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Nos últimos dois meses, temos 
acompanhado a publicação 
de trocas de mensagens entre 
o promotor Deltan Dallagnol 

e o juiz Sérgio Moro. Analisando essas 
conversas, fica a forte impressão de 
que houve uma combinação, um ar-
ranjo ilegal para impedir que Lula con-
corresse e vencesse as eleições presi-
denciais do ano passado. Apareceu até 
troca de mensagens entre Dallagnol e 
o juiz Gebran, do TRF4, responsável por 
julgar os recursos da defesa de Lula, 
em relação às condenações de Moro.

Em qualquer país democrático, es-
pecialmente os de mesmo porte que 
o Brasil, promotores e juízes não po-
dem ter conversas sobre os processos 
que julgam e muito menos fazerem 
arranjos para condenações sem prova 
alguma. Além disso, Moro e Dallagnol 
caem em repetidas contradições, ora 
dizendo que essas mensagens não são 

reais, que foram forjadas, ora decla-
rando que o conteúdo delas não tem 
nada demais. 

A coisa é tão séria que a Polícia Fe-
deral prendeu quatro pessoas, como 
supostos hackers que invadiram os ce-
lulares dos principais envolvidos. Mas 
se Moro apagou as mensagens em 
2017, como ele próprio já disse, como 
os hackers conseguiram pegá-las em 
2019? Ou então: se os hackers invadi-
ram o celular do Moro para vazar as 
mensagens, quer dizer que as mensa-
gens são mesmo verdadeiras? Afinal, 
não faz sentido invadir um celular para 
falsificar as mensagens, se você pode 
falsificar direto, não é?

Uma coisa parece evidente: esses 
quatro jovens adultos podem ter cara 
de tudo, menos de perigosos hackers 
capazes de quebrar a rigorosa segu-
rança do aplicativo Telegram. Mas o su-
posto líder desses hackers, Walter Del-

gatti Neto, rapidamente disse ter sido 
responsável pela invasão dos celulares 
de Moro, Dallagnol e outras autorida-
des e passado o conteúdo ao site The 
Intercept Brasil.

Tudo conforme o roteiro esperado: 
uma “delação premiada” nos mesmos 
padrões feitos para condenar Lula sem 
provas. Ou eles mantêm a versão que 
“coincide” com a história contada por 
Moro & Cia, ou então ficarão presos 
incomunicáveis, como o suposto esfa-
queador do Bolsonaro, o Adélio Bispo, 
até o assunto cair no esquecimento.

No entanto, se novas divulgações 
de conversas entre Moro, Dallagnol e 
outros juízes aparecerem, confirman-
do o conluio para tirar Lula da disputa 
eleitoral, ficará claro que Lula está pre-
so injustamente e que sua condenação 
deverá ser anulada, decretando-se que 
ele seja posto em liberdade, porque 
Lula é inocente!
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Lula Inocente Estados Unidos assumem controle
da distribuição de combustíveis no Brasil

PF de Moro “encontra” delator para
desqualificar reportagens que o incriminam

Segundo a Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP), 
com a venda, nesta terça-
-feira (23), de 35% da BR 

Distribuidora – subsidiária da 
Petrobras – por R$ 8,6 bilhões 
a 160 investidores, inclusive dos 
Estados Unidos, só falta ao país 
de Donald Trump adquirir as 
refinarias para que o setor de pe-
tróleo do Brasil fique totalmen-
te sob o controle dos interesses 
econômicos e políticos dos nor-
te-americanos.

Segundo os petroleiros, 
quem controla a distribuição 
passa a ter uma posição estraté-
gica no mercado. O Brasil, sen-
do um dos gigantes do planeta 
em extensão, é um dos maiores 
consumidores do mundo de 
diesel e gasolina por realizar 
praticamente todo o transporte 
de produtos pelas estradas.

Segundo a FUP, as refinarias 
americanas já respondem por 
quase 90% de todo o óleo diesel 
importado pelo Brasil. E hoje 
cerca de 25% do óleo diesel con-
sumido no país é importado.

A assessoria jurídica da FUP, 
dos Sindicatos dos Petroleiros 
e do Sintramico (Sindicato dos 
Trabalhadores no Comercio de 
Minérios e Derivados de Petró-

leo do Estado do Rio de Janeiro) 
ingressaram com uma “Ação Po-
pular com pedido de tutela de 
urgência contra a concretização 
da venda de ações e perda do 
controle majoritário da estatal 
relativo à BR Distribuidora”.

