram 
como o então juiz atuava de forma ilícita 
no submundo da Lava Jato.

A assessoria de Moro informou 
que “por ter começado a trabalhar em 
janeiro, o ministro não tem ainda di-
reito a gozar férias. Então está tirando 
uma licença não remunerada, com 
base na Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990”. Mas a verdade é que ele 
não tem esse direito, já que a lei prevê 
as hipóteses de licenças ou afastamen-
tos do servidor público efetivo ou co-
missionado, o que não é extensivo a 
ministros de Estado.

Em julho de 2016, a advogada Rosânge-
la Moro, esposa de Sérgio Moro, comentava 
com uma pessoa muito próxima, no am-
biente de trabalho, que ela e o marido esta-
vam procurando o melhor lugar para morar 
nos Estados Unidos. 

Quem sabe já se tratava de um plano de fuga 
para colocar em prática assim que o escânda-
lo da Lava Jato – em que Moro comandava as 
ações do Ministério Público para armar a prisão 
do ex-presidente Lula – fosse descoberto e que 
sua presença no Brasil ficasse insustentável. 

Após ter aceitado o convite 
da Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara para escla-
recer as conversas que man-
teve com então juiz Sérgio 
Moro, reveladas pelo Intercept 
e outros veículos de imprensa, 
o procurador Deltan Dallag-
nol informou que não mais 
participaria da audiência. 

Com medo das pergun-
tas que seriam feitas pelos 
deputados, Dallagnol fugiu. 

Para o deputado Márcio Jerry 
(PCdoB-MA), “a ausência é 
confissão dos malfeitos pra-
ticados”. Seria difícil explicar 
como ele se subordinava ao 
comando de Moro nas ações 
relacionadas à operação Lava 
Jato, quando a lei determina 
que ele deve agir de forma 
independente e que juiz não 
pode fazer conluio com o Mi-
nistério Público para favore-
cer ou prejudicar alguém.

STF foi conivente com abusos da Lava Jato

Até Faustão está envolvido 
na trama de Moro contra Lula

58% desaprovam conduta de Moro na Lava Jato

Moro tira licença 
estranha e sem previsão legal

Há pelo menos três anos, 
Moro se prepara para morar nos EUA 

Dallangnol fugiu por medo 
de perguntas de deputados 
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O engenheiro Fernando Siqueira, conselheiro 
eleito da Petros e diretor da Aepet (Associa-
ção de Engenheiros da Petrobras), afirmou 
que o governo Bolsonaro está cometendo 

um crime gravíssimo contra o patrimônio brasileiro 
ao anunciar a decisão de leiloar as áreas de Atapu, Bú-
zios, Itapu e Sépia, da cessão onerosa da Petrobras. 

‘O governo pretende leiloar o excedente da Cessão 
Onerosa, obrigando a Petrobras a repassar ao cartel 
internacional do petróleo quase 21 bilhões de barris 
descobertos por ela’, observou Siqueira. ‘Com a entre-
ga, o Planalto espera arrecadar no máximo R$ 100 bi-
lhões a título de bônus’, diz ele.

‘Só que esses 21 bilhões de barris, ao custo de US$ 
65 o barril, e com um custo total de produção por 
barril de US$ 25, renderá cerca de US$ 800 bilhões 
a quem se apoderar do petróleo, ou seja, ao câmbio 
de hoje, o lucro das multinacionais com a comercia-
lização deste produto poderá chegar a R$ 3,2 trilhões’, 
explicou o engenheiro.

o Japão, duran-
te reunião do 
G-20 (grupo 
dos 20 países 
mais ricos do 

mundo), Bolsonaro deu uma 
entregada legal dos interesses 
nacionais aos capitalistas eu-
ropeus. Ele assinou o Acordo 
Comercial Mercosul-União 
Europeia, que favorece expor-
tações de produtos primários 
e semielaborados sul-america-
nos e brasileiros, que chegarão 
no mercado europeu a tarifas 
mais baixas. Em contrapartida 
serão importados produtos in-
dustrializados da Europa sem 
cobrar tarifa alguma. 

