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FIQUE EM CASA
Todo o avanço da humanidade é feito a partir de estudos cientíﬁcos. E em tempos de
pandemia de coronavírus, seguir as orientações que tenham base cientíﬁca é fundamental, a começar pelo isolamento social, para evitar o colapso da rede de saúde.
E o SUS não pode parar, mas sem que o governo destine dinheiro extra para a saúde
pública, o sistema vai entrar em colapso.

É hora de redeﬁnir o papel do Estado e direcionar o dinheiro público para ações
voltadas ao interesse da população. Um país só é soberano quando investe nas instituições públicas, responsáveis pela grande maioria das pesquisas nacionais e pelo
atendimento às necessidades básicas da população.

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

RS está em estado de
calamidade pública

Leia nesta edição
A mídia deveria ter uma função educativa
sanitária, principalmente nesses tempos de
pandemia Pág. 3

O presidente dos EUA, Donald Trump, pirateia,
coage, ameaça e põe em risco vidas no Brasil e
no mundo Pág. 6

‘Estado liberal e mercado não têm soluções
para a crise’, aﬁrmou Lula, que defende um
Estado forte. Pág. 7

Até agora o governo Bolsonaro liberou só 1,5%
das emendas parlamentares para combate ao
coronavírus Pág. 7

Apesar da pressão de empresários que não
estão nem aí com vida do trabalhador,
foi reconhecido o estado de calamidade
pública em todo Rio Grande do Sul, em
decorrência da Pandemia do Covid-19. Um
decreto do governo gaúcho, de 31 de março, determina o fechamento do comércio
até 15 de abril em todo o Estado. Agora é
esperar para ver se o governo estende o
isolamento para garantir que o serviço de
saúde não entre em colapso. Pág. 8
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H

á duas semanas, alertávamos para o desastre que poderia
ocorrer no país, caso
o presidente Bolsonaro, ao
invés de agir como chefe de
governo, continuasse agindo
como um bobalhão. Por incrível que pareça, tudo indica
que o presidente não desiste
do seu ridículo e irresponsável
papel. Alguns exemplos disso
são ações e falas tais como: "Tá
com medinho de pegar vírus?
Tá de brincadeira!”. “O vírus é
uma coisa que 60% vai ter ou
70%. Não vai fugir disso”; "Pelo
meu histórico de atleta, caso
fosse contaminado pelo vírus,
não precisaria me preocupar,
nada sentiria ou seria acometido, quando muito, de uma
gripezinha ou resfriadinho”.

responsabilidade que
o cargo exige, ao mesmo
tempo que chama irresponsavelmente o povo para as ruas.

Fala essas bobagens e desce
o cacete nos governadores
e prefeitos que se esforçam
para levar suas funções com a

A sorte é que todos os governadores e prefeitos estão
fazendo o “dever de casa”, recomendado pela Organização

Enquanto os líderes máximos
de mais de cem países levam
a pandemia do coronavírus à
sério, impondo medidas duras de isolamento social e destinando muito dinheiro para
pobres e pequenos e médios
empresários, Bolsonaro continua fazendo papel de bobo,
minimizando a situação, desprezando o conhecimento e a
ciência médica, com frases ao
vento e pouca ação efetiva. Se
dependesse dele, não haveria
medida restritiva e muito menos dinheiro para os atingidos
pela pandemia.

Cá entre nós...
Falta taxar
as grandes fortunas
Existem no Brasil 206 bilionários que controlam R$ 1,2
trilhão. Se o governo cobrar
apenas 10% de Imposto
de Rende deles, daria um
total de R$ 120 bilhões que
poderiam ser utilizados para
combater o coronavírus e dar
assistência a famílias que
estão sem renda.
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Mundial de Saúde. Igualmente, o Congresso Nacional e o
STF continuam jogando duro
para evitar que a propagação
do vírus se acelere, saia do
controle, e acarrete o congestionamento da rede de saúde,
pública e privada, gerando
caos e comoção social.
Enquanto o presidente tenta acabar com a política de
isolamento social imposta
pela grande maioria dos governadores, o STF vai consolidando a interpretação de
que é sim atribuição de governadores e prefeitos decidir
quando e como implantar as
medidas restritivas, e decidir
quando e como afrouxá-las,
sempre considerando as condições de atendimento da

