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O Jornal Brasil Po-
pular pesquisou a 
participação de se-
nadores nos debates 

sobre a PEC 6/2019, da Previ-
dência, durante toda a sua tra-
mitação, tanto na CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça), 
como na primeira Reunião Te-
mática, realizada em plenário, 
onde uma pequena parcela de 
senadores – em sua maioria de 
oposição –, tem se envolvido 
de verdade. 

O senador mais atuante tem 
sido Paulo Paim (PT/RS), que 
participou de todos os debates. 
Na avaliação dele, o país cami-
nha para um estado de miséria 
absoluta, porque a reforma não 
vai contribuir para o comba-
te da crise. Já o senador Paulo 
Rocha (PT/PA) destaca que a 
ausência generalizada nos de-
bates e a pressa na aprovação 
com um calendário reduzido 
constrange senadores e mostra 
a falta de argumentos da base 
aliada. Segundo Rocha, o “de-

sespero” do governo mostra 
falta de proposta para comba-
ter a crise econômica. 

Apesar de uma semana de 
audiências públicas e uma ses-
são temática em plenário, a 
média de senadores que parti-
ciparam ativamente dos deba-
tes � cou em sete a oito por ses-
são na CCJ, apesar da votação 
contar com 18 votos a favor e 
sete contrários. Já no plenário, 
apenas 12 participaram do de-
bate, apesar do registro de 81 
presentes. A explicação é que 
os senadores se ausentam para 
participar de comissões que se 
reúnem no mesmo momento. 

A maior preocupação de 
quem leva o assunto a sério é que 
a aprovação cause o aumento da 
miséria e do trabalho informal 
precarizando, como destaca o 
ex-ministro da Previdência, Ri-
cardo Berzoine, que alertou para 
a falsidade do projeto que não 
combate o privilégio e tira direi-
tos dos mais pobres. 

A votação na CCJ está mar-

cada para o dia 24, de manhã, e 
no mesmo dia será votada em 
primeiro turno no plenário. O 
segundo turno está marcado 
para 10 de outubro.  A oposi-
ção tenta minimizar os prejuí-
zos dos trabalhadores por meio 

de apresentação de emendas, 
mas não conta com votos su-
� cientes para barrar ou modi-
� car signi� cativamente o texto 
– inclusive da chamada PEC 
Paralela, que faz outras altera-
ções na Previdência. 

No dia 13 de setembro, 
a Caixa Econômica Fe-
deral começou a liberar o 
saque extraordinário das 
contas do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de 

Serviço). Cada trabalha-
dor pode sacar até R$ 500 
de cada conta individual 
que tem no FGTS, tanto as 
ativas (emprego atual com 
carteira assinada) como as 

inativas (dos antigos em-
pregos onde o trabalhador 
pediu demissão).

Já estão aptos a sacar os 
trabalhadores que têm con-
ta poupança na Caixa e nas-
ceram em janeiro, fevereiro, 
março e abril. A partir do 
dia 27 de setembro, terão 
acesso ao saque os nasci-
dos em maio, junho, julho 
e agosto. A partir de 9 de 
outubro, será a vez dos nas-
cidos em setembro, outubro, 
novembro e dezembro.

Quem não tem conta 
poupança na Caixa, aber-
ta até 24/07/2019, o calen-
dário começa no dia 18 de 
outubro, para os nascidos 

em janeiro, e vai até 6 de 
março de 2020, para os 
nascidos em dezembro.

Quem não quiser sa-
car precisa avisar a Caixa 
para que o dinheiro re-
torne à conta poupança. 
Para isso, basta acessar o 
site, aplicativo do FGTS 
ou Internet Banking.

Só vale a pena sacar 
se o trabalhador estiver 
endividado, com contas 
atrasadas ou nome sujo 
no SPC. “Não vale sacar 
para botar na poupan-
ça porque o FGTS rende 
mais”, alerta Alexandre 
Ferraz, economista do 
DIEESE.

Nos países, com um mínimo 
de democracia, a Justiça é re-
presentada por uma mulher 
com a espada em uma das 

mãos, a balança na outra e uma ven-
da nos olhos, signifi cando que a Jus-
tiça é cega e aplica as leis igualmente 
para todos, sem distinção de renda, 
raça, religião e opinião política. No 
Brasil, também deveria ser assim. Mas 
está longe disso.

