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edição especial - fórum social mundial 19 de janeiro de 2016

Nestes 15 anos de Fó-
rum Social Mundial, Porto 
Alegre tornou-se símbolo 
de rebeldia contra o neoli-
beralismo explorador e, ao 
mesmo tempo, uma usina 
de ideias para a construção 
de políticas de transforma-
ção social. 

Pelo Fórum passaram 
lideres como Lula, Hugo 
Chávez, Evo Morales, Hebe 
Bonafi ni, Aleida Guevara, 
intelectuais como Eduardo 
Galeano e José Saramago, 
ambos falecidos, movi-
mentos sociais das mais 
diversas regiões do planeta 

defendendo suas causas, 
como a independência da 
Palestina, do Saara Oci-
dental, de Porto Rico, a 
Paz na Colômbia, etc. Os 
movimentos sociais de to-
das as causas justas encon-
traram aqui a sua liberda-
de de expressão.

Muitas dessas ideias, 
sonhos, projetos, propos-
tas, transformaram-se em 
políticas públicas con-
cretas. Bolívia, Equador e 
Venezuela erradicaram o 
analfabetismo desde o pri-
meiro Fórum e recupera-
ram a soberania sobre suas 

fontes energéticas. No 
Brasil e em muitos países 
da América Latina redu-
ziu-se a miséria extrema, a 
desnutrição infantil e am-
pliou-se o acesso à educa-
ção, à eletricidade, à saúde 
(com presença solidária 
de Cuba), valorizando-se 
o  mundo do trabalho e  a 
agricultura familiar.  Nas-
ceram o Brics, a Telesur, a 
Alba, a Unasul e a Celac. 
O BNDES atuou como 
alavanca da integração da 
América Latina. Todos 
estes temas são tratados 
nesta Edição Especial do 
jornal Brasil Popular, que 
também dá voz à luta da 
juventude e da economia 
solidária, trazendo pro-
postas para o Brasil recu-
perar o crescimento com 
distribuição de renda.

O desafi o para este Fó-
rum 2016 é o de formular 
estratégias para defender 
todas as conquistas e pro-
mover a unidade das forças 
progressistas, em escala in-
ternacional, avançando na 
necessária cooperação soli-
dária dos países progressis-
tas, contra as ameaças per-
manentes do imperialismo.

Fórum inspirou políticas de governo

Presidente Vladimir Putin 
(Russia), primeiro-ministro 
Narendra Modi (Índia), 
presidente Dilma Rousse�  
(Brasil), presidente Xi Jinping 
(China) e presidente Jacob 
Zuma (África do Sul) anunciam 
criação do Banco BRICS, em 
Fortaleza, no dia 15 de julho 
de 2015. Começava o novo 
con� ito econômico global. 
Página 4

Banco BRICS x Banco Mundial
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A presidenta Dilma Rousse�  vai 
enfrentar a crise aumentando os 
investimentos públicos e o salário 
mínimo, em lugar da política 
econômica equivocada do ano 
passado. Página 4

Em poucos dias de governo o presidente Macri 
já mostrou sua determinação de acabar com 
conquistas sociais para bene� ciar os grandes 
oligopólios que ajudaram a elegê-lo. Página 7

Retomada da Economia

Retrocesso na Argentina 

O FSM tem a possibilidade de dar um salto na sua capacidade de 
ser espaço de convergência de estratégias e, portanto, conclamar 
a sociedade civil organizada das diversas nações para fazer um 
pacto mundial pela consolidação dos paradigmas e práticas 
concretas em torno da economia popular e solidária. Página 8

Economia Solidária
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 Foto Coolapsa - Camilo Morales, de Buenos Aires

Primeiro Fórum Social Mundial, realizado no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, no ano de 2001
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Pela garantia dos di-
reitos econômicos, 
sociais, humanos, 
culturais e am-

bientais, especialmente os 
direitos à saúde, educação, 
habitação, emprego, traba-
lho digno, comunicação e 
alimentação (com garantia 
de segurança e soberania 
alimentar)

O programa Bolsa Fa-
mília - desde a sua criação, 
em 2003 – é um programa 
de transferência de renda e 
educação que ajudou a reti-
rar e manter 36 milhões de 

pessoas acima da linha da 
extrema pobreza. Segundo 
o Banco Mundial, 52 países 
utilizam o mesmo formato do 
Bolsa Família em seus progra-
mas de transferência de renda.

Na educação, com o Prou-
ni, o Fies e o Pronatec, garan-
tiu-se um forte processo de 
inclusão social. 

No período 2003-2010, o 
orçamento da Educação mais 
que dobrou em relação aos 
anos anteriores. No Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), a variedade de cursos 
aumentou em 380% e as vagas 

aumentaram 376% nos últi-
mos anos. 

Na área da saúde, foi 
dada ênfase na saúde da fa-
mília, com o programa Mais 
Médicos e as UPAs. Até ju-
lho de 2015, com dois anos 
de criação, o programa con-
tava com 18.240 médicos 
para municípios carentes e 
periferia das grandes cida-
des, levando saúde para 63 
milhões de pessoas.

Em 2011, o Brasil atingiu 
a meta da ONU de reduzir 
em dois terços os indicado-
res de mortalidade infantil. 
O índice, que era de 53,7 
mortes por 1 000 nascidos 
vivos em 1990, passou para 
17,7 em 2011.

Na habitação, o progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
soma mais de 3,7 milhões 
de moradias contratadas e 2 
milhões entregues em todo 
o território brasileiro. A 
meta é alcançar 6,7 milhões 
de moradias contratadas 
para mais de 25 milhões de 
pessoas até o fi m de 2018. 
Com isso, pretende-se che-
gar bem próximo de zerar a 
demanda por habitação, nas 
faixas de rendas mais baixas.