As entidades alegam que, 
com a venda, a empresa públi-
ca brasileira de petróleo perde 
o controle acionário, passando 
a deter apenas 41,25% e entre-
ga a distribuição de gasolina e 

diesel no Brasil para os Estados 
Unidos. Na ação são questiona-
dos os “princípios da legalidade, 
moralidade e eficiência, de ma-
trizes constitucionais”.

As entidades dizem ainda 
que a privatização “afeta de 
modo contundente o patrimô-
nio e a coisa pública pratica-
mente irreversível ou de difícil 
reparação, com efeitos concre-
tos extremamente deletérios à 
sociedade brasileira”.

Da Redação, com informações do site Vermelho

Rosilene Correa

Petrobras: corrupção
e crime com Bolsonaro

A empresa de petróleo é igual a 
um mosaico. Ver uma parte não é 
ver o todo. Por isso, na indústria 
do petróleo, havia as denomina-
das independentes, que se dedica-
vam à produção ou ao refino ou 
à distribuição. Hoje foram quase 
todas incorporadas às "majors", 
às empresas integradas. Deste 
passado ainda existem algumas, 
poucas, refinarias independentes.

A Petrobras é uma major, ou 
melhor, foi até Bolsonaro assumir 
a presidência. E não qualquer 
major, mas das maiores e mais 
tecnologicamente desenvolvidas. 
Da noite para o dia, como se fosse 
simples operação comercial, a 
Petrobras, empresa integrada de 
petróleo, patrimônio da União e 
do povo brasileiro, por ato onde a 
corrupção certamente teve papel 
decisivo, deixa de existir.

Foi vendida, por valor inferior ao de 
um hotel, no Rio de Janeiro, a maior 
distribuidora de derivados de pe-
tróleo do Brasil: a BR Distribuidora, 
subsidiária integral da Petrobrás. Um 
ato lesivo ao Brasil, um crime contra 
a economia popular.

Os dados desta operação não 
foram divulgados, como os 
assaltantes não divulgam onde 
cometeram seus ilícitos. Corre 
pelas esquinas que foram compra-
das por "investidores" anônimos, 
dos Estados Unidos da América, 
do Reino Unido e do Canadá. Ou 
poderiam ser famílias brasileiras 
com contas nos paraísos fiscais 
destes países, como o estado de 
Delaware (USA), ilhas Cayman 
(RU) etc.

Onde está a Lava Jato, diante 
deste roubo de bilhões de dólares?

O jornalista Eduardo Gui-
marães, em seu Blog da Ci-
dadania, vinha avisando que 
Sergio Moro – ex-juiz e atual 
ministro da Justiça – tiraria 
um “delator” do bolso para in-
criminar Glenn Greenwald, do 
site The Intercept Brasil. E ora, 
ora... o delator – suposto ha-
cker – encontrado pela Polícia 
Federal, subordinada a Moro, 
tem o apelido de “Vermelho”, 
que parece conveniente para 
fazer alusão ao envolvimento 
da esquerda. Segundo Guima-

rães, é um roteiro preparado 
“para fazer com Greenwald o 
mesmo que foi feito com Lula”. 

Eduardo Guimarães alerta 
que o tal hacker preso – alvo 
de várias denúncias e que os-
tenta bens acima de sua con-
dição financeira – “tem toda 
pinta de alguém que não tem 
nada a perder e que fará qual-
quer coisa para ganhar uma 
delação premiada daquelas que 
só Sergio Moro sabe providen-
ciar, das que deixam o delator 
impune e rico”. E a grande mí-

dia, capitaneada pela Globo, já 
entrou no jogo para defender 
Moro novamente com o objeti-
vo de manter Lula preso.

Há semanas que o Blog da 
Cidadania vinha avisando que 
“Moro estava planejando calar 
Glenn Greenwald usando um 
delator que dissesse que foi 
pago por ele”. Essa seria a úni-
ca forma de incriminá-lo, pois 
a lei não proíbe um jornalista 
de reproduzir informações pi-
rateadas, desde que não sejam 
compradas.