Abertura total do mercado 
brasileiro para as indústrias 
europeias em troca de expor-
tações de produtos primários, 
que serão submetidos aos re-
gimes de cotas, fixados pela 
União Europeia. Vai acontecer 
o que rolou no tempo do lança-
mento do Plano Real: a moeda 
brasileira ficou artificialmente 
cara, 1 real = 1 dólar, para im-
portar industrializados de todas 
as partes do mundo, enquanto 

podia exportar apenas minério 
de ferro e alimentos, com a van-
tagem, para os exportadores, de 
ficarem isentos de impostos so-
bre exportações, como o ICMS, 
imposto estadual. 

Assim, estados e municípios 
não recebem nada pelo que ex-
portam, ficando, portanto, sem 
receitas para promover desen-
volvimento regional. Exportar 
barato matérias primas e im-
portar caro produto industria-
lizado impõe deterioração nos 
termos de troca em prejuízo 
dos interesses nacionais. Agora, 
com o acordo Mercosul-União 
Europeia, ocorre mesma coi-
sa. Dessa vez, não se valoriza a 
moeda, como no lançamento 
do Plano Real, mas abre total-
mente as portas às importações, 
sem cobrar nenhum tributo, o 
que dá no mesmo, ou seja, van-
tagem para os europeus e preju-
ízo para os sul-americanos. 

As consequências serão ób-
vias: desindustrialização do 
Brasil. Não serão criados jamais 
os empregos de qualidade, com 
valor agregado, pela tecnologia 
e ciência colocada a serviço da 

produção. Não haverá desenvol-
vimento das cadeias produtivas 
internas da produção primária, 
como alimentos industrializa-
dos e minérios transformados 
em chapas de aço fabricadas no 
mercado interno. Importaremos 
alimentos e produtos siderúrgi-
cos processados, enquanto em-
presas desse setor, aqui existen-
tes, terão que ser fechadas, por 
falta de competitividade. 

Havia 20 anos que se discu-
tia em torno desse acordo. Não 
teve acerto antes porque os go-
vernos nacionalistas sul-ame-
ricanos resistiram a essas pro-
postas indecentes. Os europeus, 
agora, aproveitam que o Brasil 
está governado pelo entreguis-
ta Bolsonaro e a Argentina, 
pelo também antinacionalista 
Macri. Depois deve vir por aí, 
também, a ressurreição da Alca, 
acordo comercial com os Esta-
dos Unidos, que Lula e Dilma, 
bem como seus colegas sul-a-
mericanos, recusaram, por ser 
lesivo aos interesses nacionais. 

O acordo terá que ser sub-
metido à aprovação do Con-
gresso Nacional.

Em 19 de julho de 1979, 
a Nicarágua encantava o 
mundo com uma revolução 
marcada pela bravura, pela 
generosidade e senso de jus-
tiça, derrubando a ditadura 
de Anastácio Somoza, uma 
das mais sanguinárias de 
que se teve notícia.  Aquela 
Revolução das Crianças, tí-
tulo de livro em que o jorna-
lista Caco Barcellos descre-
via apaixonadamente aquela 
transformação política e hu-
mana: implanta imediata-
mente, com a solidariedade 
de Cuba, uma Campanha 
Nacional de Alfabetização, 
e, em menos de dois anos, o 
país de Augusto Sandino se 
transforma em “Território 
Livre do Analfabetismo”, re-
conhecido pela Unesco. Um 

pequeno país, um grande 
exemplo para o mundo.

Tendo enfrentado o blo-
queio e o terrorismo dos 
EUA, o que lhe causou per-
das materiais e de vidas, a 
Nicarágua – dirigida pela 
Frente Sandinista – resistiu. 
Realizou a Reforma Agrá-
ria e hoje produz em seu 
território mais de 90% do 
que consome. Praticamen-
te todo o país está conecta-
do por estradas asfaltadas e 
por eletricidade, com baixo 
desemprego, baixa crimina-
lidade e elevadas taxas de in-
corporação das mulheres ao 
mercado de trabalho regular 
e também aos postos de de-
cisão, pois quase metade dos 
membros do Governo e da 
Assembleia, é de mulheres.

A chefe de direitos huma-
nos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Michelle 
Bachelet, se disse ‘chocada’ 
com as condições nas quais 
o governo de Donald Trump 
mantêm detidos imigrantes e 
refugiados, inclusive crianças.

