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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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Número de jovens negros no ensino superior cresceu três 
vezes nos últimos doze anos. Agora é a vez das cotas acelera-
rem a mobilidade social da população negra nos concursos 
públicos federais.

Apesar dos boatos sustentados por parte da mídia, o 
governo não vai cortar o Bolsa Família. Tudo começou 
porque o relator do projeto do Orçamento da União para 
2016, deputado Ricardo Barros (PP-PR), propôs um cor-
te de R$ 10 bilhões no programa para reduzir os gastos 
do governo. Mas prontamente a presidente Dilma Rou-
sseff  discordou do parlamentar e garantiu que o Bolsa 
Família continua.   

Cisternas e barragens 
levam água ao Semiárido

Brasil é o 4º país
em energia renovável

O programa Água para 
Todos, do governo federal, já 
entregou 133 mil tecnologias 
sociais de captação e armazena-
mento de água a agricultores de 
baixa renda da região do Semi-
árido. Cisternas do tipo calça-
dão e de enxurrada, barragens 
subterrâneas e “barreiros trin-
cheira” são alguns dos modelos 
de tecnologia com capacidade 
de armazenar entre 52 mil e 
500 mil litros de água coletada 
no período de chuvas. Além 
de água par beber, essas tecno-
logias possibilitam a produção 
de alimentos. São mais de 1,2 
milhão de famílias benefi ciadas.

O Brasil é o quarto país no 
mundo em produção de ener-
gia por fontes renováveis, atrás 
apenas da China, Índia e dos Es-
tados Unidos, aponta o boletim 
“Ranking Mundial de Energia e 
Socioeconomia (anos 2011 /12 
/13)”. Isso representa 42,6% de 
participação das fontes renováveis 
na matriz energética brasileira. 

No dia 5 de novem-
bro, as barragens Fundão 
e Santarém desabaram e as 
águas sujas de lama no Rio 
Doce já chegaram ao lito-
ral do Espírito Santo. São 
12 mortos identifi cados, 
22 desaparecidos e mais de 
600 desabrigados em Bento 
Rodrigues, distrito de Ma-
riana, Minas Gerais. 

A mineradora Samarco, 
controlada pela Vale – pri-
vatizada em 1997 – e pela 
empresa anglo-australiana 
BHP, foi multada, mas a in-
denização dos enormes pre-
juízos causados à população 
ainda sequer foi calculada. 

O governo anunciou que 
vai mover uma ação civil 
pública contra essas em-
presas, para que a Justiça 
determine a criação de um 
fundo de R$ 20 bilhões para 

a reparação dos danos cau-
sados. Na Conferência do 
Clima de Paris (COP21), 
dia 30 de novembro, a presi-
dente Dilma Rousseff  classi-
fi cou o episódio como uma 
“ação irresponsável de uma 
empresa” que provocou o 
“maior desastre ambiental 
da história do Brasil”, na 
bacia hidrográfi ca do Rio 
Doce. 

Pessoas estão sem teto, 
sem peixes, sem água po-
tável, e a Samarco ainda 
se acha no direito de dizer 
que “não há porque pedir 
desculpas”. Enquanto isso, 
a população solidária envia 
água potável para os atingi-
dos pela irresponsabilidade 
de empresas gananciosas.

A recuperação do rio 
deve levar anos e a tragédia 
fez ressurgir o debate pela 

anulação do processo de 
privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

O ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso 
confessou que privatizou a 
companhia sob pressão da 
Rede Globo, embora não 
fosse um projeto seu. Cria-
da com visão estratégica por 
Getúlio Vargas, com base 
em poupança do povo bra-
sileiro, a estatal tornou-se 
uma das maiores minera-
doras do mundo. Sua priva-
tização a preços negativos, 
por apenas 3 bilhões de dó-
lares, é um verdadeiro cri-
me de lesa pátria. Sua ges-
tão temerária, à revelia dos 
interesses nacionais levanta 
a bandeira da anulação da 
privatização e a necessida-
de investigação rigorosa por 
uma CPI.

5,1% da energia
gerada no Brasil é eólica

Há um mês, geração eólica 
no Brasil bateu novo recorde, 
com 4.215 megawatts (MW). 
Geração no Nordeste deu a 
maior contribuição. As usinas 
eólicas aumentaram em 98,2% a 
produção acumulada de energia 
em doze meses (setembro/2014 
a agosto/2015) em comparação 
ao mesmo período anterior.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Energia Eólica (Abee-
olica) o país tem 298 usinas ins-
taladas com capacidade de gerar 
7,5 GW, reduzindo as emissões 
de CO2 em 13,2 milhões de 
toneladas por ano. Em bre-
ve, devem ser acrescentados 
mais 10,6 GW. A capacidade 
eólica instalada do Brasil re-
presenta 5,1% da matriz elé-
trica e os investimentos nessa 
área não param.

A morte do Rio Doce e a ganância das mineradoras
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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 fi 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 Brasil Popular
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Nova economia nacionalista

Brasil vai utilizar reservas cambiais para impulsionar crescimento

Reservas para gerar empregos 

Fundamental apoio político

A metade de tudo que o governo gasta por ano vai para 
o papo dos banqueiros, que cobram juros no cartão de 
crédito de até 400%. Esse jogo pode começar a mudar 
com a colocação das reservas cambiais do governo na 

circulação para promover o desenvolvimento. O dinheiro fica mais 
barato, com queda dos juros, da dívida, da inflação e do déficit pú-
blico, valorizado as atividades produtivas que criam empregos, 
renda, consumo, arrecadação e novos investimentos públicos.

Atualmente, o tesouro na-
cional dispõe de 380 bilhões 
de dólares de reservas, R$ 1,5 
trilhão, ao câmbio atual. Esse 
dinheirão não tem tido utilida-
de para o povo. Tem sido apli-
cado em títulos da dívida do 
governo dos Estados Unidos, 
que não paga juro a ninguém. 
Agora a situação vai mudar. 