Pedro Pinho

Editorial

Cá entre nós... Recordar é viver... Judiciário brasileiro é isso
Para Temer, Bolsonaro 
governa como ele
"Eu me recordo, quando presiden-
te da República, eu dizia: 'olha, 
será bem-sucedido o presidente 
que der sequência àquilo que 
estou fazendo'. Do jeito que as 
coisas vão indo, o governo vai 
bem, porque [Bolsonaro] está 
dando sequência ao nosso go-
verno", afirmou o ex-presidente 
golpista Michel Temer.

Lembra quando Bolsonaro pediu o fuzilamento de Fernando Henrique 
Cardoso por ter vendido a Vale por menos do que valia? Pois é! Agora a 
Embraer tinha uma encomenda de 20 bilhões de dólares pelo avião KC 390 e 
Bolsonaro vendeu a empresa por 15 bi. 
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A Medida Provisória da “Li-
berdade Econômica”, editada por 
Jair Bolsonaro em 30 de abril, é 
na verdade uma segunda etapa 
da Reforma Trabalhista para ti-
rar o pouco que resta de direitos 
dos trabalhadores. Coinciden-
temente, o projeto foi aprovado 
na comissão mista do Congresso 
– de deputados e senadores – no 
dia 11 de julho, exatos dois anos 
após o Congresso Nacional ter 
aprovado a Reforma Trabalhista 
de Michel Temer. 

Inicialmente apresentada 
como proposta para desburo-
cratizar a vida das empresas, os 
19 artigos iniciais da MP 881 
tornaram-se mais de 50, afrou-
xando ainda mais a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) 
para favorecer empresários. 

Um dos principais ataques 
é a liberação do trabalho aos 
domingos e feriados, acabando 
com a remuneração diferen-
ciada pelas horas trabalhadas e 
escala especial de folgas. Outro 
ponto crítico é a sobreposição 

das regras do Direito do Traba-
lho pelas regras do Direito Civil. 
Na prática, significa que contra-
tos firmados com valores aci-
ma de 30 salários mínimos (R$ 
29.940,00) não teriam a mesma 
proteção das leis trabalhistas.

Para piorar, a medida difi-
culta o acesso da justiça a bens 
de proprietários e sócios de em-
presas julgadas como devedoras 
em ações trabalhistas, criando 
um ambiente de impunidade 
em que o trabalhador ganhará 
a ação e não conseguirá receber 
os valores. Também está previs-
ta a criação de mecanismos que 
dificultam a fiscalização e autu-
ação fiscal e retira os sindicatos 
do sistema para que ninguém 
mais defenda os interesses dos 
trabalhadores.

Outros pontos da MP con-
siderados graves pelo movi-
mento sindical e juristas do 
trabalho são o fim do e-Social 
e da obrigatoriedade das CIPAs 
(Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes). 

O governo mostrou mais uma 
vez que não está nem aí com os 
pobres e suspendeu os contratos 
com sete grandes laboratórios 
públicos para produção de 19 re-
médios e vacinas de distribuição 
gratuita pelo SUS para mais de 
30 milhões de pessoas. Entre eles 

a insulina e medicamentos para 
câncer, diabetes e transplantes. 

Se você necessita de um dos 
medicamentos a seguir, saiba 
que Bolsonaro mandou parar a 
produção: Insulina (NPH e re-
gular, produzido em dois labo-
ratórios), Adalimumabe (dois 

laboratórios), Alfataliglicerase, 
Bevacizumabe, Cabergolina, 
Etanercepte, Everolimo, Gos-
serrelina, Infliximabe, Leupror-
relina, Pramipexol, Rituximabe, 
Sevelâmer, Sofosbuvir, Tras-
tuzumabe (dois laboratórios) e 
Vacina tetraviral.

A reforma da Previdência vai 
reduzir em até 40% o valor dos 
benefícios pagos a trabalhadores 
aposentados por invalidez. Essa 
alteração foi aprovada em primei-
ro turno pelos deputados. Se ela 
for aprovada em segundo turno 
na Câmara e em dois turnos no 
Senado, além de cálculos que pu-
xam para baixo o valor pago aos 
segurados incapacitados para o 
trabalho, o nome do benefício vai 
mudar. Em vez de aposentadoria 
por invalidez, vai ser aposentado-
ria por incapacidade permanen-
te, o que abre uma brecha para o 
cancelamento do benefício.