Nos últimos anos, o que estamos 
constatando é que a Justiça e as for-
ças de segurança têm sido muito du-
ras com uns e molenga com outros. 

O material vazado pelo Intercept, em 
parceria com a Folha e Veja, entre ou-
tros, mostra o conluio do procurador 
Deltan Dallagnol com o então juiz 

Sérgio Moro, outras instâncias do ju-
diciário e a imprensa, para condenar 
e manter Lula preso para sempre (se 
depender deles). Sem identifi cação 
de crimes e sem provas.

Nos próximos dias, o STF deverá jul-
gar essas ações em que a Lava Jato 
estuprou a Constituição, por motivo 
político: tirar Lula da disputa presi-
dencial e abrir espaço para essa des-
graça que é Bolsonaro no governo. 
Em outubro, precisamos ir às ruas 
fortalecer atividades de partidos e de 
movimentos sociais comprometidos 
com a democracia e com uma Judi-
ciário imparcial, para pressionar o STF 
a fazer justiça.

Ao lado do estupro dos direitos, ve-
mos alguns governantes defender e 

aplicar o mesmo estupro em relação 
à segurança pública. No Rio de Ja-
neiro, vimos um governador (ex-juiz) 
fazer vista grossa para o fuzilamento 
com oitenta tiros no carro de um mú-
sico negro, apenas por “achar” que 
era suspeito. Culminou com a paté-
tica comemoração, desse mesmo 
governador, ao fi nal do assassinato 
a sangue-frio pela PM do garoto que 
havia sequestrado um ônibus.

Os estupros dos direitos civis, promo-
vidos pelas forças de segurança, com 
o apoio do judiciário, rapidamente 
poderão atingir qualquer um de nós. 
Principalmente, negros, pobres e de 
esquerda. Se você se enquadra em 
uma dessas categorias, cuidado. 

A próxima vítima pode ser você!

Cuidado,
a próxima vítima pode ser você!

Vergonha mundial
O Brasil foi retirado da lista de 
países convidados a discursar 
na cúpula do clima da ONU 
(Organização das Nações Uni-
das), em Nova York (EUA). Mo-
tivo: o governo Bolsonaro não 
preparou nada para aumentar 
o compromisso com o clima. O 
país deixa de ser protagonista 
no debate ambiental para 
virar vergonha mundial.

Dono de site especializado na defesa 
do bolsonarismo tem mansão ban-
cada por Eduardo Bolsonaro. Allan 
dos Santos comanda grupo que trava 
guerra nas mídias digitais contra crtí-
ticos do atual governo. Ele não negou 
as informações e implorou para não 
divulgarem seu endereço

Blogueiro extremista mora em mansão bancada por 
Eduardo Bolsonaro, diz Lobão

Recordar é viver... Cá entre nós...
Ajuda estranha,
de novo

O socorro de Israel à Amazônia 
durou o mesmo tempo que a 
ajuda deles a Brumadinho: só 
quatro dias. Eles chegam com 
equipamentos que ninguém 
sabe o que é, fazem uma visiti-
nha esquisita, dão meia volta e 
se mandam... 

Reforma da Previdência:
nem os senadores sabem o que estão votando

Sacar ou não sacar os R$ 500?

Osni Calixto

Governo 
falsifi ca dados 
para aprovar 

reformada 

“A fraude da Previdência” é o 
título da reportagem da revista 
Carta Capital sobre um estudo 
inédito da Unicamp que mostra 
como o governo Bolsonaro 
manipulou dados para aprovar 
a reforma da Previdência na 
Câmara dos Deputados. 

Os dados evidenciam que o 
secretário da Previdência, 
Rogério Marinho, falsifi cou 
informações e as mudanças 
nas regras da aposentadoria 
são ainda mais prejudiciais aos 
trabalhadores do que pareciam. 

O FGTS rende mais que a poupança, por isso é melhor deixar o dinheiro lá. Só saque se for para pagar dívidas.

Com muitas críticas na Câmara e no 
Senado e sem uma proposta clara do 
governo Bolsonaro, no pós-enterro da 
CPMF e queda do secretário da Receita 
Federal, Marcos Cintra, a discussão da re-
forma tributária passa por um momento 
de atro� a aguda. Na verdade, a proposta 
só caminhou na Câmara, onde o relator 
propõe um imposto único, sem consenso.