Recordar é viver...
Na época em que era deputado, Jair
Bolsonaro superfaturou reembolso da verba
de combustível da Câmara. Uma nota ﬁscal
datada de 9 de janeiro de 2009 mostra que
ele encheu o tanque do carro com mais de
mil litros de gasolina comum. Exatamente
1.003,46 litros, ao custo de R$ 2.608,00, o
que hoje seriam R$ 4.833,38 (atualizando
pelo IGP-M de fevereiro/2020). Isso dá para
encher o tanque de 18 carros do modelo Gol
e ainda sobrariam alguns litros. A denúncia
está documentada na reportagem do jornalista Lúcio de Castro, da Agência Sportlight.

rede de saúde, que é municipal e estadual.
Pode ser também que Bolsonaro não seja nada bobo, mas
esteja apostando fortemente
no caos social, para adquirir
poderes ditatoriais.
CORONAVÍRUS CAUSA AMNÉSIA?

Cadê o Queiroz, esposa e ﬁlhas?
Quem mandou matar Marielle?
E o 3° elemento no carro dos
assassinos?
E as investigações sobre Flávio
Bolsonaro?
E o cheque da Michele?
E o Adélio Bispo?
E os milicianos e suas famílias
nos gabinetes dos Bolsonaro?
E a perícia nos celulares do
Adriano da Nóbrega?
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Fique em casa
sua preocuO neurocientista Miguel Nicolelis demonstrou toda
es que acontecepação ao alertar sobre o grande número de mort
l. “Em todo
rá no Brasil com o relaxamento do isolamento socia
social. Há
Brasil, estão achando que acabou o distanciamento
as que estamos
muita gente nas ruas. Temos que alertar as pesso
no Brasil!”
semeando uma hecatombe! Algo nunca jamais visto

O papel da mídia como
ferramenta educativa sanitária
Beto Almeida

A função dos militares em caso de pandemia
Beto Almeida

As forças democráticas têm
ignorado que o Exército Brasileiro possui um Batalhão de
Engenharia com significativa
capacidade técnica para a construção de estradas, ferrovias,
pontes, e que, como parte do
Estado, deve ser acionado para
a realização de obras emergenciais, sobretudo junto às comunidades mais carentes de
serviços, como água corrente
e saneamento básico. Afinal,
resulta ser até desrespeitoso recomendar que todos lavem as
mãos, sabendo que boa parte
dos brasileiros nem possuem
água encanada e potável.
Porém, há exemplos de outros países que podem ser legitimamente utilizados para reivindicar a presença do Batalhão de
Engenharia junto a populações
mais sofridas. O Exército do Irã,
construiu um hospital de campanha, com 2 mil leitos, em 48
horas. O Exército da Argentina está produzindo máscaras e
distribuindo água potável e alimentos nos bairros mais pobres
do país. O Exército Bolivariano
da Venezuela, já com profunda
consciência política e social,
desde que Hugo Chávez foi
eleito, mantém sistemática ação

solidária de documentação,
atenção médica, vacinação aos
bairros que herdaram carências mais estruturais. E agora,
trabalha intensamente na prevenção ao Coronavírus, mas, ao
mesmo tempo, sem descuidar
da mobilização e da educação
cívico-militar do povo, para defender-se de eventual agressão
dos EUA, anunciada prepotentemente por Donald Trump.
Indicador de que nas FFAAs há avaliação mais realista
sobre a Pandemia, destoando
a posição irresponsável de Jair
Bolsonaro, foi a colocação do
Batalhão de Guerra Biológica
do Exército Brasileiro nas ruas
de várias capitais, entre elas Brasília, onde os militares desinfetaram a Rodoviária, o Metrô, os
Hospitais Públicos etc. Já que

estamos em situação extraordinária de Pandemia, é justo que
a Central Única de Favelas, associações de moradores e movimentos populares, reivindiquem uma presença regular e
constante dos efetivos do Batalhão de Engenharia, instalando
sistemas práticos de água corrente em localidades privadas
deste serviço básico. Afinal, todos os cidadãos brasileiros pagam os impostos que sustentam
a estrutura militar, o que lhes dá
o direito de exigir que toda uma
estrutura capacitada, especializada e disciplinada, seja usada
agora na guerra contra o Covid-19, que ameaça a vida dos
brasileiros, sobretudo os mais
pobres, sempre ameaçados e
agredidos pela falta de serviços
básicos de água e esgoto.
Exército do Irã construiu um
hospital de campanha, com 2 mil leitos