Atualmente, o cálculo da 
aposentadoria por invalidez 
considera 80% dos maiores sa-
lários que o trabalhador rece-
beu até entrar com pedido de 
concessão do benefício e o tem-
po de contribuição do segurado 
não interfere no valor final.

Com a reforma, o INSS le-
vará em conta todos os salários 
que o trabalhador recebeu até 
dar entrada no pedido do be-
nefício, inclusive os menores, o 
que reduzirá o valor dos bene-
fícios em até 40%.

Para receber 100% do be-
nefício, o trabalhador precisa 

antes completar 40 anos de 
contribuição. Se o segurado 
tiver mais de 20 anos de con-
tribuição, receberá 2% a mais 
por cada ano que ultrapassar 
o tempo mínimo. Quem tiver 
menos de 20 anos de contri-
buição ficará com apenas 60% 
da média.

As únicas exceções ocorre-
rão nos casos de aposentadoria 
por incapacidade permanente 
causada por acidente de tra-
balho, doença profissional e 
doença do trabalho. Mas isso 
ainda poderá ser vetado por 
Jair Bolsonaro.

MP 881: nova reforma 
trabalhista disfarçada de 
“Liberdade Econômica”

Governo corta produção 
de remédios distribuídos de graça

Foco da reforma da Previdência 
precisa ser revisto, alerta ANFIP

A reforma da Previ-
dência enviada pelo 
governo ao Congres-
so Nacional (PEC 

6/2019), alterada por meio de 
substitutivo da Câmara dos De-
putados, ao contrário do que 
alardeia a propaganda oficial, 
atinge primordialmente os tra-
balhadores do Regime Geral de 
Previdência Social.

A população precisa enten-
der que a tão falada economia 
recairá essencialmente sobre 
80% daqueles que recebem sa-
lários menores. Ela ocorrerá sob 
dois aspectos: aumento da ida-
de mínima para a aposentado-
ria, com consequente aumento 
do tempo de contribuição, e di-
minuição do benefício pago.

A Previdência Social precisa 
de aprimoramentos, e eles pas-

sam longe do lado da despesa, 
consubstanciada na retirada de 
direitos. O principal aprimo-
ramento a ser realizado é pelo 
lado da receita.

Algumas medidas são im-
prescindíveis, entre elas o fim 
das renúncias fiscais, o combate 
à sonegação, o combate à cor-
rupção, o fim da Desvinculação 
das Receitas da União (DRU), a 
cobrança dos devedores da Pre-
vidência.

Somente com a DRU foram 
retirados da Seguridade Social, 
onde a Previdência está aloca-
da, cerca de R$ 560 bilhões em 
oito anos. Isso significa que es-
tes recursos, que seriam desti-
nados às políticas sociais, foram 
utilizados para outros fins. As 
renúncias fiscais, que são me-
didas que beneficiam o empre-

sariado, representaram mais de 
R$ 1 trilhão em 10 anos, valor 
acima da economia proposta na 
PEC 6/2019.

Além da importância de re-
ver as benesses do governo ao 
empresariado e de impedir o 
massacre aos direitos dos tra-
balhadores, há a necessária re-
forma tributária. Somente com 
uma reforma justa, nos moldes 
da Reforma Tributária Solidá-
ria, desenvolvida pela ANFIP 
(Associação Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal) 
e a Fenafisco (Federação Nacio-
nal do Fisco Estadual e Distri-
tal.), em que o modelo de tribu-
tação deixa de sobrecarregar o 
consumo e passa a incidir sobre 
a renda, especialmente as mais 
altas, será possível estabelecer 
justiça fiscal e social no país. 

“O Brasil do Bolsonaro é de idosos sem aposentadoria, jovens sem 
emprego e crianças trabalhando”.                                               
                   Erika Kokay 

Enquanto os grandes empresários aumentarão seus lucros, trabalhadores que ganham menos serão os mais prejudicados 
e terão que contribuir por mais tempo para receber benefícios ainda menores. 

Floriano Martins de Sá Neto
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Rosilene Correa

É possível arrecadar R$ 1,2 tri em 
dez anos sem massacrar o povo

R$ 1,2 trilhão: esse é o nú-
mero mágico que a equipe 
econômica de Bolsonaro 
espera “economizar” em dez 
anos com a “nova” Previdên-
cia. Sabe como? Reduzindo 
os benefícios e aumentando 
a idade mínima e o tempo 
de contribuição. Isso signi-
fica o fim da aposentadoria 
para milhões de brasileiros.