No Senado, a mesma proposta de Im-
posto sobre Valor Agregado – IVA – para 
substituir a “nova” CPMF – e simpli� ca-
ção de impostos sem mexer com receitas, 
não ganha apoio. O relator Roberto Ro-
cha (PSDB/MA) promete entregar seu 
relatório na Comissão de Constituição e 
Justiça, mesmo que não venha proposta 
do governo federal.

Governistas batem 
cabeça e reforma 
tributária paralisa
Osni Calixto

Editorial
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“A Lava Jato foi exposta como a verdadeira organização criminosa e com ela 
caiu toda a trama do golpe, inclusive o governo Bolsonaro e a prisão de Lula. 

Vai ser lento, com muitos obstáculos dos cúmplices, mas a maré já virou."
Jessé Souza, sociólogo

A nova geopolítica da 
dependência, ex-
pressa no projeto 
neocolonial do go-

verno Jair Bolsonaro, ignora 
as necessidades e a opinião da 
população. O negócio tocado 
pelo ministro da economia, 
Paulo Guedes, só quer saber 
de vender no atacado todo o 
patrimônio público para aba-
ter dívida e enriquecer ban-

queiros, sem se preocupar 
com o país.

Mas a população não con-
corda. Segundo pesquisa 
Datafolha, apenas 25% dos 
brasileiros são a favor das pri-
vatizações, enquanto 67% são 
contra entregar as estatais ao 
setor privado, 2% se declaram 
indiferentes e 6% não soube-
ram responder. 

Só que vender é coisa rápi-

da, por isso é preciso reagir. 
Guedes quer torrar tudo no 
atacado, com autorização do 
TCU e Congresso, manipula-
do pela caneta de Bolsonaro. 
E a receita é simples: � lé mig-
non para o capital estrangeiro 
– especialmente dos Estados 
Unidos – e osso para o povo 
brasileiro, que � cará com o de-
semprego e serviços públicos 
mais caros e de pior qualidade.

Na tentativa de ganhar apoio 
popular para privatizar os Cor-
reios, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse em Forta-
leza que “ninguém hoje escreve 
carta”. A fala, que sequer pode 
ser chamada de argumento, 
não tem racionalidade econô-
mica e tenta esconder as verda-
deiras motivações ideológicas 
do processo de privatização da 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, que pretende fe-
char 1513 agências e demitir 
15,3 mil trabalhadores.

Nos últimos dois anos, os 
Correios registraram lucro de 
R$ 828 milhões (R$ 667 mi-
lhões em 2017 e R$ 161 milhões 
em 2018), o que deslegitima o 
discurso do governo, quando 
fala que o Estado precisa se li-
vrar das empresas com caixa 
negativo. Em seus mais de três 
séculos e meio de existência, os 
Correios se mostram determi-
nantes na integração nacional 
por meio do serviço postal e 
no acesso à cidadania. A mais 
antiga empresa estatal do Brasil 
atende os mais de 5.500 muni-
cípios brasileiros, e em muitos 
deles é a única instituição pú-
blica, viabilizando direitos civis 

básicos, como a emissão de do-
cumentos pessoais.

Muito além de distribuir car-
tas, os Correios fazem a logística 
das eleições, garantindo o direi-
to universal ao voto. Também 
entregam livros, merenda, uni-
forme e kits escolares. Segundo 

dados da própria empresa, mais 
de 151,4 milhões de livros didá-
ticos já foram entregues, aten-
dendo 146 mil escolas. 

A distribuição de provas e re-
alização de concursos também 
são atribuições dos Correios, 
que levaram as provas do Exa-

me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) a 11.800 escolas, em 
1.700 municípios. Os Correios 
também transportam medica-
mentos, equipamentos e insu-
mos para salvar vidas. Mas a so-
berania nacional não interessa 
a Bolosonaro e sua equipe, que 

são claramente subservientes 
aos Estados Unidos.

Por isso, ao de� agrarem greve 
no dia 10 de setembro, os traba-
lhadores dos Correios trouxe-
ram para o debate público muito 
mais que os ataques aos direitos 
trabalhistas e o urgente pleito es-
pecí� co por melhores condições 
de salário e de vida – desmantela-
dos com a reforma trabalhista. A 
categoria trouxe à tona o resgate 
do Brasil enquanto nação, insur-
gindo-se contra o entreguismo 
de Bolsonaro, que se comporta 
como um pirata ao saquear o 
país através de um processo mas-
sivo de privatização. 