O governo Dilma Rousseff 
vai utilizar reservas cambiais 
brasileiras para retomar o 
desenvolvimento, gerar em-
pregos, renda, consumo, ar-
recadação e investimentos na 
economia. O dinheiro, que é 
do povo, vai servir ao povo 
e não a quem lucra com ele. 
Ao ficar parado, o dinheiro 
não rende e ainda gera pouca 
oferta de dinheiro no merca-
do. Isso faz o crédito ficar caro 
e favorece os bancos agiotas.

Deverão ser utilizados cerca 
de R$ 200 bilhões das reservas 
para formar um fundo garanti-
dor de investimentos. As reser-

vas viram lastros desse fundo 
com o qual se faz dinheiro para 
tocar o setor produtivo. Ganha 
dinheiro quem tem dinheiro, 
diz o ditado popular.

Serão agilizadas obras 
do Programa de Aceleração 
do Desenvolvimento (PAC): 
rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos, hidrelétricas, 
barragens, energia, metrôs, 
melhorando a qualidade de 
vida da população. 

As empresas contrata-
das para tocar obras do PAC 
empregarão trabalhadores, 
pagarão salários, comprarão 
matérias primas, gastarão na 
produção, pagarão impostos. 
Com isso, o governo pode in-
vestir mais em educação, saú-
de, segurança, infraestrutura 
etc. Ou seja, o dinheiro das 
reservas, acumulado no tem-
po das vacas gordas, servirá 
para oxigenar o setor produ-
tivo nacional, agora, no tem-
po das vacas magras. 

O Nordeste apoia o uso 
das reservas proposta pela 
presidenta Dilma Rousseff. O 
governador do Piauí, Wellin-
gton Dias, proponente do 
fundo garantidor com as re-
servas cambiais, saiu na fren-
te, avalizando, amplamente, a 
presidenta. O ex-presidente 
Lula, igualmente, anima essa 

proposta como coordenador 
político informal do governo.

Com o apoio dos governa-
dores, que serão beneficiados 
com a utilização das reservas 
para o desenvolvimento, a pre-
sidenta Dilma Rousseff terá 
forças para enfrentar os adver-
sários da ideia, que são os ban-
queiros e os sonegadores. 

O fortalecimento do PAC 
e os demais investimentos no 
setor produtivo devem acelerar 
o ciclo positivo do desenvol-
vimento nacionalista: renda, 
consumo, produção, arreca-
dação, investimento e justiça 
social, expressa nas conquistas 
trabalhistas que foram possí-
veis nos últimos doze anos.

Novas expectativas 
positivas

O fundo garantidor de investi-
mento, formado com as reservas, 
combaterá a inflação e diminuirá 
a dívida, tanto do governo, como 
dos consumidores, hoje, ameaça-
dos por inadimplências. Abrem-se 
novas expectativas positivas para a 
economia, para a vida do povo. 

Quando o governo gasta 
com o desenvolvimento, tem 
retorno em forma de imposto. 
Só tem prejuízo quando gasta 
com juro que não dá retorno; 
só dá lucro para os agiotas. Mais 
dinheiro em circulação repre-
senta prestação mais barata nas 
compras no crediário. 

Quem tem 
medo das reservas?

O governo estaria se en-
dividando quando gasta suas 
reservas, como criticam os 
bancos? Certamente, não. Ele 
usará o que já tem sem cus-
to: as reservas, patrimônio 
do povo, fruto do desenvolvi-
mento com melhor distribui-
ção da renda, ocorrido nos 
últimos doze anos.

Com o aumento da oferta 
de dinheiro, o custo do cré-
dito cai e os bancos passam 
a ganhar menos. Por isso não 
querem que as reservas sejam 
utilizadas para o desenvolvi-
mento nacional.

CPMF: Mais desenvolvimento, mais transparência, menos sonegação
A arrecadação vai aumentar 

com o uso das reservas, mas é 
importante combater a sonega-
ção. E a CPMF (Contribuição 

Provisória sobre Movimentação 
Financeira) é uma alternativa de 
imposto contra a sonegação e fa-
vorece o trabalhador. Paga mais 

quem ganha mais; paga menos 
quem ganha menos.

A CPMF, cobrada na cir-
culação do dinheiro, é imposto 
simples, transparente, desburo-
cratizado e justo. Os bancos não 
querem a CPMF porque ficarão 
expostos à transparência. 

Se todos pagam conforme 
sua renda, amplia a base tribu-
tária, a fonte de renda do go-
verno. A utilização das reservas 
para desenvolver o país será 
muito mais produtiva com a 
vigência da CPMF, porque re-
gistrará arrecadação maior com 
sonegação menor. Vantagem 
para o povo.
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Dilma Rousseff e Wellington Dias nas obras da Ferrovia Transnordestina, na região da Serra Vermelha.

Cesar Fonseca
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Produção do pré-sal 
continua batendo recordes

A Petrobras já tem 13 
plataformas ope-
rando no pré-sal, 
responsáveis pela 

produção de cerca de 1 milhão 
de barris de petróleo por dia, 
extraídos ao custo de US $ 9,1 
o barril, enquanto a média in-
ternacional é de US$ 15,00. Isso 
graças à tecnologia nacional da 
Petrobras.

Para se ter uma ideia da im-
portância do pré-sal para o Brasil, 
a Petrobras foi fundada em 1953 
e levou 31 anos para alcançar a 
marca dos 500 mil barris/dia – 
em fins de 1984, com cerca de 
4.800 poços. Já nas jazidas do pós-
-sal, na Bacia de Campos, onde a 
primeira descoberta ocorreu em 
1974, foram necessários 21 anos 
para a Petrobras chegar aos 500 
mil barris/dia. Estima-se que o 
pré-sal contenha 170 bilhões de 
barris de petróleo.