Em relação ao empre-
go, o Brasil ainda apresenta 
baixos índices de desem-
prego e elevação da renda 
média, no meio do furacão 
de uma grande crise econô-
mica mundial. A taxa brasi-
leira no mês de março/2015 
era de 6,2%, menor do que 
a média de 11,3% na Euro-
pa. O índice de desemprego 
no Brasil, na ocasião, só era 
maior que o dos EUA (5,5%) 
e da China (4,1%), sendo 
menor que os dos demais 
países desenvolvidos.

Na alimentação, segun-
do a ONU, O Brasil reduziu 
em 82,1% o número pessoas 
subalimentadas no período 

de 2002 a 2014. A queda é 
a maior registrada entre as 
seis nações mais populosas 
do mundo, e também é su-
perior à média da América 
Latina, que foi de 43,1%.  

Com isso, a ONU tirou o 
Brasil do Mapa da Fome.

Pela dignidade, diversida-
de, garantia da igualdade 
de gênero, raça, etnia, gera-
ção, orientação sexual e eli-
minação de todas as formas 
de discriminação e castas

A Casa da Mulher Bra-
sileira é uma inovação no 
atendimento humanizado às 
mulheres.  Integra, no mes-
mo espaço, serviços especia-
lizados para os mais diver-
sos tipos de violência contra 
as mulheres: acolhimento e 
triagem; apoio psicossocial; 
delegacia; Juizado; Ministé-
rio Público, Defensoria Pú-
blica; promoção de autono-
mia econômica; cuidado das 
crianças – brinquedoteca; 
alojamento de passagem e 
central de transportes.

A lei Maria da Penha ga-

rante que as agressões con-
tra as mulheres sejam puni-
das com rigor.

A política de cotas raciais 
para acesso às universidades 
públicas garante a reparação 
histórica necessária para 
combater essa desigualdade. 

Machismo, racismo e 
homofobia passaram a ser 
combatidos e criminaliza-
dos no Brasil.

Pelo acesso universal e susten-
tável aos bens comuns da hu-
manidade e da natureza, pela 
preservação de nosso planeta 
e seus recursos, especialmente 
da água, das � orestas e fontes 
renováveis de energia

Neste item, basta infor-
mar que, na COP21, o Bra-
sil foi elogiado pelas metas 
de combate ao desmata-
mento ilegal e redução de 
37% das emissões na próxi-
ma década.

Destaque para dois gran-
des projetos de energia lim-
pa: a Usina de Belo Monte e 
os parques de energia eólica 
em implantação.

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, César Fonseca, Cirilo 
Quartim, Eduardo Wendhausen Ramos, Geniberto Paiva Campos, 
Inês Ulhôa, F. C. Leite Filho, José Augusto Valente, Romário 
Schettino, Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza
Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos

Editores de Arte: Alain Barki e Deva Garcia
Diagramação: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: contato@brpopular.com.br
Site: www.brpopular.com.br
Tiragem: 10 mil exemplares
Impressão: VT Propaganda (Porto Alegre)

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro: Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Devair Rubens Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

Expediente

Seja sócio(a) da AJBP. Entre no site www.brpopular.com.br e clique em “COMO APOIAR”.
Ou faça uma doação solidária e envie o comprovante para o e-mail � nanceiro@brpopular.com.br 
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9 
Bradesco: Agência 241 / Conta Corrente 225-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Colabore com o Jornal Brasil Popular

Editorial

Esta é uma edição 
especial do Jornal 
Brasil Popular, nas-
cido em dezembro 

de 2015 com a missão de cir-
cular informação importan-
te para defender a legalida-
de democrática do governo 

eleito pelo voto popular e 
mostrar as conquistas dos 
últimos 13 anos, sonegadas, 
distorcidas, manipuladas e 
até negadas pela mídia capi-
talista, porta-voz do golpis-
mo que pretende entregar o 
petróleo do pré-sal. 

O Jornal Brasil Popu-
lar se baseia no apoio de 
cidadãos comprometidos 
com esta missão e com a 
construção de uma mí-
dia popular, em formato 
associativo e cooperativo, 
para suprir a falta de uma 
narrativa sobre as conquis-
tas democráticas e sociais 
alcançadas pelo povo bra-
sileiro, hoje ameaçadas. 
O jornal é um primeiro 
passo. Já existe um site na 
internet (www.brpopular.
com.br) e o plano de mon-
tar uma agência de notí-
cias de rádio, uma TV web 
e uma produtora de vídeos 
sobre temas populares.

Por que nascemos? O 
Brasil saiu do Mapa da 
Fome da ONU e isso não 
virou manchete! O Brasil 
incluiu milhões de brasi-
leiros no consumo civili-

zatório de eletri-
cidade, alimento 
e equipamentos, e 
isso não virou man-
chete! O Brasil redu-
ziu radicalmente a 
mortalidade infantil, 
construiu 400 novas 
Escolas Técnicas Pú-
blicas e Gratuitas, e 
mais 59 novas univer-
sidades, também pú-
blicas e gratuitas e isso 
não foi noticiado como 
se deve! O apoio à Agri-

cultura Familiar aumentou 
decididamente; em várias 
cidades do Piauí, o progra-
ma Mais Médicos zerou a 
mortalidade infantil e mi-
lhares de cisternas foram 
construídas no semi-árido 
nordestino, mas isso não 
foi informado adequada-
mente ao nosso povo. 