Mas a Unafisco (Associação 
Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do 
Brasil) mostrou que há fon-
tes socialmente mais justas 
para alcançar essa meta sem 
que os direitos dos trabalha-
dores sejam massacrados.

Caso a Receita Federal 
seja orientada para uma 
atuação firme no combate à 
sonegação das contribuições 
para a Seguridade Social, 

tendo como foco os grandes 
contribuintes, o governo 
terá ao longo de 10 anos 
aproximadamente R$ 680 
bilhões à sua disposição.

Outras fontes seriam o corte 
de apenas 20% do total dos 
benefícios fiscais das contri-
buições para a seguridade 
Social (dinheiro que governo 
abre mão de receber para 
beneficiar inclusive grandes 
empresas), o combate 
às fraudes envolvendo 
benefícios previdenciários, a 
intensificação das cobranças 
administrativas e o fim de 
novos Refis (perdão de dé-
bitos fiscais, principalmente 
de grandes empresas). Estas 
medidas gerariam mais de 
R$ 696 bilhões em dez anos, 
ultrapassaríamos o objetivo 
do governo.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
É um benefício permanente concedido aos incapazes 
de trabalhar e que não possam ser reabilitados em 
outra profissão. Quem avaliza a incapacidade do tra-
balhador são os médicos peritos do INSS. O benefício 

é pago enquanto persistir a invalidez e o segurado 
pode ser reavaliado pelo INSS a cada dois anos.
Inicialmente o trabalhador deve requerer um 
auxílio-doença, que possui os mesmos requisitos da 

aposentadoria por invalidez. Caso a perícia médica 
constate incapacidade permanente para o trabalho, 
sem possibilidade de reabilitação para outra função, a 
aposentadoria por invalidez será indicada.

e x p l i c a
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O governo Bolsonaro 
quer transformar a 
universidade pública 
num balcão de ne-

gócios. E para isso anunciou, no 
dia 17 de julho, o programa “Fu-
ture-se”, como forma de obter fi-
nanciamento e realizar a gestão 
privada de institutos e universi-
dades federais, no caminho da 
privatização do patrimônio e do 
conhecimento. 

O programa acena para o futu-
ro, mas trata-se do futuro prome-
tido aos capitalistas que querem 
abocanhar os resultados do co-
nhecimento feito nas universida-
des, de seu patrimônio e de sua 
gestão. É um programa que pare-
ce opcional para as universidades, 
mas diante da faca no pescoço, 
com o corte de verbas do gover-
no, estão ficando sem dinheiro até 
para pagar luz e água.  

As universidades públicas 
serão constrangidas a captar 
recursos ao estabelecer contra-
tos com organizações sociais 
privadas e administradas com 
modelos de negócios privados. 
O “Future-se” prevê a entrega 

do patrimônio das universida-
des para fundos imobiliários 
e patrimoniais e até ceder seu 
nome ou de seus órgãos para 
grandes empresas, como acon-
tece nos campos de futebol.  

A gestão da Universidade 
poderá ser feita com diretri-
zes e contratos de gestão com 
organizações sociais privadas, 
limitando a escolha democrá-

tica de seus dirigentes. Além 
disso, vários cursos poderão 
ser pagos e ofertados desde 
outros países, incluindo cur-
sos de interesse do mercado, 
podendo ficar de lado os estu-
dos e pesquisas que favoreçam 
o povo brasileiro. 

O “Future-se” oferece aos 
professores, que terão seus sa-
lários ainda mais reduzidos, 

o chamarisco do dinheiro ao 
vender os resultados das pes-
quisas, gerando-se conflito no 
ambiente universitário e redu-
zindo a colaboração para se 
trabalhar para o Brasil. 

Os pobres serão os exclu-
ídos desta festa do mercado 
promovida pelo ministro da 
Educação e pelo presidente 
da República.  

brasil

Está difícil ir se 
acostumando. Di-
ferente da respei-
tabilidade que o 

Brasil alcançou no campo 
das relações exteriores du-
rante a era Lula - um pre-
sidente sagaz e carismático 

que tinha como chanceler 
o inteligentíssimo Celso 
Amorim - as incursões de 
Bolsonaro ao exterior en-
chem o Brasil de vergonha.