‘Como pediatra, mas tam-
bém como mãe e ex-chefe de 
Estado, estou profundamente 
chocada que crianças sejam 
forçadas a dormir no chão em 
instalações superlotadas, sem 
acesso adequado a cuidados 
de saúde ou alimentação, e 
com condições de saneamento 
ruins’, disse ela em comunica-
do oficial.

Bolsonaro vai tirar áreas da Petrobras
de R$ 3,2 trilhões e vender por R$ 100 bi

Revolução Sandinista 
completa 40 anosAcordo Mercosul- União Europeia 

devolve Brasil à condição de colônia

Tratamento dos EUA a 
imigrantes e crianças é chocante

12 de julho de 2019

Beto Almeida

As guerras do século XX foram chamadas 
guerras globais, pois não se limitavam ao uso 
de tropas e ações militares, mas envolviam 
toda população dos países envolvidos. A guerra 
sempre usou a espionagem e a desinformação, 
mas a guerra híbrida vai além: busca semear 
dúvida e até convicções errôneas pelas fontes 
das notícias. Por exemplo. Você houve de um 
líder de esquerda ou lê num jornal popular que a 
Lava Jato foi criada para combater a corrupção. 

Mas, na verdade, ela é um instrumento do 
sistema financeiro internacional e dos interesses 
estratégicos dos Estados Unidos da América 
(EUA) para se apossar da enorme riqueza 
petrolífera do pré-sal e destruir a competitiva 
engenharia brasileira, que ganha concorrências 
enfrentando empresas estadunidenses, nos EUA 
e em todo mundo. Esta farsa jato é um exemplo 
de guerra híbrida.

GUERRA HÍBRIDA

e x p l i c a
Por Pedro Pinho

Maioria dos brasileiros é 
contra a venda dos Correios 

e da Petrobras

A maioria da população brasileira rejeita as 
privatizações da Petrobras e dos Correios, 
como querem o presidente Jair Bolsonaro 
e seu ministro da Economia, Paulo Guedes. 
Segundo pesquisa do Instituto Paraná Pes-
quisas, 55,1% dos entrevistados são con-
trários à privatização dos Correios. O índice 
dos que são contra entregar a Petrobras à 
inciativa privada é ainda maior: 61,5%. 

A operação Lava Jato causou um drástico encolhi-
mento das grandes construtoras brasileiras. De 2015 
a 2018, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo 
Corrêa, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, UTC 
Engenharia e Constran – atingidas pela operação – 
tiveram uma gigantesca baixa em sua receita líquida, 
passando de R$ 71 bilhões para R$ 10,6 bilhões (85% 
de queda). Empresas que antes estavam em ascensão 
acabaram por demitir 1 milhão de trabalhadores.

Como demonstrou reportagem do Diário Cau-
sa Operária, a Lava Jato realiza um processo de do-
minação imperialista no Brasil, tanto por meio da 
perseguição política a determinados grupos, como 
também através da destruição de empresas nacionais 
de grande porte, como as empreiteiras, mas também 
como fizeram (mediante uma intensa campanha) 
com a Petrobras, a indústria da carne etc.

Nem o mercado financeiro acredita mais na po-
lítica econômica de Bolsonaro. Segundo o boletim 
Focus, pesquisa semanal do Banco Central feita jun-
to a instituições financeiras, a projeção para a expan-
são do Produto Interno Bruto (PIB) foi reduzida de 
0,85% para 0,82%. Foi a 19ª redução consecutiva.

A desastrosa política econômica continua cau-
sando retração dos níveis de confiança do micro e 
pequeno empresariado brasileiro. Dados apurados 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostram que, 
desde o início do governo Bolsonaro até o fim de ju-
nho, o Indicador de Confiança do Micro e Pequeno 
Empresário registrou queda de 9,4%. 

Lava Jato destrói empresas brasileiras

Economia afunda: projeção do 
PIB cai pela 19ª vez seguida

Confiança do micro e pequeno 
empresário cai 9,4% 

Cesar Fonseca
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distrito federal

Seis deputados do DF votaram para destruir sua aposentadoria

Confraternização reúne apoiadores do Brasil Popular UnB deixará 
de adotar o SiSU 

Somente dois deputados 
federais do DF se posicio-
naram a favor dos traba-
lhadores e contra a refor-

ma da Previdência. Érika Kokay 
(PT) e Professor Israel (PV) vo-
taram contra a proposta de Bol-
sonaro que destrói a aposenta-

doria de milhões de brasileiros.
Os outros seis deputados en-

vergonharam o DF e traíram a 
população votando a favor de 
acabar com a previdência dos 
mais pobres e de diminuir muito 
o valor da remuneração dos que 
ainda conseguirem se aposentar. 