O Jornal Brasil Popu-
lar se propõe a prestar esta 
informação, é nossa mis-
são! E distribuí-la, GRA-
TUITAMENTE, aos seto-
res sociais que não podem 
ler jornal ou revista, sendo 
que estas informações aci-
ma fi cam escondidas na 
internet, que continua re-
petindo o que os grandes 
empresários da comunica-
ção mandam circular. 

O jornal é aberto à par-
ticipação de todos que con-
cordam com esta missão, 
possui um Conselho Edi-
torial que recebe sugestões 
de pautas para reportagens 
e entrevistas que revelem 
que um outro Brasil já 
está em construção.

Estamos seguros de que 
as forças populares que fo-
ram capazes de mobilizar 
milhões de brasileiros para 
eleger por quatro vezes se-
guidas governos populares, 
também tem capacidade 
para criar um jornal de 
massas, popular e demo-

crático, também presente 
na internet.  O Brasil mu-
dou. Mas não construiu 
uma mídia popular para 
informar isto ao povo, tor-
nando-o presa de campa-
nhas de mentiras com o 
objetivo de golpear a de-
mocracia e impor políticas 
contra os brasileiros. 

Cansamos de fi car ape-
nas denunciando a falta 
de mídia democrática, ar-
regaçamos as mangas e 
estamos criando uma al-
ternativa.  O Jornal Brasil 
Popular nasce para fazer a 
narrativa de como o Brasil 
mudou, como muitas rei-
vindicações do Fórum de 
Porto Alegre viraram po-
líticas públicas no Brasil e 
em outros países, como se 
informa em outras páginas 
desta mesma edição. 

O Brasil já teve um gran-
de jornal popular como o 
“Última Hora”, censurado 
pela ditadura. Nós temos a 
missão de fazer com que o 
Jornal Brasil Popular de-
fenda as mudanças já fei-
tas e os interesses do povo 
brasileiro contra as mano-
bras de golpistas, internos                            
e estrangeiros.

Se conseguimos tudo 
isto até agora, como não 
conseguiremos montar 
esta grande Cooperativa 
Popular de Comunicação?

Beto Almeida

A missão do Jornal Brasil Popular
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Desde que foi reeleita pelo 

voto popular, Dilma Rous-

seff  é alvo de campanha da 

oposição para impedir que 

dê continuidade às medidas 

de justiça social iniciadas no 

governo Lula. Alguns gran-

des empresários, fazendeiros, 

banqueiros e parte do Judici-

ário, em sintonia com interes-

ses estrangeiros, trabalham 

para paralisar e derrubar o 

governo eleito ou pressio-

nar para que renuncie. Toda 

esta campanha é apoiada e 

ampliada pela grande mídia, 

que esconde as boas realiza-

ções dos últimos 13 anos e 

apenas mostra notícia negati-

va sobre Dilma e o PT, e até 

pressionam para a prisão de 

Lula. Esta campanha travou 

a relação do Governo com o 

Congresso e há muitos pro-

jetos parados. E prejudicou 

a Petrobrás, maior empresa 

brasileira, pois muitas obras 

também foram suspensas, ge-

rando desemprego. Trata-se 

de golpe de estado.
O objetivo deste golpe 

em marcha é impedir a con-

tinuidade das políticas de 

Dilma-Lula que distribuíram 

renda, valorizaram o salário, 

construíram milhões de ca-

sas populares, multiplicaram 

o número de médicos para o 

povo, criaram mais universi-

dades públicas abertas para 

a presença de jovens pobres 

e negros. Querem os golpis-

tas que o petróleo descoberto 

pela Petrobrás seja entregue a 

empresas estrangeiras. Que-

rem desnacionalizar a própria 

Petrobrás.
O jornal Brasil Popular, 

que começa a circular hoje, 

com distribuição gratuita, 

nasce para defender a demo-

cracia e todas as conquistas al-

cançadas pelo povo brasileiro 

em todos os tempos -  da CLT à 

Petrobrás, do Bolsa Família ao 

Mais Médicos - e para divulgar 

informações que são escondi-

das pelas empresas de comu-

nicação ligadas ao golpismo.  

Afi nal, o Brasil saiu do Mapa 

da Fome da ONU e isto nem 

virou notícia.  Oferecemos ao 

leitor páginas democráticas 

para debater abertamente a 

defesa da legalidade e informa-

ções sobre alternativas para o 

Brasil poder avançar. 
Entendemos que o me-

lhor caminho para resistir ao 

golpe é a tomada de medidas 

urgentes para retomar o cres-

cimento econômico e a gera-

ção em massa de empregos, 

usando parte das reservas 

internacionais acumuladas, 

380 bilhões de dólares, para 

destravar as obras paradas, 

construindo estradas, pontes, 

hospitais, casas, portos, usi-

nas etc. É este o caminho para 

construir uma unidade popu-

lar em defesa da democracia, 

com desenvolvimento.