A greve nos Correios é o 
abre-alas de um movimento 
muito maior, uni� cado, plural 
e diverso, e deve ser entoado 
pela voz de toda classe traba-
lhadora. E os ataques agora 
proferidos devem ser contra o 
opressor, não contra o oprimi-
do que, imerso em um processo 
de desinformação intenso e le-
tal, chegou a fazer coro com o 
inimigo nas eleições presiden-
ciais de 2018. A divisão do lado 
de cá, dá fôlego ao lado de lá. 
É hora de romper essa lógica e 
defender a soberania do Brasil.

O leilão das jazidas de petróleo de Atapu, Bú-
zios, Itaipu e Sépia – onde estima-se que existam 
cerca 21 bilhões de barris de petróleo de altíssima 
qualidade – está marcado para o dia 6 novembro 
próximo e ele será “um crime contra o Brasil”, 
na opinião abalizada do engenheiro Fernando 
Siqueira, ex-presidente da Associação dos Enge-
nheiros da Petrobrás. Ele explicou que cerca de 
21 bilhões de barris de petróleo, que valem algo 

em torno de R$ 3,2 trilhões, isto antes da súbita 
alta provocada pelos ataques às re� narias na Ará-
bia Saudita, serão ”vendidos” a estrangeiros por 
apenas R$ 100 bilhões.

Por conta desse crime de lesa-pátria, permi-
tindo que estrangeiros se apossem do petróleo 
brasileiro, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) 
estima que já em 2030, portanto daqui a 10 anos, 
o Brasil será o 4° maior produtor de petróleo do 
mundo, com sua produção anual saltando dos  3,3 
bilhões de barris diários  para algo em torno de 7 
milhões barris/dia – época em que o Brasil deverá 
estar exportando entre 4 e 5 milhões de barris de 
óleo bruto por dia – produção abaixo apenas dos 
Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. 

Este número – produção de petróleo acima do 
que produzem hoje Canadá, Irã, Iraque, Emirados 
Árabes, Kuwait – é amostra do gigantesco poten-
cial de produção do pré-sal brasileiro; e também 
explica porque a Operação ‘Lava Jato’ destruiu as 
construtoras brasileiras: para entregar as grandes 
obras do Brasil a empreiteiras dos Estados Unidos. 

O fato também explica a pressa do governo em 
fatiar a Petrobras e vender suas subsidiárias de for-
ma ilegal, ao arrepio das leis em vigor, destruindo-
-a como empresa integrada de energia que sempre 
foi, desde a sua criação, em 3 de outubro de 1953, 
pelo presidente Getúlio Vargas.

En� m, o ex-presiden-
te Michel Temer (MDB) 
confessou o que o Jornal 
Brasil Popular denun-
ciava desde sua edição 
inaugural: Dilma Rousse-
�  (PT) foi derrubada por 
um golpe. 

A revelação aconteceu 
no dia 16 de setembro, 
durante o programa Roda 
Viva da TV Cultura (SP), 

quando Temer chamou de 
“golpe” o processo de im-
peachment a que Dilma foi 
submetida. Essas palavras 
desmontam a narrativa da 
Rede Globo e da grande 
mídia em geral, revelando 
as tramoias que levaram à 
deposição de Dilma.

Agora está mais do que 
provado que o impeach-
ment foi o pontapé inicial 

para o golpe desencadea-
do pela operação Lava 
Jato e as farsas montadas 
pelo ex-juiz Sergio Moro 
e o procurador Deltan 
Dallagnol, reveladas re-
centemente pelo site � e 
Intercept Brasil. O obje-
tivo foi alcançado: eleger 
Jair Bolsonaro e colocar 
Moro como ministro         
da Justiça.

A greve dos Correios e o resgate da Nação

Bolsonaro lesa o país vendendo campos de petróleo

Cesar Fonseca

A decisão do governo Bol-
sonaro de incentivar a impor-
tação de etanol dos EUA con-
duz à destruição da indústria 
do etanol brasileiro, responsá-
vel por colocar o Brasil como 
o maior exportador do pro-
duto mundialmente. 

O Brasil produz 33 bi-
lhões de litros do produ-
to, sendo o segundo maior 
produtor mundial, graças à 
implantação do Pró-Álcool, 
durante o governo Geisel, 
solução essencialmente bra-
sileira, que permitiu ao país 
não ter paralisada sua eco-
nomia, em razão da Crise do 
Petróleo de 1974. 