Pois de 2010 a 2015, a mé-
dia de produção diária do pré-
-sal avançou de 41 mil barris/
dia (2010) para 1,12 milhão de 
barris de óleo equivalente por 
dia (boed) em 15 de setembro 
último. Um feito que rendeu 
vários prêmios internacio-
nais para a Petrobras, apesar 
da campanha para destruir a 
companhia, tendo a Lava Jato 
como pano de fundo.

Em vez de punir só os
corruptos, Lava Jato pune
Petrobras e trabalhadores

Estima-se que a operação 
Lava Jato já tenha provocado 
a perda de meio milhão de 
empregos no Brasil, direta ou 
indiretamente envolvidos com 

as atividades da Petrobras.  A 
avaliação é do ministro Luís 
Adams, da Advocacia Geral 
da União (AGU) e é de mea-
dos do ano, podendo ser muito 
mais grave. A cadeia econômi-
ca, que tem no topo 23 grandes 
empreiteiras e empresas do se-
tor de energia ligadas à Petro-
bras, tem abaixo de si cerca de 
50 mil empresas prestadoras e 
fornecedoras de produtos e 
serviços, totalizando esses 500 
mil empregos.

Juntas, elas correspondem a 
13% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país. Adams defende 
que a melhor saída para que a 
investigação não prejudique 
a economia é a efetivação de 
acordos de leniência, quando 
os envolvidos assumem suas 
culpas e se comprometem a pa-
gar financeiramente pelos cri-
mes que cometeram. Isso vem 
acontecendo, sendo o último 
desses acordos, o da Andra-
de Gutierrez, que vai devolver 
R$ 1 bilhão ao governo e evi-
tar futuros desvios de conduta, 
em troca de voltar à condição 
de fechar contratos com a área 
pública. Esses acordos passam 
pela AGU e pela Controlado-
ria Geral da União (CGU). O 
esforço do governo, segundo 
Adams, é preservar a atividade 
econômica como um todo.

Serra apresenta
projeto para entregar o pré-sal

Se o Congresso aprovar o 
Projeto de Lei 131/15, do se-
nador José Serra (PSDB-SP), a 
Petrobras deixará de ser a ope-
radora única dos consórcios 
de exploração dos campos do 
pré-sal e terá que abrir mão de 

30% das jazidas de petróleo em 
águas profundas, avaliadas na 
casa dos trilhões de dólares. 

Como operadora única, a 
Petrobras é fundamental para 
desenvolver a indústria nacio-
nal, pois decide a tecnologia a 
ser empregada, quantos poços 
perfurar, quais equipamentos 
adquirir e onde compra-los e, 
também, onde contratar a mão-
-de-obra. É claro que as empre-
sas estrangeiras preferem con-
tratar tudo isto em seus países 
de origem, não no Brasil.

Mas o PLS 131 de Serra quer 
destruir tudo isso. Ele acaba, na 
prática, com a Lei da Partilha, 
sancionada pelo presidente Lula 
em 2010, que restabeleceu para 
o Brasil o controle sobre as ja-
zidas de petróleo após a desco-
berta do pré-sal – a maior des-
coberta de petróleo do planeta 
nos últimos 20 anos, estimada 
em 170 bilhões de barris de pe-
tróleo, que despertam cobiça 
internacional. 

Serra quer entregar o pré-
-sal aos estrangeiros com o fal-
so argumento de que a Petro-
bras, acossada pela operação 
Lava Jato, não tem recursos 
para explorar o pré-sal. Não é 
verdade, porque quem tem pe-
tróleo, tem crédito. Ele também 
diz que a dívida da Petrobras, 
da ordem de R$ 500 bilhões, 
ou US$ 125 bilhões, inviabili-
za a produção. Porém, esquece 
de dizer que o pré-sal vale hoje 
cerca de US$ 5 trilhões.

Apesar da mídia, Petrobras resiste
Os jornais e as TVs deram 

como certo um prejuízo de 6 
bilhões de reais na Petrobras, 
devido a casos de corrupção 

em investigação na Operação 
Lava a Jato. Seis bilhões de reais 
que não existem. E que foram 
colocados no “balanço”, como 
também fazem os bancos, em 
provisões para perdas com ina-
dimplência, que, quando não 
se confirmam, são incorpora-
das de volta a seus ativos.

O balanço da Petrobras, ao 
menos quanto à corrupção, foi 
um factoide. Um factoide de 2 
bilhões de dólares que represen-
ta o ponto culminante de uma 
série de factoides produzidos 
por um jogo de pressões para 
encontrar, doa a quem doer, 
chifre em cabeça de cavalo. Cla-
ro que houve corrupção na Pe-
trobras, mas é preciso condenar 
os culpados e deixar a empresa 
seguir em frente para continuar 
a colaborar com o desenvolvi-
mento do Brasil.

O valor da Petrobrás
O jornalista Mauro San-

tayana vem se dedicando a 
mostrar como a Petrobrás re-

siste aos ataques e aos golpistas 
de todas as índoles, desde que 
ainda era uma simples ideia 
nos anos 40. Abaixo, trechos 
de seus últimos artigos, publi-
cados nos blogs e redes sociais, 
já que não tem vez na grande 
imprensa, a qual se empenha 
justamente em desmoralizar a 
Petrobras. 

Para os patriotas - e ainda 
os há, graças a Deus - o que 
importa mais, na Petrobras, é 
seu valor intrínseco, simbóli-
co, permanente, e intangível, e 
o seu papel estratégico para o 
desenvolvimento e o fortaleci-
mento do Brasil.