Petrobras continua batendo recordes de produção

 Número Zero

4 de dezembro de 2015

A estatal de petróleo, que, antes mesmo de ser fundada por Getúlio 

Vargas, em 1954, tornou-se alvo da cobiça internacional, sofre agora 

seu pior ataque. Mas resiste bravamente e faz inveja ao resto do mundo, 

porque utiliza know-how próprio, autenticamente brasileiro, e bate todos 

os recordes de produção e de tecnologia. Páginas 4 e 5

A mineradora Samarco, 

controlada por Vale e BHP, 

disse que “não há porque 

pedir desculpas” pela tragédia 

ambiental causada em Mariana 

(MG). Página 2

Rio Doce agoniza e Samarco 
mostra indiferença

Programa Mais Médicos conta 

com 18.240 médicos em 

4.058 municípios e 34 distritos 

indígenas. Aprovação dos 

usuários é de 94%. Página 8

Mais Médicos,

mais humanização na 

atenção básica de saúde

Reservas cambiais serão 

usadas para impulsionar 

desenvolvimento. Esta é a nova 

orientação da presidente Dilma 

Rousseff . Página 3 

Riqueza brasileira

a serviço do povo brasileiro Muito difundido entre 

companhias europeias, teatro 

para bebês chega ao Distrito 

Federal e encontra plateia atenta 

e sensível. Página 7

Teatro para bebês,

um público surpreendente

Agência Petrobras
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Respeitem o voto popular

edição Nº 1

18 de dezembro de 2015O jornal Brasil Po-pular dedica as pá-ginas 3, 4 e 5 desta edição para esclare-
cer os leitores sobre a falta de 
bases jurídicas para um pre-
tendido impeachment de Dil-
ma Roussef. Publicamos uma 
análise dos maiores especialis-
tas jurídicos do país, rechaçan-
do a proposta e demonstrando 
não haver qualquer crime de 
responsabilidade cometido 
pela Presidente da República.Além disso, o Tribunal 

Superior Eleitoral aprovou 
recentemente todas as con-
tas da campanha eleitoral de 
Dilma no ano passado, com 
o que desaparecem uma das 
supostas causas para uma pu-
nição política da mandatária.O Brasil Popular tam-

bém desnuda a conduta 

suspeitíssima de Michel 
Temer, que, ao enviar uma 
carta à presidente Dilma – 
inexplicável para quem tem 
sala ao lado – estaria indi-
cando sua articulação com 
os segmentos que preten-
dem depor o governo e dar 
uma guinada para outra 
política, na qual várias con-
quistas do povo brasileiro 
poderiam ser demolidasPor fim, o jornal mostra 

que a ação de setores do Ju-
diciário, da Polícia Federal 
e do Parlamento favorece 
interesses estrangeiros que, 
com desejo de desnacionali-
zar o petróleo do pré-sal, a 
Petrobrás e paralisar o pro-
grama nuclear brasileiro, 
precisam derrubar a presi-
dente que tem compromis-
sos nacionalistas.O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), posicionou-

se oficialmente contra o processo de 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Ele assinou manifesto com 
mais 15 governadores. Página 3

Na Conferência do Clima (COP 21), em Paris, países 
aprovam acordo para combater aquecimento 

global. Brasil teve papel fundamental nas 
negociações. Página 6

Rollemberg é contra o impeachment 

Mundo fecha acordo pelo clima

O partido do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, perdeu as eleições legislativas. Ele agora tem o desafio de manter os programas sociais, mesmo com minoria no Parlamento. Página 6

Novos desafios na Venezuela
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Loucos por dominação
Uma série feita para a TV, pelo diretor Oliver Stone, mostra a história não contada dos Estados Unidos, com detalhe sobre a sede pelo poder. A série 

pode ser acessada pela internet. Página 7

O Brasil Popular foi lançado no dia 4 de dezembro, na rodoviária do Plano Piloto. Muita gente parou 
para ver a nova proposta de jornal que começou a circular no Distrito Federal. Página 8

Jornal impresso ainda agrada a população

O governo do DF publicou editais para projetos de 
gestão privada de espaços públicos, como Jardim 

Zoológico, Parque da Cidade e outros. O assunto 
está em debate. Página 8

Terceirização de espaços públicos no DF
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José Augusto Valente

Seis anos após a de� nição dos objetivos do FSM,
o Brasil avançou muito em três dos mais importantes.
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Primeiro FSM ocorreu em 2001 na Capital gaúcha e reuniu mais de 20 mil pessoas.
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“ A imprensa é a artilharia do pensamento!” Simón Bolívar

Banco BRICS x Banco Mundial – Novo confl ito global Atuação do BNDES
na América Latina

economia economia

O novo confl ito 
econômico glo-
bal deverá se 
intensifi car em 

2016 a partir da concorrên-
cia entre o Banco BRICS e o 
Banco Mundial.

Criado pelo Brasil, Rús-

sia, Índia, China e África 
do Sul, com capital de 100 
bilhões de dólares e capa-
cidade de alavancar 560 
bilhões de dólares, o Banco 
BRICS pode desestabilizar 
o Banco Mundial, contro-
lado pelos Estados Unidos, 

com capital de 100 bilhões, 
mas sem o mesmo poder de 
avalancagem para ampliar 
empréstimos.

A razão dessa fragilida-
de do Banco Mundial é a 
desconfi ança do mercado 
fi nanceiro no dólar, moeda 

sem garantia real, preju-
dicada, ademais, pela po-
lítica monetária expansiva 
especulativa americana 
que aumenta a instabilida-
de global.

Com a entrada da mo-
eda chinesa, yuan, na ces-
ta de moedas do FMI, no 
segundo semestre de 2015, 
o Banco BRICS ganhou 
segurança internacional 
frente ao Banco Mundial, 
que sofre os efeitos da des-
valorização global da mo-
eda de Tio Sam.

Para enfrentar a crise 
mundial de 2008, os Estados 
Unidos encharcaram o mer-
cado de dólares, aumentan-
do a desconfi ança do mer-
cado fi nanceiro em relação 
a ele.

Quem aposta em moeda 
sem lastro?