Incentivar a importação 
do etanol destrói a indústria 
nacional, provoca desem-
prego em massa e abala a 
economia de muitas regiões. 
Além disso, é mais uma das 
medidas que no conjunto 
vão demolindo a indústria 
brasileira, como no caso do 
petróleo, pois a privatização 

da Petrobras está impondo a 
importação de combustíveis 
dos EUA, colocando o Brasil 
na posição de exportador de 
matérias primas, o petróleo 
cru, como já foi do pau-bra-
sil, do ouro, café e açúcar.

Mais grave ainda é que a 
destruição da indústria na-
cional do petróleo, que já 
foi desnacionalizada brutal-
mente nos últimos 15 anos, 
sepulta a possibilidade de o 
Brasil ingressar na Alcool-
química, passando a produ-
zir bens mais valiosos, como 
resinas, tubos e plásticos do 
etanol – que são biodegradá-
veis – com crescente deman-
da internacional, em razão da 
agressão ambiental causada 
pelos combustíveis fósseis e 
seus derivados da petroquí-
mica, que não são biodegra-
dáveis.  Importar etanol é 
uma medida que só favorece 
os EUA e trava o progresso 
brasileiro para a Alcoolquími-
ca, uma tecnologia do futuro.

Importar etanol dos EUA 
é medida contra o Brasil
Beto Almeida

Rodrigo Rodrigues

Osvaldo Maneschy

Maioria do povo é contra venda de estatais

Temer confessa
que golpe derrubou Dilma
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“Fiquei perplexo. Como um delegado 
negro e nascido na periferia, não conse-
gui ver o vídeo até o � nal. Parece que vol-
tamos à escravidão”. Essas foram as pa-
lavras de Pedro Luís de Souza, delegado 
do 80º DP de Vila Joaniza, São Paulo, que 
investiga o caso do garoto que durante 40 
minutos apanhou com � o de luz por fur-
tar um chocolate do supermercado Ricoy.

O executante das chibatadas foi o segu-
rança Waldir Bispo dos Santos, 49, com 
� cha criminal por lesão corporal contra 
a mulher. Seu colega, David Oliveira Fer-
nandes, 37, também com � cha criminal 
por apropriação do que não lhe pertence, 
gravou a cena com o celular. Ambos fo-
ram indiciados por crime de tortura.

O garoto de 17 anos era do bairro, 
costumava perambular pelo mercado, é 
viciado em craque, o pai morreu, a mãe 
é alcoólatra, não sabe ler nem escrever, 
vive há muito nas ruas e mora numa ocu-
pação desorganizada. “Ele não tem nem 
mais impressão digital por causa do ma-
nuseio da pedra”, revela o delegado.

Agora o menino aguarda relatório do 
Conselho Tutelar para saber o seu desti-

no: se � ca com um irmão ou vai para 
abrigo público. Enquanto isso, segue no 
Brasil a nostalgia do relho, chicote que 
no sul do país leva esse nome e foi lem-
brado pela então senadora Ana Amélia 
(PP) que saudou os que atacaram a ca-
ravana do presidente Lula de passagem 
pelo Rio Grande do Sul, em 2018. 

Também é mantida no silêncio a 
revolta da Chibata, motim de mari-
nheiros negros que explodiu em 1910 
após um colega ser tão castigado que 
mereceu o comentário de um o� cial: 
“as costas pareciam uma tainha aberta 
para salgar”. No Rio de Janeiro, o go-
vernador declara que seus soldados 
vão atirar “na cabecinha” e comemora 
o assassinato de um doente mental que 
sequestra um ônibus e sai do veículo, 
desarmado, se exibindo. 

No planalto, o presidente celebra a 
tortura, promove o desemprego, esti-
mula a violência e entrega as riquezas 
nacionais, tal qual como no tempo em 
que o Brasil era uma colônia com seus 
senhores, escravos, capitães-do-mato, 
relhos, chicotes e chibatas. 

internacional

Há risco de guerra na região 
amazônica devido à deci-
são da OEA (Organização 
dos Estados Americanos) 

– por iniciativa da Colômbia e com 
apoio do Brasil – de invocar o Trata-
do de Assistência Recíproca contra 
a Venezuela. A decisão constitui um 
degrau a mais na escalada de milita-
rização da América Latina e um risco 
à paz na Amazônia. O alerta foi feito 
pelo senador de Roraima, Telmário 
Mota (Pros). 