Jocoso, obtuso e cam-
peão de gafes, Bolsonaro 
segue colecionando desa-

fetos e vexames - como na 
recente reunião da Cúpula 
do Mercosul, na cidade ar-
gentina de Santa Fé. Veja 
abaixo alguns dos lances 
constrangedores do dis-
curso de encerramento do 
presidente brasileiro:

Depois de conseguir, ao longo de 
décadas, o reconhecimento públi-
co pelo progresso em suas políticas 
públicas de saúde, Cuba está agora 
distribuindo, gratuitamente, a pesso-
as saudáveis, uma pílula que impede 
em 90% a propagação do vírus da 
Aids. A pílula anti-Aids, denomina-
da PrEP, é fruto de trabalho de anos 
de cientistas cubanos, desenvolvido 
no Centro de Engenharia Genética e 
Biotecnologia de Havana, responsá-

vel pela produção de vários medica-
mentos e vacinas.

Ainda no que toca ao comba-
te à Aids, Cuba foi o primeiro país 
no mundo que conseguiu impedir 
a transmissão do vírus entre mãe e 
filho, permitindo o nascimento de 
crianças saudáveis, mesmo de país 
infectados pela enfermidade.

Há alguns anos, Cuba anunciou 
ao mundo a produção em escala de 
medicamento que evita a amputa-

ção de membros inferiores em razão 
do Pé Diabético. Este medicamento, 
que já é exportado a inúmeros países, 
lamentavelmente não se encontra 
disponível no Brasil. Os progressos 
da medicina cubana, reconhecidos 
e premiados pela OMS, decorrem 
do fato de a saúde cubana ser uma 
atividade totalmente socialista, sem 
qualquer interesse comercial, estan-
do seus serviços e produtos ofertados 
gratuitamente ao todo o povo da ilha.

Em Porto Rico, o governador Ricar-
do Rosselló renunciou depois de gran-
de pressão popular. A ira da população 
aconteceu devido ao vazamento de um 
chat no Telegram, no qual ele e outros 
11 homens de seu entorno trocaram 
comentários machistas, homofóbicos e 

em tom de deboche sobre as vítimas do 
furacão Maria.

O curioso é que, no episódio do va-
zamento de conversas impróprias do 
governador de Porto Rico, não houve 
debate sobre quem teria feito os vaza-
mentos, mas sim sobre a gravidade do 

conteúdo. Ninguém acusou um hacker, 
nem combinou com a imprensa um 
jeito de salvar o governador, como está 
sendo feito no Brasil no caso da divulga-
ção das mensagens escandalosas entre o 
ex-juiz Sergio Moro e procuradores da 
Lava Jato. 

A Polícia Rodoviária Federal invadiu 
uma reunião de professores que estavam 
preparando manifestações de protesto con-
tra a visita de Bolsonaro a Manaus (AM). 
Três policiais armados entraram no local 
para interpelar os presentes sobre quem 
eram os organizadores dos atos. Nenhu-
ma autoridade deu explicações sobre mais 
uma ação de caráter intimidatório contra 
movimentos sociais que já se tornou marca 
registrada do governo Bolsonaro.   

Estudantes, trabalhadores e movimentos sociais 
preparam manifestações nacionais para o dia 13 de 
agosto, em defesa da educação e da aposentadoria 
(contra a reforma da Previdência).

O anúncio foi feito por líderes estudantis e sindicais 
durante ato realizado no dia 12 de julho, que reuniu 
mais de 50 mil pessoas em Brasília, entre estudantes, 
professores e trabalhadores de diversos segmentos. Este 
ato aconteceu em meio ao Congresso da UNE (União 
Nacional dos Estudantes), realizado na Universidade 
de Brasília (UnB), com cerca de 15 mil participantes.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) suspendeu 
até o dia 30 de setembro a concessão de novas 
bolsas de pesquisa para o segundo semestre, 
segundo um comunicado do órgão. O edital 
interrompido previa a liberação de R$ 60 mi-
lhões para alunos de pós-graduação atuarem, 
durante o ano todo, no Brasil e no exterior. 
Até as bolsas em andamento correm risco de 
não serem pagas. O CNPq diz que “é preciso 
aguardar a situação orçamentária”.