O Banco BRICS, ao con-
trário, tem as garantias da-
das tanto pela riqueza real 
dos seus sócios (petróleo, 
energia, minerais, alimen-
tos, biodiversidade), como 
pelo mercado consumidor 
que é imenso. 

Na medida em que o 
Banco BRICS passe a em-

prestar para o desenvolvi-
mento dos seus sócios, com 
moeda garantida pela rique-
za deles mesmos, vai se afi r-
mando como novo coman-
dante do sistema monetário 
internacional. 

Ou seja, está acabando a su-
premacia do dólar como moe-
da única de troca internacional. 

A moeda dos BRICS, 
concorrente do dólar, vira, 
portanto, potencial adversá-
ria dos Estados Unidos, alvo 
de ataques de Tio Sam.

 As agressividades co-
merciais que os EUA estão 
praticando contra a Rússia, 
China, Brasil, Índia, por 
causa dos avanços dos BRI-
CS na América do Sul, na 
África e na Ásia,  decorrem 
da perda da competitivida-
de do Banco Mundial.

Esse é o foco do novo 
confl ito global que vai se 
aprofundar em 2016.

 Os ataques especulativos 
que ocorreram logo na pri-
meira semana do ano contra 
a China, tentando deses-
tabilizá-la, já é fruto dessa 
guerra comercial e fi nancei-
ra que tende a aumentar nos 
próximos meses.

Criado em 1952 pelo 
presidente Getúlio 
Vargas para apoiar 
e estimular o desen-

volvimento do Brasil, a partir 
de 2003 o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) passou 
também a atuar com fi rmeza 
em toda a América Latina, 
Caribe e África no fi nancia-
mento de obras de infraes-
trutura tocadas por empre-
sas brasileiras.

O BNDES  hoje é fun-
damental para a atuação e o 
crescimento no exterior de 
empresas brasileiras espe-
cializadas na construção de 
infraestrutura que estão en-
tre as maiores empreiteiras 
do mundo, disputando obras 
em vários continentes.

O fi nanciamento do 
BNDES é crucial para essas 
empresas; e para a geração 
de empregos e receitas em 

dólares necessárias para a 
redução do défi cit da balan-
ça comercial de serviços do 
Brasil, segundo explicaram à 
jornalista Samantha Maia, da 
Carta Capital, empresários 
do setor.  

Eles são a favor da am-
pliação das linhas de crédito 
do BNDES pelo impacto po-
sitivo na economia brasileira 
dessas obras no exterior.

O défi cit na balança co-
mercial de serviços do Brasil, 
em 2013, atingiu 47 bilhões 
de dólares – segundo a Carta 
Capital. Já o impacto dessas 
obras tocadas por brasileiros 
no exterior é positivo porque 
o país fi nanciado paga em 
dólares ao BNDES pelo ser-
viço – que são convertidos 
em reais ao serem repassa-
dos às empresas contratadas.

É importante dizer tam-
bém que enquanto no perí-
odo de 2008 a 2012 o apoio 

fi nanceiro do Brasil às suas 
empresas exportadoras de 
serviços foi, em média, de 
US$ 2,2 bilhões por ano, o 
apoio ofi cial da China às 
suas empresas exportadoras 
alcançou, no mesmo perí-
odo, a média anual de US$ 
45,2 bilhões; o dos Estados 
Unidos US$ 18,6 bilhões; o 
da Alemanha, US$ 15,6 bi-

lhões; o da Índia, US$ 9,9 
bilhões. A informação é do 
jornalista Marcelo Zero.

Segundo a Carta Capi-
tal, com 2% das exporta-
ções mundiais de serviços 
de engenharia, em junho 
de 2014 o Brasil tinha 18% 
de participação no mercado 
na América Latina e Cari-
be, atrás apenas da Espanha 

(30%). Mais do que os Esta-
dos Unidos (14%) e a China 
(12%).  Na África, as empre-
sas brasileiras detinham 4% 
do mercado local enquanto 
a China, 45%.

O maior problema para 
as empresas brasileiras é que 
os principais concorrentes 
oferecem melhores condi-
ções de fi nanciamento.  

Mais crédito estatal para vencer crise e espantar golpistas do impeachment
Brasil investe em energia limpa

A presidenta Dilma Rous-
seff  resolveu enfrentar a crise 
econômica aumentando os 
investimentos públicos e o sa-
lário mínimo. 

Os bancos públicos – Ban-
co do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e BNDES – serão mais 
capitalizados pelo governo 
para tocar as obras de infraes-
trutura do PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento. 

Mais emprego, mais renda, 
mais produção, mais consu-
mo, mais arrecadação, mais 
investimentos – novo ciclo de-

senvolvimentista em marcha. 
Aposta nas energias do 

País para reverter a queda do 
PIB de 3% em 2015, quando o 
governo se equivocou. 

Em vez de apoiar a pro-
dução e o consumo, para ter 
dinheiro para investir e au-
mentar renda dos salários, 
priorizou interesses dos 
banqueiros, fazendo ajuste 
fi scal draconiano para pa-
gar juro, prejudicando os 
gastos sociais.

E os gastos sociais são os 
que dão retorno ao tesou-

ro, em forma de impostos, 
ao passo que pagamento de 
juros só produz despesas, 
infl ação e empobrecimento 
da sociedade. 

A luta dentro do governo é 
intensa

De um lado, os que defen-
dem a utilização das reservas 
cambiais para tocar a infraes-
trutura nacional; elas forma-
riam fundo de investimento, 
como garantia de novos em-
préstimos para dinamizar as 
forças produtivas. 