Quanto vale a luta, a cora-
gem, a determinação, daqueles 
que, em nossa geração, foram 
para as ruas e para a prisão, e 
apanharam de cassetete e bom-
bas de gás, para exigir a criação 
de uma empresa nacional vol-
tada para a exploração de uma 
das maiores riquezas econômi-
cas e estratégicas da época, em 
um momento em que todos di-

A Petrobras é cada vez mais importante para o desenvolvimento do 
Brasil, mas há quem queira entregá-la a estrangeiros, destruindo 
empregos e perdendo a garantia de recursos financeiros para saúde 
e educação, oriundas dos royalties do pré-sal. 

FC Leite Filho e Osvaldo Maneschy

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. “ 
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ziam que não havia petróleo no 
Brasil, e que, se houvesse, não 
teríamos, atrasados e subde-
senvolvidos que “somos”, con-
dições técnicas de explorá-lo?

Quanto vale a formação, 
ao longo de décadas, de uma 
equipe de 86 mil trabalhado-
res, técnicos e engenheiros, em 
um dos segmentos mais com-
plexos da atuação humana?

Quanto vale a luta, o traba-
lho, a coragem, a determinação 
daqueles, que, não tendo acha-
do petróleo em grande quanti-
dade em terra, foram buscá-lo 
no mar, batendo sucessivos 
recordes de poços mais pro-
fundos do planeta; criaram 
soluções, “know-how”, conhe-
cimento; transformaram a Pe-
trobras na primeira referência 
no campo da exploração de 
petróleo a centenas, milhares 
de metros de profundidade; 
a dezenas, centenas de quilô-
metros da costa; e na mais pre-
miada empresa da história da 
OTC – Offshore Technology 

Conferences, o “Oscar” tecno-
lógico da exploração de petró-
leo em alto mar, que se realiza 
a cada dois anos, na cidade de 
Houston, no Texas, nos Esta-
dos Unidos?

História mostra 
quem é contra a Petrobras

Em 1954, Assis Chateau-
briand, o barão da mídia, na 
época, mandou avisar ao pre-
sidente Getúlio Vargas que, se 
desistisse de fazer a Petrobras, 
cessaria a campanha do “mar 
de lama”, lembra José Augusto 
Ribeiro, no livro “A Era Vargas”. 
Getúlio resistiu e, para não ser 
deposto, suicidou-se, num ato 
dramático que salvou a Petro-
bras e toda a obra de estrutu-
ração do país-nação, além das 
conquistas sociais do trabalha-
dor e a própria democracia. 

Sempre com cunho mo-
ralista ou ético e com base 
na fabricação ou exaltação de 
escândalos para envenenar a 
opinião pública, essas arre-

metidas redundaram no golpe 
militar de 1964, que derrubou 
o presidente João Goulart. 
Uma das injustas denúncias 
contra ele foi a de que estava 
sendo beneficiado com falca-
truas observadas na estatiza-
ção das refinarias. 

Em 1995, Fernando Hen-
rique Cardoso se elegeu pre-
sidente com forte apoio da 
mídia para, entre outras coi-
sas, “acabar com a Era Vargas”. 
FHC quebrou o monopólio do 
petróleo e liquidou grandes es-
tatais, como Telebras, Embratel 
e Vale do Rio Doce, esta última 
a causadora da maior tragédia 
ambiental do Brasil, ocorrida 
este ano em Mariana (MG).

FHC não conseguiu pri-
vatizar a Petrobras, mas ao 
quebrar o monopólio e abrir o 
capital da estatal, tornou-a vul-
nerável ao assédio dos gigantes 
multinacionais e dos políticos 
corruptos e financistas, provo-
cando prejuízos financeiros e 
danos à sua imagem. Mas nem 
isso foi capaz de deter o avan-
ço da Petrobras, sobretudo de-
pois que Lula, já no governo, a 
partir de 2003, desenvolveu a 
exploração do pré-sal. Come-
çava, então, uma nova onda 
de denúncias, mas Lula não se 
abateu e o pré-sal seguiu firme, 
inclusive com um sistema de 
partilha na produção, que ago-
ra garante investimentos em 
saúde e educação.

O sucesso da Petrobras ati-
çou mais ainda a cobiça dos 
grandes grupos econômicos 
nacionais e estrangeiros, que 
voltaram a investir na divulga-
ção de megaescândalos, desta 
vez com ataques certeiros, já 
que atingiam inclusive políti-
cos do Partido dos Trabalha-
dores. Isso fez com que a elei-
ção presidencial de 2014 fosse 
acirrada, com vitória apertada 
de Dilma. Na eleição parla-
mentar, as forças conservado-
ras aproveitaram para dominar 

a Câmara e o Senado. Estava 
dado o sinal verde para uma 
nova investida golpista.

Com o Governo bombar-
deado e o Congresso amarra-
do, as grandes corporações se 
lançaram sobre a Petrobras, 
abocanhando parte conside-
rável de algumas de suas sub-
sidiárias, como a Gaspetro, 
Transpetro e BR Distribuidora. 
Paralelamente, a crise gerada 
pelos pesados ataques da mí-
dia levou a justiça a decretar 
a prisão de donos e dirigentes 
de empreiteiras que prestavam 
serviços à estatal. O fato pro-
vocou sérios danos aos pro-
gramas de investimento e uma 
onda de desemprego.

Mesmo assim, o governo de 
Dilma conseguiu se equilibrar 
e agora, embora ainda persis-
tam os riscos de golpe, per-
mite à Petrobras recuperar-se 
e seguir batendo recordes de 
produção, exploração e capa-
citação tecnológica, tudo com 
know-how nacional.

O povo não deixou 
FHC entregar a Petrobras

Fernando Henrique Cardo-
so tentou privatizar a Petrobras 
em 1999, mas teve que recuar 
diante da indignação nacional, 
ainda mais quando tentou mu-
dar o nome da empresa para 
Petrobrax, nome pomposo que 
seria mais agradável aos ouvi-
dos dos estrangeiros. 