Problema com o “peru”
 Como se estivesse trocan-

do piadas com um parceiro de 
copo em uma mesa de bar, Bol-
sonaro se dirigiu ao presiden-
te do Chile, Sebastian Pinera, 
entre risos: “O seu problema é 
com o Peru, não com o Brasil... 
Na Copa América, quero dei-
xar bem claro”. E o tentar ser 
engraçadinho com trocadilho 
sexual e futebolístico, provocou 
um constrangimento típico de 
sua ignorância política: Peru e 
Chile mantém uma longa ten-
são desde a Guerra do Pacífico, 
no século XIX, quando o Chile 

invadiu o Peru, ganhou a guer-
ra e ficou com parte do territó-
rio peruano.

 
De mau gosto

 Em outro trecho do seu dis-
curso, Bolsonaro comparou a 
cruel reforma da Previdência à 
quimioterapia, tratamento de-
vastador enfrentado por pesso-
as que lutam contra alguns tipos 
de câncer. “Apesar de a reforma 
ser como uma quimioterapia, é 
necessária para o corpo sobre-
viver”, ilustrou (vale lembrar 
que organismos debilitados não 
resistem ao tratamento quimio-

terápico - então podemos até 
inferir que o Bozo sabe perfeita-
mente que está impondo "trata-
mento" mortal aos trabalhado-
res mais fragilizados).

 
Crocodilo Dundee

 “Conversando com o pri-
meiro-ministro japonês, eu o 
convidei ao Brasil para provar 
o nosso churrasco. Mas até 
brinquei com ele. Disse que o 
churrasco da Austrália era ge-
nérico perto do nosso. E tam-
bém perto do da Argentina 
e perto do do Uruguai, para 
não deixar os nossos colegas 

fora disso”, comentou. Mas 
talvez “Argentina e Uruguai” 
tivessem preferido ficar de 
fora da brincadeira.

 
Embaixadas sem política (?)

 Para defender a indicação 
do seu filho, Eduardo Bol-
sonaro, como embaixador 
nos Estados Unidos, ele usou 
como exemplo o tratamento 
preferencial que daria a líde-
res da direita. “Imaginem se 
o filho do Macri (Mauricio 
Macri, presidente argentino) 
fosse embaixador no Brasil e 
ligasse para mim, querendo 

falar comigo. Quando vocês 
acham que ele seria atendido. 
Amanhã, semana que vem ou 
imediatamente?”, ilustrou. Um 
repórter quis saber, então, se 
o eventual futuro embaixador 
Eduardo Bolsonaro receberia 
também petistas na Embaixa-
da. “Petista com bandeirinha 
do PT no peito? Ninguém. 
Embaixada não é lugar de 
se fazer política”, sentenciou 
aquele que está nomeando o 
próprio filho para um cargo 
que há décadas só é ocupado 
por diplomatas concursados 
do Itamaraty.

“Future-se”: a universidade pública sem futuro Cúpula do Mercosul: 
mais uma vitrine para 
Bolsonaro envergonhar o Brasil

Contra a Aids, Cuba oferece pílula à humanidade 

Governador de Porto Rico renuncia após vazamentos de celular

Polícia invade reunião 
para intimidar 
professores em Manaus

Por educação e 
aposentadoria, povo volta 
às ruas dia 13 de agosto

Sem verbas, CNPQ 
suspende edital para 
bolsas de pesquisa

26 de julho de 2019

Beto Almeida

Vicente Faleiros

Milla Gentil

Rosilene Correa

Ministro da Educação 
comemora agressão de 
policiais a estudantes

Truculento e debochado, 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, usou 
seu Twitter para exaltar a 
ação repressiva de policiais 
contra estudantes que se 
reuniam em Brasília contra 
o lançamento do programa 
“Future-se”. “Sem mais 
comentários (apenas que 
a música é boa e é do 
meu tempo…)”, disse o 
ministro ao compartilhar 
o vídeo que mostrava 
estudantes sendo 
agredidos com a música 
Sweet Dreams ao fundo.

internacional



8

distrito federal

Lei garante cotas raciais 
em concursos públicos do DF

Marcha LGBTI celebra
a diversidade e cobra
direto à liberdadeLei de autoria da depu-

tada distrital Arlete 
Sampaio (PT), san-
cionada pelo governo 

do Distrito Federal, garante 
cotas raciais em 20% das va-
gas em concursos públicos.