De outro, estão os banquei-
ros, contrários a essa iniciativa, 
que, certamente, reduziria ju-
ros e lucros especulativos, be-
nefi ciando o povo. 

Tentam adversários do go-
verno levantar falso argumento 
de que gasto público é desper-
dício. Sim, desperdício se for 
para pagar juros que não pro-
duz rendimentos, apenas, em-
pobrecimento, fome e miséria. 

Mas, se a grana fi nanciar 
novas casas, mais médicos, 
mais recursos para constru-
ção de estradas, ferrovias, 

portos, aeroportos, crédito 
para as micro e pequenas em-
presas, a coisa muda de fi gura.

Gasto no social é o gasto 
bom; o ruim é o gasto es-
peculativo, que enriquece 
apenas meia dúzia de gran-
des bancos.

O governo, na prática, ao 
usar os bancos públicos com 
suas próprias reservas, com-
bate o oligopólio especulativo 
e aumenta a oferta de empre-
go e renda para se fortalecer 
diante da crise mundial que 
avança em 2106.

A capacidade total de 
energia elétrica do Brasil é 
de 140 mil MW, dos quais 
65% são retirados das usi-
nas hidrelétricas. A segun-
da maior fonte, segundo a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), são as 
usinas movidas a gás natu-
ral, que representam cerca 
de 10%, seguidas pelas usi-
nas a óleo e biomassa. Mas 
o governo vem investindo 
muito em energia solar e 
principalmente em eólica.

Energia eólica (dos ventos)
O Brasil já é o quarto 

país em que a energia eóli-

ca mais cresce no mundo, fi -
cando apenas atrás de China, 
Alemanha e Estados Unidos. 
Os dados são do Ministério 
de Minas e Energia.

Em 2015, foram investi-
dos R$ 19,25 bi na expansão 
dos parques eólicos. Com 
isso, a energia gerada pelos 
ventos representa 6,2% da 
matriz elétrica do país e ca-
minha para chegar a 12% nos 
próximos cinco anos, segun-
do a Associação Brasileira de 
Energia Eólica. 

Energia solar
O Ministério de Mi-

nas e Energia lançou, em 

de dezembro de 2015, o 
Programa de Geração 
Distribuída de Energia 
Elétrica. O objetivo é de 
estimular a geração de 
energia pelos próprios 
consumidores com base 
em fontes renováveis, em 
especial a fotovoltaica. 

A previsão é de R$ 100 
bi em investimentos até 
2030, com 2,7 milhões de 
consumidores gerando 
energia em residências, 
comércio e indústrias. Já 
em 2018, o Brasil deve-
rá estar entre os 20 paí-
ses com maior geração de 
energia solar. 

 Porto de Mariel, em Cuba, fi nanciado pelo BNDES. Segundo o diretor do Departamento de Relações Internacionais da 
Fiesp, Th omaz Zanotto, foi um investimento estratégico de muita importância feito pelo Brasil. Ele disse que há 300 empre-
sas brasileiras instaladas no Porto de Mariel, gerando receita para o Brasil. 
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Brasil investe em energia limpa

Cesar Fonseca

Osvaldo Maneschy
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A luta dos estudantes continua No Brasil ou no mundo,
o retrocesso não passará

Unila - a universidade da integração - completa 6 anos

Os movimentos de 
juventude orga-
nizada sempre fo-
ram ferramentas 

fundamentais nos proces-
sos de construção da socie-
dade. O despertar para tal 
não veio de hoje. Em 1968, 
a aliança da Juventude com 
o Operário produziu uma 
insurreição na França. O 
movimento Hippie, tam-
bém da década de 60 e 70, 
com seu comportamento 
de contracultura, provocou 
gigantescas lutas, uma delas 
foi contra a Guerra no Viet-
nã. Já no fi nal da década de 
1980, os Jovens na Praça da 
Paz Celestial, mesmo que 
massacrados, conseguiram 
tirar de vez da China o seu 
vinculo com o Feudalismo. 
Na América do Sul não foi 
diferente, jovens da Argen-
tina, Bolívia, Venezuela e 
Chile, enfrentaram forte e 
implacáveis ditaduras mili-
tares em busca de democra-
cia e liberdade. 

No Brasil, a valorização 
dos movimentos e suas pau-
tas se deram de fato em 2005, 
com a criação da Secreta-
ria Nacional de Juventude 

(SNJ) e do Conselho Nacio-
nal de Juventude (Conjuve), 
durante o primeiro mandato 
do Ex-presidente Lula. Por 
meio destes mecanismos, a 
juventude obteve participa-
ção signifi cante na constru-
ção das Politicas Públicas de 
Juventude e tornou-se parte 
das decisões do Planalto.

Porém, encorajados por 

uma reacionária parte da 
população, tomou-se forma 
na Câmara Federal um mo-
vimento parlamentar da ex-
trema direita que traduzidas 
nas vontades do até então 
presidente da câmara, Edu-
ardo Cunha, tem como mis-
são a desconstrução de pau-
tas sociais e democráticas, 
trazendo ao púlpito pautas 

como a Redução da Maio-
ridade Penal (PEC 171/93), 
a Lei da mordaça (PL 
867/2015), o Ataque aos po-
vos indígenas e quilombolas 
(PEC 215/00) e a criminali-
zação dos métodos contra-
ceptivos (PL 5069/13).

Não obstante ao que foi 
apresentado na Câmara, 
movimentos como a UNE e 

a UBES colocam-se na linha 
de frente no combate a essa 
parcela conservadora que 
pouco a pouco se vê obriga-
da a recuar em suas posições 
antidemocráticas. Deixando 
claro que a juventude se po-
sicionara contra qualquer 
tentativa de golpe aos seus 
direitos e conquistas.