FHC não desistiu de entre-
gar a estatal mais importante 
do país. Com a ajuda de seu 
genro, Daivd Zylberstajn, então 
presidente da Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP), vendeu 
36% do capital da Petrobras em 
Wall Street pelo irrisório valor 
de US$ 5 bilhões. Ações avalia-
das hoje em dezenas de bilhões 
de dólares. Quem mais lucrou 
foi George Soros, amigo e ex-
-patrão de Armínio Fraga, que 
foi presidente do Banco Cen-
tral na era FHC.

Infraestrutura em Foco 
José Augusto Valente

Hidrelétricas
A chamada “grande 
imprensa” afirma que o 
Brasil vai de mal a pior 
e costuma esconder as 
notícias boas. O gover-
no federal leiloou, no 
dia 25 de novembro, a 
concessão de 29 usinas 
hidrelétricas, arreca-
dando R$ 17 bilhões. 
Se tudo vai mal, como 
se explica esse sucesso?

Soja brasileira bombando!
O Brasil é o maior 
exportador de soja do 
mundo e a exportação 
para a China cresceu 
quase 50% em outubro. 
Tudo isso aconteceu 
sem fila de caminhões 
nos portos, como 
acontecia há alguns 
anos, mostrando o 
Brasil competitivo no 
comércio mundial. Gol 
dos governos Lula e 
Dilma, que investiram 
muito na melhoria da 
logística brasileira.

Belo Monte
Usina de Belo Monte 
recebeu a licença do 
Ibama para operar, 
apesar da torcida 
contra de pessoas que 
torcem contra o Brasil. 
A usina deve começar a 
gerar energia em mar-
ço de 2016 até atingir 
10% dos consumidores 
do país. Será a terceira 
maior hidrelétrica do 
mundo. Show!

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. “ 
Eduardo Galeano



Por que os jihadistas do Esta-
do Islâmico atacam a Europa?
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TEMA
Desenvolvimento 

Econômico, Distribuição 
de Renda e Avanços Sociais

8 de dezembro
às 20h, no Sindicato

dos Bancários
EQS 314/315

Para além da solidarieda-
de às vítimas da violên-
cia que atingiu centenas 
de pessoas no atentado 

à boate Bataclan, a restaurantes 
e ao estádio de futebol em Paris, 
é preciso pensar nos motivos 
dessa carnifi cina.

Os jihadistas do Estado Is-
lâmico, que reivindicaram a 
autoria dos ataques, aprovei-
tam-se da fragilidade dos Es-
tados destruídos pela coalizão 
ocidental – Iraque, Síria, Líbia 
e Afeganistão – articulada pelos 
Estados Unidos, para fortalecer 
suas posições em território ira-
quiano e sírio, na esperança de 
construir um Estado teocrático, 
antiocidental e radicalizado. 

As armas do Estado Islâ-
mico foram adquiridas com a 
venda de petróleo extraído de 
campos ocupados no Iraque a 

compradores na Turquia. Par-
te do fi nanciamento do EI, se-
gundo analistas internacionais, 
vem indiretamente do Qatar e 
da Arábia Saudita, com quem 
os franceses mantêm negócios 
bilionários com a venda de avi-
ões Rafale.

 O EI usa a religião islâmica, 

radicalizada ao extremo, para 
atrair a juventude desnortea-
da de várias partes do mundo 
e para submeter populações 
famintas e sem perspectivas 
diante das guerras estimuladas 
e promovidas fora de suas fron-
teiras por potências ocidentais.

 O resultado mais visível da 
destruição indiscriminada dos 
países do Oriente Médio e de 
parte da África é a onda de re-
fugiados que chegam todos os 
dias a países europeus, via Mar 
Mediterrâneo, em condições 
subumanas. Governos da Eu-
ropa fecham fronteiras, pren-
dem imigrantes em campos de 
concentração, promovem ver-
dadeiros apartheids legais.

Chomsky alerta: “o mundo que 
estamos criando para nossos netos 
será cada vez mais ameaçador”.

Segundo Noam Chomsky, 
linguista norte-americano – 
em entrevista à revista Jacobi-
ne – os EUA são um império 
decadente, que já não consegue 
construir hegemonia, porque 
tornou-se incapaz de satisfazer 
aliados ou neutralizar inimi-
gos. Para ele, foi esta condição 

que levou Washington a criar, 
no Oriente Médio, a situação 
ideal para formação do Estado 
Islâmico. 

Os EUA devastaram Ira-
que, Afeganistão e Líbia, em 
três guerras insanas, criando 
condições favoráveis para que 
esses países se tornassem san-

tuários onde os fundamen-
talistas formam e treinam os 
terroristas que promoveram 
atentados como os que abala-
ram Paris.

Enquanto o Ocidente não 
revisar suas políticas interven-
cionistas e passar a ver parte 
da África e do Oriente Médio 

como regiões que precisam 
sair da miséria e da fome, a 
Europa estará sob pressão a 
partir da migração de milhares 
e milhares de seres humanos à 
procura de trabalho e comida, 
apesar de possuírem em suas 
terras de origem as maiores ri-
quezas naturais do planeta.

O Mercosul é bom para o Brasil
O Mercosul é um pro-

jeto de desenvolvimento 
industrial da Argentina, 
Brasil, Paraguai, Uruguai, 
Venezuela e Bolívia, que 
aplica proteção tarifaria às 
suas empresas. 

O desenvolvimento 
industrial é o motor da 
economia, onde ocorre o 
progresso tecnológico e se 
agrega valor, onde os sa-
lários são maiores e se di-
versifi cam as exportações, 
onde o país deixa de ser de-
pendente e periférico.