No DF, segundo a Code-
plan, 57% da população se 
declara negra. “É uma repa-
ração a tudo o que o Brasil 
fez de mal à população negra, 
que foi escravizada e, ainda 
hoje – a despeito da 'abolição 
da escravatura', que não foi 
feita de maneira adequada – 
sofre com o racismo, o pre-
conceito, a discriminação”, 
explica Arlete Sampaio.

A Lei 6.321 de 10 de julho 
de 2019 abrange vagas em 
concursos públicos para pro-
vimento de cargos efetivos e 
empregos públicos no âmbi-
to da administração direta, 
das autarquias, das funda-
ções públicas, das empresas 
públicas, das sociedades de 
economia mista controladas 
pelo DF e do Poder Legisla-
tivo, nos mesmos termos da 
Lei 12.990, sancionada pela 
ex-presidenta Dilma Rous-
seff em 2014.

Para aplicação de cota ra-
cial, o número de vagas ofe-
recidas em concurso público 
deve ser igual ou superior a 
três. Para concorrer às vagas 
reservadas aos negros, os can-
didatos deverão se autodecla-
rar pretos ou pardos no ato da 
inscrição. Uma comissão será 
indicada para verificar a vera-
cidade da autodeclaração e, na 

hipótese de declaração falsa, o 
candidato será eliminado do 
concurso ou terá a admissão 
ao serviço ou emprego públi-
co anulada.

“É preciso que ações afir-
mativas possibilitem o acesso 
da população negra e margi-
nalizada aos concursos públi-
cos e universidades”, finaliza a 
deputada autora da lei.

A marcha LGBTI (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, tran-
sexuais e intersexo) de Brasília 
foi linda e divertida. Os partici-
pantes se organizaram em grupos 
de amigos ou famílias, com pai, 
mãe, irmãos, filhos, casais cons-
truindo o desafio de viver com 
alegria.  A liberdade como pala-
vra de ordem, de vestir, de dançar 
de conviver. E nesse clima o Co-
mitê Lula Livre DF se integrou à 
Marcha. A grande maioria queria 
participar do desafio de descons-
truir o ambiente obscuro implan-
tado pelo atual governo, de des-
respeito à diversidade.

O Comitê e seu parceiros cole-
taram assinaturas pela liberdade 
do ex-presidente e distribuíram as 
famosas melequinhas, que foram 
disputadas como adereços da fes-
ta, criando uma unidade e a repre-
sentação figurativa de que a prisão 
de Lula simboliza também o sufo-
car de grupos que procuram cons-
truir sua identidade de gênero. 
"Foi a mais calorosa manifestação 
por Lula Livre que já presenciei", 
diz Benoni, que entregava as me-
lequinhas que pediam Lula Livre. 

A marcha é um grande mo-
mento de encontro com iguais e 
que liberta aqueles que de alguma 
forma ainda sofrem a discrimina-

ção das suas escolhas e opções. Um 
momento de juntar forças para a 
construção de um ambiente plural. 
Ambiente que avançou significati-
vamente no período Lula e Dilma, 
e que no momento atual represen-
ta regressão nos padrões de com-
portamento de um tempo passado.

A antropóloga Rosana Pinhei-
ro Machado, numa reportagem 
do Intercept Brasil, esclarece um 
pouco sobre os conflitos gera-
cionais e posicionamento frente 
à postura do atual momento em 
relação ao governo e à justiça, re-
presentada nas ações do ex-juiz 
Sérgio Moro. A última pesquisa 
Datafolha mostrou que, quanto 
mais velha é a pessoa, mais ela 
tende a apoiar a condução da Lava 
Jato, que retirou Lula da disputa 
presidencial, transformando-o no 
preso político do século. 

E cita que as conversas entre 
procuradores e o ex-juiz são re-
provadas por 73% dos jovens de 
16 a 24 anos, 62% das pessoas de 
35 a 44 anos, e cai para 44% en-
tre as pessoas acima de 60 anos.  E 
acrescenta “a profunda transfor-
mação da sociedade brasileira pe-
las novas gerações é um caminho 
sem volta, não há nada que possa 
impedir isso. Ninguém vai voltar 
para o armário. 

Mariana Zoccoli
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 Deputada Arlete 
Sampaio (PT), 

autora do Projeto