“Não queremos uma guerra na 
Amazônia. Vivemos num continen-
te de paz e isso constitui um grande 
tesouro dos povos latino-ameri-
canos. Ainda há tempo para evitar 
que as medidas previstas no tratado 
sejam aplicadas, a situação se agrave 
e saia completamente do controle”, 
a� rma Telmário. 

O tratado, assinado em 1947, pre-
vê que, se um país do continente 
americano for atacado militarmente, 
todos se consideram atacados e po-
dem reagir em conjunto. São medi-
das graves que podem levar à arma-
ção de um con� ito na região, já que 

o tratado prevê o emprego das forças 
armadas, juntamente com a inter-
rupção parcial ou total das relações 
econômicas ou das comunicações 
ferroviárias, marítimas, aéreas, pos-
tais, telegrá� cas, telefônicas, radiote-
lefônicas ou radiotelegrá� cas.

A aplicação dessas medidas au-
mentaria o sofrimento do povo ve-
nezuelano, com re� exos imediatos 
em Roraima, que já suporta os efeitos 
malé� cos da crise do país vizinho. O 
uso de força militar contra a Venezue-
la signi� caria rasgar a Constituição 
brasileira, que prevê que o nosso país 
se orienta nas relações internacionais 
pelos princípios da autodeterminação 
dos povos, não intervenção, defesa 
da paz, solução pací� ca dos con� itos 
e cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade. 

Na condição de membro do Par-
lamento do Mercosul, Telmário le-
vanta a necessidade de haver uma 
campanha de esclarecimento das 
sociedades dos países da região para 
que a paz prevaleça e os interesses 
soberanos de cada país sejam res-
peitados.  

Quando vi Bacurau, � lme 
dirigido pelos pernam-
bucanos Kleber Men-
donça Filho e Juliano 

Dornelles, saí do cinema com a 
certeza de que esse é um dos mais 
importantes � lmes contemporâne-
os sobre o Brasil.

Bacurau  desperta o interesse 
dos brasileiros pela sua pujança, 
condução das cenas, atuação de seu 
elenco (Sônia Braga, Udo Kier, Sil-
vero Pereira etc) e por uma lingua-
gem cinematográ� ca que nos re-
mete aos bons tempos de Glauber 
Rocha (Deus e o Diabo na Terra do 
Sol) ao retratar o Brasil profundo.

A violência crua em busca da 
Justiça, a resistência dos mais po-
bres diante da opressão, nos levam 
também a outro cineasta impor-
tante: Quentin Tarantino (Django 
Livre, 2012).

Bacurau denuncia o neolibera-
lismo selvagem que a tudo trans-
forma em interesses pessoais e po-
líticos. Apesar de � cção, num lugar 
imaginado, com personagens do 
interior sem trajetória identi� ca-
da, Bacurau  revela ao espectador 
uma realidade nada piedosa e o faz 
reagir positivamente, no sentido 
da solidariedade, a cada momento 
do � lme. E mostra que é possível 

reagir para mudar a história.
Os cinemas estão lotados como 

nunca em todo o país, com aplau-
sos durante e ao � nal da exibição. 
Segundo o crítico Jean-Claude 
Bernadet,  Bacurau  é um “� lme 
denso, consistente, competente, 
internacional no seu elenco e na 
premiação” e que, por isso, “adqui-
riu grande valor simbólico”.

No Brasil de Bolsonaro, com os 
ataques diários às universidades e 
à pesquisa, à Agência Nacional de 
Cinema (Ancine), devastação do 
meio ambiente e a volta da censu-
ra, ir ao cinema e ver  Bacurau  é 
um alívio.

O Projeto Quebrada em Cena come-
çou em 2017 com a � nalidade de levar 
a unidades de internação de Brasília 
oportunidades de ressocialização e de 
transformação através do aprendizado. 
A capacitação pro� ssional é usada como 
ferramenta de empoderamento social e 
educacional com o intuito de reconstruir 
a autoestima da comunidade carcerária.

Por meio da socioeducação, o pro-
jeto oferece cursos de edição de vídeo, 
produção musical, foto e � lmagem, 
web tv e empreendedorismo digital. Os 
alunos aprendem técnicas de � lmagem 
e produção, mas as aulas fogem do mo-
delo tradicional e apostam em metodo-

logias alternativas que permitem uma 
visão diferenciada, ampliando a capaci-
dade de expressão dos alunos.