A indústria necessita de 
um mercado cada vez mais 
amplo e, para isto, a inte-
gração e o Mercosul são 
fundamentais no desen-
volvimento brasileiro, além 
dos aspectos políticos e so-
ciais que o projeto envolve.

A economia global
Os Estados Unidos e a 

União Europeia procuram 
sair da crise econômica, 
por meio da expansão de 
suas exportações e da ge-
ração de grandes superá-
vits comerciais. A China 
também tem interesse em 
exportar cada vez mais 
produtos manufaturados 
para o Brasil.

Para isto, estes países 
propõem acordos de livre 
comércio que eliminariam 

as tarifas alfandegárias do 
Mercosul e, portanto, do 
Brasil. Isso colocaria as gi-
gantescas empresas multi-
nacionais, muito mais com-
petitivas, em competição 
direta com as empresas ins-
taladas no Mercosul

Interesses estrangeiros
O Mercosul, ao ter uma 

tarifa comum aos cinco 
países membros, torna-se 
um obstáculo aos objetivos 
dos países desenvolvidos 
de expandir as exporta-
ções. Assim, os defensores 
dos interesses estrangeiros 
dizem que esses acordos 
são vantajosos para o Bra-
sil e querem que o Merco-
sul negocie tais acordos ou 
que o Brasil saia do Mer-
cosul para poder negociá-
-los bilateralmente. 

A tarifa zero, prevista 
nos acordos propostos pelas 
grandes economias, devas-
taria a indústria brasileira e 
do Mercosul, gerando de-
semprego. Para piorar, estes 
acordos incluem cláusulas 
em serviços, propriedade in-
telectual, compras governa-
mentais, investimentos e so-
lução de controvérsias entre 
Estado e megaempresas, que 
poderiam desregulamentar a 
economia e prejudicar as po-
líticas de desenvolvimento.

Os defensores do neoli-
beralismo pretendem que o 
Brasil assuma compromissos 
que destruiriam a esperança 
de construção de uma socie-
dade mais próspera, justa e 
soberana.

O Mercosul é bom para o Brasil

Colaboração de
Samuel Pinheiro Guimarães

Romário Schettino
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Bebês são a mais nova 
plateia teatral, desde 
que foram percebi-
dos por companhias 

europeias como um dos pú-
blicos mais atentos, sensíveis 
e interessantes diante de es-
petáculos repletos de poe-
sia e lirismo. E o fenômeno 
não acontece só no Primeiro 
Mundo. Crianças de zero a 
quatro anos dos arredores de 
Brasília puderam conhecer 
esse gênero, popular na Euro-
pa desde 2000, e também se 
mostraram muito envolvidas.

Eram grupos de 60 bebês, 
por sessão, do Varjão, de Sa-
mambaia, Candangolândia, 
Ceilândia e Taguatinga. A 
peça era Pupila d´Água, e 
ficou 18 dias em cartaz por 
creches daquelas cidades, por 
iniciativa do dramaturgo e 
diretor espanhol, Carlos La-
redo, e da atriz e produtora 
brasiliense, Clarice Cardell, 
criadores da Cia. La Casa In-

cierta e pioneiros do gênero 
na Espanha. E os dois apon-
tam para o contraste entre os 
olhares dos bebês e dos adul-
tos que os acompanham.

Bebês se envolvem mais que 
adultos

Os adultos estão adulte-
rados, observa Laredo. “Têm 
dificuldade de entender uma 
pedra que quer se tornar nu-
vem para poder chorar; não as-
sociam imagens, não criam as 
próprias metáforas sobre o que 
vêm e não conseguem vibrar. Já 
o bebê nasce com imensa capa-
cidade de percepção estética, de 
amor extremo, de polifonia e de 
sentidos diversos. Eles têm sen-
sibilidade à flor da pele, estão 
inteiros no aqui e agora”.

No Brasil, 
o capitalismo é pouco criticado

O casal enfatiza ainda o con-
traste entre as ricas instituições, 
em que normalmente se apre-

sentam, e as creches. “Nestas, 
o acolhimento é amoroso, as 
educadoras, mulheres de lugares 
pobres, nos recebem de braços 
abertos, sabem o sentido da so-
lidariedade, se tornam parceiras. 
Já nas instituições endinheira-
das, a relação é fria, competitiva, 
predadora, fascista, não há en-
contro, não há olhar”. 

Laredo diz que nos países 
do Primeiro Mundo, a pobreza 
é mais comum do que se ima-
gina, “mas noto que o capitalis-
mo é pouco criticado no Brasil. 
Normalmente, o Estado aqui 
é demonizado e o mercado, 
abençoado”. Embora os filhos 
da classe abastada também me-
reçam outras informações, La 
Casa Incierta quer cultivar em 
terra fértil, “porque a terra dos 
ricos está muito estéril, e a cul-
tura está na sociedade desigual 
para os que permitem os víncu-
los”, assevera o dramaturgo.

Por Angélica Torres

Bebês da periferia do DF assistem 
a teatro de companhia espanhola
Peça de uma pedra que queria ser nuvem encanta a nova plateia

Violência contra trabalhadores marca 
primeiro ano do governo Rollemberg

Festival Internacional de Cinema de Brasília vai para o Rio
Vale-Cultura

Cristina Ávila

O governador Rodrigo 
Rollemberg (PSB), em seu 
primeiro ano à frente do 
Governo do Distrito Fede-
ral (GDF), conquistou uma 
marca forte: a violência no 
trato com as questões dos 
trabalhadores. Incompatí-
vel com o diálogo e duro na 
queda no pagamento dos 
salários, provocou greve de 
mais de 30 categorias por 
conta dos calotes.