Já no início de 2016, 
uma nova vitória foi alcan-
çada através da extinção 
nos boletins de ocorrência 
dos termos “autos de resis-
tência” e “resistência segui-
da de morte”. Foi sem du-
vida um passo importante 
contra os abusos cometidos 
por forças policiais. Essa 
medida pode ser a abertura 
para a construção de novas 
politicas dentro das corpo-
rações policiais. 

Cada nova meta alcança-
da demonstra a importância 
da participação popular para 
a construção de uma politica 
democrática e social.

Menos de um mês 
bastou para ter 
ideia do infortú-
nio do governo 

Macri. Aí, já 40% mais pobre, 
devido às medidas draconia-
nas para benefi ciar os grandes 
oligopólios patrocinadores do 
mais novo rebento do neoli-
beralismo, o argentino se per-
gunta o que será do seu reajus-
te salarial semestral, sempre 
acima da infl ação, garantido 
havia mais de 12 anos, no pe-
ríodo Kirchner.

Pior, até onde ele vai conse-
guir segurar o emprego dian-
te das vagas de demissões em 
cascata, estimadas até hoje em 
35 mil, de um total programa-
do de 63 mil. É outra parte da 
fatura de campanha que está 
sendo cobrada.

Isso para não falar de uma 
enxurrada de decretos-leis 
(DNU) que, passando por 
cima do Congresso, em recesso 
regulamentar até 1o. de mar-
ço, escancarou a economia à 
predação estrangeira, retomou 
a política de endividamento. 
Ainda retirou os impostos dos 

grandes empresários, sobretu-
do do setor agrícola, fazendo o 
trigo aumentar em 70% do dia 
para a noite, e anulou grandes 
avanços sociais, como a lei da 
mídia, setor agora sob o com-
pleto domínio do oligopólio 
de comunicação Clarín.

Na Argentina, porém, essas 
estripulias não ocorrem impu-
nemente, e, assim como aquele 
povo esquentado escorraçou as 
ditaduras e obrigou um presi-
dente a fugir de helicóptero, já 
voltou às ruas, em manifesta-
ções cada vez mais encorpadas, 
na histórica Plaza de Mayo, re-
clamando seus direitos. Assim 
como os venezuelanos, que já 
começaram a derrotar a chol-
dra neoliberal que se apossou 
do Parlamento, na eleição de 
dezembro, os argentinos, que 
cuidaram de fortalecer a mili-
tância no último governo po-
pular, já avisaram que vão dar 
o troco.

E não é para menos, por-
que suas conquistas não são 
de se jogar fora.

Em 2003, quando os Kir-
chner (primeiro, Néstor, e de-

pois a esposa Cristina, ambos 
militantes políticos desde a 
juventude) assumiram o po-
der na Argentina, os aposen-
tados recebiam uma média de 
60 dólares por mês. No fi nal 
do período (2003-2015), esta 
média já estava em 800 dóla-
res, enquanto se ampliava o 
atendimento ao universo de 
aposentados e pensionistas, 
que passou de 66% para 97%.

Este é apenas um dado da 
construção a que se entregou 
o casal presidencial para ar-
rancar o país da derrocada 
de 2001. Agora, esse edifício 
vem sendo demolido com 
voracidade por Macri, um 
empresário multimilionário 
que só pensa em negócios, e 
cujo ministério é dominado 
por agentes estrangeiros, o 
agronegócio, e agentes do JP 
Morgan, como o ministro da 
Fazenda, Afonso Pat Gray, 
da IBM (a chanceler Suzana 
Malcorra), de ONGs fi nan-
ciadas pelos famigerados fun-
dos abutres (buitres) e até do 
Mossad israelense (ministra 
do Interior Patrícia Bulrrich).

No impulso histórico 
dado à integração regional la-
tino-americana e desmentin-
do a tese de ser esta uma ação 
retórica ou apenas comercial, 
o governo Lula criou, em ja-
neiro de 2010, a Unila - Uni-
versidade da Integração La-

tino-Americana, instituição 
pública e gratuita, formada 
por professores brasileiros e 
latino-americanos. Os estu-
dantes são metade brasileiros 
e metade dos países da região. 
A iniciativa, que completa 6 
anos, é sustentada unicamen-

te pelo Brasil, em uma ação 
estratégica que tem por meta, 
também, a redução das assi-
metrias na região.

A Unila inspira-se na 
ELAM – Escola Latino-A-
mericana de Medicina, cria-
da em Cuba, em 2000, que 

já formou, gratuitamente, 
25 mil médicos, oriundos de 
famílias humildes de 84 pa-
íses. Localizada em Foz do 
Iguaçu, instalada nas depen-
dências da Itaipu Binacio-
nal, a Unila, que começou 
com 236 alunos e 6 cursos, 

tem agora 2390 alunos e 29 
cursos, com uma formação 
pedagógica voltada para a 
integração.  É escassa a in-
formação sobre a Unila, mas 
é uma realidade e uma gran-
de conquista para os povos 
irmãos da América Latina.

Estudantes participam de ato em Brasília, no dia 13 de novembro de 2015, contra o presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), e as tentativas de derrubar a presidenta Dilma Rousseff .
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Por, Lucas de Lima, Dayse Beatriz
e Priscilla de Moura.
Movimento estudantil, RAVE-DF.
(Revolução Aqui Vem dos Estudantes)

FC Leite Filho
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A Argentina
sente na carne o
governo que elegeu

Cisternas garantem água 
para escolas no Semiárido

Em 2015, o governo federal construiu 1.700 
cisternas para captação de água da chuva em 
escolas públicas do Semiárido. Cada uma tem 
capacidade para 52 mil litros e garante água de 
qualidade por até oito meses. Pais e funcionários 
das escolas aprendem como armazenar e tratar a 
água, além de receberem informações sobre hi-
giene, segurança alimentar e nutricional.