Os traidores são Bia Kicis (PSL), 
Celina Leão (PP), Flávia Arruda 
(PL), Julio Cesar (PRB), Luis Mi-
randa (DEM) e Paula Belmonte 
(Cidadania). 

Indignado, o deputado distri-
tal Chico Vigilante (PT), classifi-
cou de “nojentos, sebosos, bando 

de safados” esses deputados que 
não estão nem aí para o povo. “O 
que me dá nojo e me deixa tris-
te é ver esses pilantras acenando 
com a bandeira brasileira. Eles 
destruíram a aposentadoria dos 
trabalhadores brasileiros”, desa-
bafou Vigilante.  

Para entrar em vigor, a pro-
posta tem que ser aprovada no 
Senado. E desde já é hora de 
pressionar os três senadores do 
DF para que votem contra a re-
forma da Previdência. São eles 
Reguffe (sem partido), Izalci 
(PSDB) e Leila Barros (PSB).

No dia 5 de julho, mais de du-
zentos apoiadores do Jornal Brasil 
Popular se reuniram, na sede da 
Escola de Samba Acadêmicos da 
Asa Norte, para uma confraterni-
zação em comemoração ao quarto 
ano de vida deste jornal que já se 
tornou símbolo de resistência na 
luta por uma comunicação demo-
crática. 

O Jornal Brasil Popular segue 
firme no propósito de informar a 
população, publicando a verda-
de escondida pela grande mídia. 
Como diria o já saudoso Paulo 
Henrique Amorim, aqui se faz jor-
nalismo em contraponto ao PIG 
(Partido da Imprensa Golista).

Durante o evento, os participan-
tes ouviram mensagens de líderes 
políticos que apoiam a imprensa 
livre. Entre elas, foi lida uma carta 
do ex-presidente, em que ele reco-
nhece o trabalho do Brasil Popular 
e diz estar arrependido de, durante 
seu período como presidente, ‘não 
ter encaminhado a questão da regu-
lação de uma Mídia Democrática’.  
(leia ao lado  a íntegra da carta). 

A Universidade de Brasília (UnB) não vai mais adotar 
o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) como ferramenta 
para a seleção de estudantes de graduação. A nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua 
valendo, mas em vez de aplicá-la na plataforma do Mi-
nistério da Educação (MEC), o candidato deverá se 
inscrever em edital próprio da UnB e indicar o Enem 
como critério classificatório. A nova seleção valerá para 
ingresso no primeiro semestre letivo de 2020, cuja pu-
blicação do edital ainda não tem data prevista.

ESTES DEPUTADOS ESTÃO 

ACABANDO
COM SUA APOSENTADORIA

LUIS MIRANDA
(DEM-DF)

FLÁVIA ARRUDA
(PL-DF)

BIA KICIS
(PSL-DF)

CELINA LEÃO
(PP-DF)

PAULA
BELMONTE
(PPS-DF)

JÚLIO CESAR
(PRB-DF)

JÁ VOTARAM A FAVOR DA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA EM 1º TURNO

 

 

Queridas Companheiras e Companheiros do "Brasil Popular", fui informado da luta de vocês que criaram este Jornal em Brasília e que, segundo me informaram, fazem um tremendo esforço para manter este jornal que circula no meio popular.  
Já disse que me arrependo por não ter encaminhado a questão da regulação de uma Mídia Democrática e não ter estimulado de maneira mais forte iniciativas como está de vocês. 
 Portanto, considero muito importante esta iniciativa e espero que vocês resistam e mantenham o Brasil Popular. Nosso povo precisa de fontes seguras de informação para vencer esta onda de mentiras e enganação à que vive submetido todos os dias e todas as horas.  
Recebam meu abraço e meu reconhecimento.  
 

 
Luis Inácio Lula da Silva. 
 

Curitiba, 5 de julho de 2019. 