“Não é só questão sala-
rial. O governador tem uma 
visão privatista, ameaça a 
organização das categorias e 
avança no desmonte de ins-
tituições como o Banco de 
Brasília (BRB) e a Compa-
nhia de Energia de Brasília 
(CEB)”, afirma o secretário 
de Políticas Sociais da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT-DF), Yuri Soares.

Rodrigo Rollemberg 
anunciou aumento de im-
postos, congelamento de 
concursos públicos e de sa-
lários de servidores. Atin-
giu também terceirizados. 
O Sindiserviços, que reúne 
profissionais de asseio e con-
servação, com salários mé-
dios de R$ 952, briga todos 
os meses. “Tem gente que 
saiu de férias em setembro e 
não recebeu até hoje”, relata o 
secretário de Comunicação, 
Antônio Pádua.

“O governador descum-
priu o compromisso de 
pagar os salários previstos 
em lei para 33 categorias de 
servidores e ameaçou a or-
ganização dos professores 

com multas que chegaram a 
R$ 10 milhões por causa de 
greve e paralisações”, relata 
o sindicalista Gabriel Mag-
no, do Sinpro-DF. Mas ele 
considera que as vitórias das 
categorias foram expressivas. 

“Extrapolamos o corpo-
rativismo. Enfrentamos o 
braço armado do Estado e 
reagimos. Não só os sindi-
catos. Tivemos o acampa-
mento do MST durante dois 
meses na praça do Palácio 
Buriti, protestos de estudan-
tes e muita mobilização de 
associações nas cidades saté-
lites. Os movimentos sociais 
politizaram a cidade”, afirma 
Gabriel Magno. 

Os números evidencia-
ram a opinião pública: eleito 
com 55,6% dos votos válidos, 
a administração de Rollem-
berg chegou a outubro com 
apenas 7% de aprovação. 

Por meio de nota, a 
Casa Civil respondeu ao 
JBP que criou grupos de 
trabalho para discutir 
questões pontuais das cate-
gorias. O GDF se defende, 
afirmando o não cumpri-
mento da lei dos salários 
é temporário  e se deve a 
questões financeiras. 

O deputado distrital 
Chico Vigilante (PT) rebate 
a justificativa, ressaltando 
que o Governo do Distrito 
Federal é a única unidade 
da federação que recebe, 
além de outros fundos de 
participação, R$ 12 bilhões 
anuais para a saúde, educa-
ção e segurança

O júri popular do IV Fes-
tival Internacional de Cinema 
de Brasília (Biff), realizado de 
6 a 15 de novembro, escolheu 
o documentário brasileiro 
“Crônica da Demolição”, de 
Eduardo Ades, e a produção 
alemã, de ficção, “Labirin-
to de Mentiras”, dirigido por 
Giulio Ricciarelli, como me-
lhores filmes.

O documentário conta a 
história da demolição do Palá-
cio Monroe, antiga sede do Se-
nado Federal, no Rio de Janeiro.

Passado nos anos de 1950, 
o filme alemão narra uma tra-
ma de um jovem procurador 
determinado a revelar todas 
as atrocidades cometidas por 
seus compatriotas durante a 
Segunda Guerra Mundial.

 A cerimônia de premia-
ção incluiu uma homenagem 
ao cineasta argentino Luis 
Puenzo, diretor de “A Histó-
ria Oficial”, que há 30 anos 
ganhou o Oscar de melhor 
filme estrangeiro. 

O 4º Biff está sendo rea-
presentado no Cine Odeon, 
no Rio, em dezembro.

O vale-cultura de R$ 
50,00 mensais pode ser 
usado em shows, cinema, 
exposições, livros, música 
etc. Trabalhador com car-
teira assinada tem direito 
ao vale-cultura e deve 
procurar sua empresa 
para se informar como 
adquiri-lo.

Carlos Laredo. Apoio FAC/DF

Carlos Laredo. Apoio FAC/DF

Teatro de Graça
O Projeto Garatuja - 
Ponto de Cultura de São 
Sebastião - transforma 
rabiscos em obras de arte 
e possibilidades humanas. 
A apresentação é gratuita, 
dia 15/12, às 16h e às 20h, 
no Teatro Plínio Marcos 
(Funarte), no Eixo Monu-
mental, em Brasília.
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Mais Médicos tem aprovação de 94% 
No município de Ci-

dade Ocidental, a 
48 km de Brasília 
(DF), uma peque-

na Unidade Básica de Saúde 
da Família, é um microcosmo 
do impacto que o Programa 
Mais Médicos tem provocado 
em 4.058 dos 5.570 municí-
pios brasileiros.

Com instalações modestas, 
a UBS da Quadra 28 do bair-
ro Parque Nápolis atende, em 
média, 4.000 famílias e é uma 
das que mais recebem deman-
das dentre as 13 existentes na 
cidade. A técnica de enferma-
gem Eliane Barbosa, 37, acre-
dita que a chegada dos profi s-
sionais do Mais Médicos pode 
ser uma das explicações, já que 
“a qualidade do atendimento 
melhorou em 100%”, enfatiza. 
De fato, bastam alguns minu-
tos para notar no movimento 
de usuários que chegam para 
marcar consultas ou buscar 
medicamentos, uma pergunta 
frequente: “a doutora cubana 
está atendendo hoje”?

O agente de saúde Rodrigo 
Oliveira, 32, que atua na Uni-
dade desde 2005, explica que 
antes o atendimento era feito 
em um só dia e havia apenas 
um médico. “Hoje as consultas 
são diárias”, explica, e incluem 
ainda, coletas de prevenção, 
consultas do programa de 
“Crescimento e Desenvol-
vimento da Criança”, acom-
panhamentos de pré-natal e 
visitas domiciliares. Rodrigo 
lembra que, “a função da Uni-

dade Básica de Saúde é a pre-
venção”. Quando, nas visitas, 
são detectadas doenças como 
hanseníase, hepatite, dengue 
ou tuberculose, o paciente é 
encaminhado para acompa-
nhamento. “A chegada dos 
cubanos” recorda, “intensifi -
cou o atendimento domiciliar.” 
O Programa “chegou também 
para reduzir esse problema de 
alocação, os médicos não que-
riam vir para um sertão desses 
aqui.”, conclui Oliveira.