Realizado pelo Instituto Cultural 
Caminhos, sediado em Santa Maria, o 
Quebrada em Cena conta com apoio 
das secretarias de Cultura, de Justiça e 
de Políticas para Crianças, Adolescen-
tes e Juventude do DF. 

Este ano o projeto chega a sua tercei-
ra edição, com a perspectiva de aten-
der pelo menos 360 alunos. Os cursos 
acontecem em quatro unidades de in-
ternação. Santa Maria e Recanto das 
Emas (de 12/08 a 26/09) e São Sebastião 
e Brazlândia (de 30/09 a 14/11). 

O presidente dos EUA, 
Donald Trump, demitiu seu 
assessor de Segurança Nacio-
nal, John Bolton, pelo Twitter. 
Bolton foi o principal arquiteto 
da estratégia de "pressão máxi-
ma" de Trump contra o Irã. Ele 
era considerado – por ambos 
os lados – um "jogador fal-
cão" (ou seja, um linha dura), 
e foi repetidamente acusado 
de comprometer as chances 
dos EUA de chegar a um novo 
acordo com o Irã e de aumen-
tar as perspectivas de guerra 
entre os dois países.

A saída de Bolton, acredi-
tam os analistas, poderia ser 
uma janela de oportunidade 
para reduzir a tensão entre os 
dois países e abrir o diálogo. 
No entanto, pelo menos por 
enquanto, os iranianos não se 
comoveram. Em seu Twitter, 
Hesameddin Ashena, consultor 

do presidente iraniano Hassan 
Rouhani, recentemente escre-
veu: “O escanteamento e subse-
quente demissão de Bolton não 
são um acidente, mas um sinal 
decisivo do fracasso da estra-
tégia de 'pressão máxima' dos 
EUA. Não iremos relativizar o 
comportamento dos Estados 
Unidos da América em relação 
ao Irã. O Irã nunca vai recuar.”

Mesmo depois de culpar, de 
forma infundada, o Irã pelos 
recentes ataques de drones às 
instalações petrolíferas na Ará-
bia Saudita, o governo Trump 
persistiu na proposta de um 
encontro entre os dois pre-
sidentes na próxima Assem-
bleia Geral das Nações Unidas. 
Mas o ministro das Relações 
Exteriores do Irã já disse que 
“esse evento não está em nossa 
agenda, nem acontecerá. Esse 
encontro não ocorrerá”.

Pesquisa eleitoral di-
vulgada no dia 16/09 pelo 
jornal Página 12  mostra a 
chapa do candidato Alber-
to Fernández, cuja vice é a 
ex-presidente Cristina Kir-
chner, com 54,5% das inten-
ções de voto, contra 31,8% 
do atual presidente Maurício 
Macri, 6,1% do ex-ministro 
Roberto Lavagna e 2,2% de 
Nicolás del Caño. A imagem 
de Macri – aliado de Bolsona-
ro – é considerada ruim por 
61,4% dos entrevistados. 

A paz na Amazônia está ameaçada
cidadania 20 de setembro de 2019

Bacurau, resistência à opressão

Quebrada em cena:
a revolução das oportunidades

Romário Schettino

Luciana Ribeiro

Milla Gentil

Maria Luiza Franco Busse

Cinema

O relho, a chibata e o chocolate

Em 1978, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Suriname e Venezuela assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica.

Demissão de Bolton por Trump
não comove governo do Irã

A empresa chinesa Huawei sur-
preende o mundo ocidental ao se 
destacar no avanço do 5G, a pró-
xima geração de telecomunica-
ções que trará internet mais rápi-
da e suportará carros autônomos 

e outras aplicações futuristas. Os 
Estados Unidos defendem que 
seus aliados não usem a tecno-
logia chinesa sob a alegação de 
segurança, mas o fato é que o 5G 
norte-americano � cou para trás.

China sai na frente no 5G

Argentina: Fernández
abre 23 pontos sobre Macri
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Reconhecido como a sa-
vana com a maior bio-
diversidade do mundo, 
o Cerrado brasileiro 

abriga uma população de 25 mi-
lhões de pessoas. Povos e comu-
nidades tradicionais, mais de 80 
etnias indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, pescadores, entre 
outros, são os chamados guar-
diões dos recursos naturais deste 
bioma tão ameaçado quanto os 
demais existentes no país. 