O programa tem orçamento de R$ 69 milhões 
para entregar 5 mil reservatórios até o fi m deste 
ano a 255 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe.
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“Para o outro mundo possível, um novo
passo necessário nas lutas sociais mundiais”
Viver a celebração 

dos 15 anos de Fó-
rum Social Mun-
dial nos remete a 

reconhecer os inúmeros avan-
ços que tivemos na consoli-
dação das lutas mundiais na 

defesa dos diretos dos sujeitos 
historicamente excluídos e 
explorados dos processos de 
desenvolvimento. Lutas essas 
que antecedem em muito ao 
período de 15 anos, pois o 
FSM atuou, nesta década e 
meia, menos como um meca-
nismo de definição de novas 
lutas e muito mais como um 
catalizador dos acúmulos e 
conquistas das lutas históri-
cas dos movimentos de resis-

tência, traduzidos no campo 
da organização das mulheres, 
da defesa ambiental, da defesa 
da equidade étnico-racial e de 
tantas outras frentes de lutas. 

No mundo inteiro, vem 
crescendo o movimento em 

torno da economia popu-
lar e solidária, semelhante à 
própria gênese do FSM. Cita-
mos as práticas em torno do 
fortalecimento do coopera-
tivismo solidário, que ultra-
passa a mera perspectiva de 
“negócio coletivo para gera-
ção de renda” e constitui, nos 
empreendimentos econômi-
cos solidários, novos sujeitos 
econômicos e políticos fun-
damentais para a disputa de 

perspectivas de vida nos ter-
ritórios sub e supranacionais.  

Enumeramos, também, as 
espetaculares inovações no 
campo das relações comer-
ciais a partir dos acúmulos 
das práticas do comércio jus-

to e solidário em várias par-
tes do mundo, trazendo para 
o centro do debate e das pac-
tuações comerciais o compo-
nente da justiça nas relações 
entre quem produz e quem 
compra. Aqui trazemos ainda 
a experiência e avanços con-
cretos na constituição das re-
des de cooperação solidária, 
que com suas diferentes dinâ-
micas, componentes e abran-
gências territoriais, cons-

tituem-se em importantes 
estratégias para a ampliação 
do poder de governança dos 
empreendimentos econômi-
cos solidários nas cadeias e 
sistemas produtivos nos quais 
estão inseridos.

Experiências concretas, 
nestes e em outros campos da 
economia popular e solidária, 
estão amplamente dissemina-
das na América Latina e em 
diversos países do mundo. É 
preciso reconhecer que algu-
mas dessas, inclusive, foram 
fortalecidas pela adoção de 
políticas públicas por gover-
nos progressistas. Mesmo 
assim, afirmamos que se não 
houver um enfrentamento do 
paradigma econômico na sua 
globalidade, não haverá saí-
das para a superação do mo-
delo de organização capitalis-
ta das nações e do mundo.  

Olhando para a realidade 
brasileira, podemos encon-
trar um forte exemplo de que 
sim, é possível. Há 15 anos, 
parecia impossível pensar o 
país fora do mapa da fome no 
mundo. Imaginemos, então, 
o que não teríamos consegui-
do no Brasil, se tivéssemos 
dado, nestes 15 anos, maiores 
passos na relação Estado e So-
ciedade Civil Organizada: te-
ríamos certamente avançado 
na consolidação da OUTRA 
ECONOMIA para OUTRO 
DESENVOLVIMENTO. 
Uma economia inclusiva, 
não discriminatória, que cria 
oportunidades para as cama-
das sociais, que imprime mais 
justiça nas relações, conside-
rando a necessidade de equi-

dade de gênero, raça/etnia e 
geração, etc. 

Neste 2016, o FSM tem a 
possibilidade de dar um sal-
to na sua capacidade de ser 
espaço de convergência de 
estratégias e, portanto, con-
clamar a sociedade civil or-
ganizada das diversas nações 
para fazer um pacto mundial 
pela consolidação dos para-
digmas e práticas concretos 
em torno da economia popu-
lar e solidária, fazendo avan-
çar, em cada continente, ações 
concretas que gerem trabalho 
digno, renda justa, equilíbrio 
ambiental e justiça social. 

A despeito das adversida-
des, as oportunidades exis-
tem e estão dadas, na força do 
protagonismo da juventude, 
das mulheres, dos povos e co-
munidades tradicionais, da 
capacidade de enfrentamento 
dos movimentos de resistência 
organizados em torno da luta 
de classes. Para tanto, é preciso 
fazer dos termos COOPERA-
ÇÃO e SOLIDARIEDADE 
mais do que categorias a serem 
incorporadas nas porteiras fe-
chadas dos empreendimentos 
econômicos solidários ou de es-
parsas iniciativas de resistência. 

É preciso fazer da coo-
peração o centro da nossa 
estratégia de construção 
do outro mundo possível. 
Das outras realidades ur-
gentes e necessárias. 

Haroldo Mendonça,
Niro Barrios, Regilane Fernandes 
e Vital de Carvalho Filho – militantes 
da economia solidária.

economia solidaria

22ª Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) e 11ª Feira Latino Americana de Economia Solidária, realizadas em 
julho de 2015, em Santa Maria (RS).