No início, desconfi ança
Na sala de espera da UBS 

da Quadra 16, próxima ao cen-
tro da cidade, uma mulher ne-
gra e alta que acaba de chegar, 
pergunta como está a fi la e diz 
que prefere atender primeiro a 
jovem grávida. Patrícia da Silva 
Lima, 29, olha com expressão 
de dúvida para a Drª Niurka 
Valdes Perez que responde ao 
olhar inquisidor: “não pareço 
uma médica para você? Mas eu 
sou médica, sim! Sua médica. 
E já vou te atender!” O bom 
humor em cada frase, arranca 
sorrisos da moça e de todos 
na sala de espera. Drª Niurka, 
atende ainda voluntariamente, 
duas vezes por semana, no cen-
tro de detenção local.

No consultório, os pacien-
tes sentam em uma cadeira ao 
lado dos médicos, e não sepa-
rados pela mesa, uma prática 
comum entre os cubanos, e que 
foi incorporada pelos estran-
geiros formados pela ELAM 
– Escola Latino-americana de 

Medicina, que já formou mais 
de 24.000 profi ssionais oriun-
dos de 123 países, sem cus-
to. O trabalho realizado pela 
instituição rendeu, este ano, 
uma carta de agradecimento 
do Secretário-Geral da ONU, 
Banki-Moon. 

O médico brasileiro, for-
mado em Cuba, Drº Jacson 
Anysio, atesta a excelência 
dos profi ssionais cubanos que 
vieram para o Brasil. Segundo 
ele, “a exigência em Cuba para 
os que se candidatam ao pro-
grama é altíssima, são pessoas 
com muita experiência clínica 
e, na maioria dos casos, que 
passaram por situações extre-
mas em países africanos ou 
áreas de confl ito”.

Com 61.552 habitantes 
(IBGE/2013) a População de 
Cidade Ocidental-GO, jamais 
havia sido atendida por tantos 
profi ssionais. A Coordenadora 
da Atenção Básica, Vanderli 
Ferreira de Carvalho, diz que 
em 2013, das 13 UBS de Cida-
de Ocidental, apenas 3 conta-
vam com médicos, todos pelo 
PROVAB – Programa de Va-
lorização dos Profi ssionais da 
Atenção Básica (que este ano 
foi incorporado pelo Mais Mé-
dicos). Hoje, algumas unidades 
possuem até duas equipes com 
1 médico, 1 enfermeiro e cerca 
de 5 agentes de saúde. 

Além disso, “os cubanos 
nunca mandam o paciente 
para casa, eles atendem mais 
de 10 pacientes diários e ainda 
as emergências”. A presença 

dos médicos nas UBS, acen-
tua, também “ajuda a educar 
as pessoas para que busquem 
unidades próximas de casa e 
deixem de ir ao hospital, não 
se expondo à contaminação”. 
Como diz o Ministério da Saú-
de, 80% dos casos são resolvi-
dos na atenção básica.

O convênio do Brasil com 
Cuba, monitorado pela Orga-
nização Mundial da Saúde para 
as Américas (OPAS), surgiu em 
2013, impulsionado pela não 
adesão de médicos brasileiros 
às vagas ofertadas em determi-
nadas localidades. Isso porque 
a medida provisória que criou 
o Mais Médicos, regulamen-
tada por lei (12.871/2013), 
estabeleceu uma ordem para 
a ocupação das vagas. Em pri-
meiro lugar, as vagas seriam de 
médicos com registro no Bra-
sil. Se não fossem preenchidas, 
abria-se então vagas para mé-
dicos formados no Brasil, mas 
ainda sem registro. Em segui-
da, médicos estrangeiros e, por 
último, os oriundos da coope-
ração com a OPAS. Na primei-
ra etapa, com a oferta inicial de 
14.000 vagas, cerca de 80% das 
vagas acabaram sendo preen-
chidas por médicos cubanos 
porque, segundo Hêider Auré-
lio Pinto, Secretário de Gestão 
do Trabalho e da Educação na 

Saúde do Ministério da Saúde, 
“somente 20% das vagas foram 
preenchidas por interessados 
nas primeiras categorias.”

Mas depois de dois anos, e 
vencidas as resistências, o Pro-
grama comemora em 2015 um 
recorde de 92% do preenchi-
mento das vagas já na primeira 
categoria, sendo a maioria de 
mulheres, com 54%. O Secretá-
rio lembra ainda que  a meta do 
MS é sair dos 1,8 médicos para 
1000 habitantes (levantamento 
de 2012) para 2,7 até 2026”, pa-
tamar semelhante ao do Reino 
Unido. Hoje “são mais de 63 
milhões de pessoas assistidas 
em mais de 5.000 municípios”. 
Pesquisa realizada pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), desenvolvida em 700 
municípios, ouviu 14 mil pes-
soas: 55% delas deram nota 10 
ao Programa, 94% disseram 
que estão satisfeitos ou mui-
tos satisfeitos e os médicos que 
nele atuam deram nota 9,1. 

A manicure Francisca dos 
Santos, 28 anos, mãe de cinco 
fi lhos, concorda. “A gente até 
pensa em como vai ser, pois 
fi camos sabendo que podem 
não dar continuidade à pre-
sença deles aqui”, refl ete, para 
completar bem humorada: 
“acho que nós é que vamos ter 
de nos mudar para Cuba”.

Por Juliana Medeiros