O Cerrado � gura na segunda 
posição no ranking perverso do 
aumento do número de incên-
dios � orestais, um crescimento 
de 100% do número de focos 
de incêndio em comparação 
com dados de 2018 do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Somente no início de se-
tembro, um incêndio na Chapa-

da dos Guimarães destruiu cerca 
de quatro mil hectares.

Para preservar este impor-
tante bioma, mais de 50 orga-
nizações sociais se uniram para 
criar a Campanha Nacional em 

Defesa do Cerrado. Só para 
destacar a importância deste 
bioma para a vida no Brasil, os 
ambientalistas alertam que ele 
abriga oito das doze regiões hi-
drográ� cas brasileiras e abaste-

ce seis das nossas oito grandes 
bacias hidrográ� cas. No Cer-
rado estão localizados três dos 
principais aquíferos do país: 
Bambuí, Urucuia e Guarani.

E uma das iniciativas des-
ta campanha é aprovar a PEC 
504/2010, que transforma Cer-
rado e Caatinga em Patrimônio 
Nacional. Para isto foram cole-
tadas mais de meio milhão de 
assinaturas em uma petição en-
tregue ao Parlamento no dia 11 
de setembro.

O ato foi realizado durante 
um seminário ocorrido antes da 
abertura do IX Encontro e Feira 
dos Povos do Cerrado, promo-
vida pela Rede Cerrado (www.
redecerrado.org.br), de 11 a 14 
deste mês, em Brasília, com mais 
de 500 participantes dos 12 esta-
dos onde o bioma se faz presente. 

Em defesa do Cerrado e da Vida UTILIDADE
PÚBLICA

CNH vencida vale 
como documento, 
até em concurso

 A Primeira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
reafi rmou que o prazo 
de validade da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) diz respeito apenas 
à licença para dirigir, o 
que não impede o uso do 
documento para identifi -
cação pessoal. Assim, a 
CNH vencida é válida para 
identifi cação de candidato 
em prova de concurso 
público, ainda que o edital 
vede essa possibilidade.

DF & ENTORNO

Mais incentivos para a agricultura familiar
A Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural da Câma-
ra dos Deputados aprovou, no 
dia 4 de setembro, o projeto que 

amplia os incentivos para os 
produtores rurais que adotam 
o sistema orgânico de produção 
e outras práticas de preservação 
ambiental. 

Entre os incentivos previstos 
no Projeto de Lei 1123/19, do 
deputado Rubens Otoni (PT-
-GO), estão prioridade nas com-
pras governamentais, adoção de 
medidas � scais e tributárias dife-
renciadas, política especí� ca de 
preços mínimos e utilização de 
subvenções econômicas. 

“O Brasil é rico em recursos 
naturais e temos condições de 
garantir alimentos e qualidade 
de vida para toda população”, 
defende Otoni. Para o deputa-
do, ampliar os incentivos aos 
produtores contribui para o de-
senvolvimento da produção de 
alimentos orgânicos, além de 

prestigiar a vida no campo, ele-
var os ganhos e assegurar a dig-
nidade na vida dos agricultores. 

Custo maior 
Atualmente, a Lei Agrícola 

(8.171/91) já estabelece meca-
nismos para os produtores da 
agricultura orgânica. A ava-
liação do autor do projeto, no 
entanto, é que eles tiveram pou-
co impacto sobre o principal 
obstáculo da atividade, que é o 
custo maior de produção em re-
lação à agricultura tradicional. 

O objetivo da matéria é 
estimular a produção e co-
mercialização de produtos 

orgânicos que além de mais 
saudáveis, preserva o meio 
ambiente. O alto custo de pro-
dução em comparação ao sis-
tema convencional, que faz 
uso de defensivos agrícolas e 
adubos químicos, inviabiliza 
a comercialização em preços 
competitivos. Por esse motivo, 
os incentivos governamentais 
precisam ser atrativos. 

Tramitação
O projeto tramita em caráter 

conclusivo e será examinado 
agora pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ). 

Geraldo Magela Ferreira

Juliana Modesto

Ameaçado por desmatamentos e incêndios, bioma resiste e pode se tornar Patrimônio Nacional

Foto: � omas Bauer / CPT

Deputado Rubens Otoni (PT-GO), autor do PL 1123/19 
que amplia o incentivo para a agricultura orgânica

CNH vencida vale 