Sempre reivindicamos que
os meios de comunicação assumam uma função educativa
sanitária, mesmo fora de situação de Pandemia, quando o
Brasil já registrava, em situação “normal”, indicadores
gravíssimos de precariedade
sanitária e doenças endêmicas (dengue, sarampo etc).
Mas, comandada por
grandes empresas, voltada
para o lucro de seus anunciantes e acionistas, a mídia
desinforma, aliena, deseduca, brutaliza e exibe desprezo
pela necessária formação de
uma sólida consciência social sanitária.
Essa missão educativa
pode salvar vidas, mas a prioridade da mídia tem sido o
enriquecimento de poucos,
contrariando as finalidades
constitucionais que regulamentam o uso das concessões
de serviços públicos, como
tv e rádio. Ao invés de uma
mídia humanista e educativa,
temos uma tirania midiática
contra a saúde e a educação
dos brasileiros.
Neste momento em que
aumenta a informação sobre
a Pandemia do Coronavírus,
o que é parte da obrigação
da mídia, registramos ainda uma informação marcada pelo controle de grandes
anunciantes capitalistas, laboratórios
farmacêuticos,
bancos, que, a despeito da
peste, continuam privilegia-

dos pela política econômica
de Bolsonaro.
Se houvesse democracia,
o correto seria a formação de
redes nacionais, com A PARTICIPAÇÃO DIRETA DO
POVO, relatando suas dúvidas e dificuldades, de tal sorte
que as políticas de prevenção
fossem produto de todo um
ambiente social democrático
e solidário unificando toda a
sociedade.
Como já se vê nos EUA,
onde as comunidades pobres
e negras registram mais mortos que outras, aqui no Brasil,
certamente faltará mais estruturas para os humildes e estas
disparidades não são objeto
de exame e debate democrático na mídia, pois ajudariam
a formar uma nova consciência com efeitos permanentes,
para depois da Pandemia.
Dado o controle capitalista sobre as grandes mídias,
a alternativa que nos resta é
a formação de Redes com as
TVs Educativas, Comunitárias, com o uso combinado
de internet e de satélites garantido pelos Governadores
Democráticos,
criando-se,
assim, as condições para uma
circulação livre de ideias, sugestões, orientações, campanhas sanitárias, voltadas para
o movimento sindical, popular, as comunidades carentes,
que, certamente, continuarão
a ser tratados inimigos pelos
grandes magnatas da mídia.
www.brpopular.com.br 3
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O SUS não
pode parar
E
Geraldo Lucchese

stá difícil de entender
toda essa história da
pandemia da Covid-19
(nome da doença causada pelo novocoronavírus). Por
que é tão necessário o isolamento social? E aqueles que não podem ficar em casa?
Os detalhes técnicos da pandemia são muitos, mas dá para
entender resumidamente assim:
a) o vírus tem alta transmissibilidade, ou seja, contamina muitas
pessoas em pouco tempo; b) a
maioria dos contaminados são assintomáticos, ou seja, não sentem
sintomas, mas podem contaminar
outras pessoas; c) perto de 20%
dos contaminados vão precisar de

atendimento médico-hospitalar;
e 5% vão precisar de Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI).
A alta velocidade de transmissão faz com que os contaminados aumentem assustadoramente em poucos dias. E não vai
haver leitos para todos os 20%
que vão precisar de assistência
hospitalar e nem UTI para os
5%. Nesse momento, o SUS não
vai dar conta de atender a todos
e será um caos social.
Diante de tantos necessitados,
qual vai ser o critério para decidir
quem vai para a UTI, sabendo que
os outros vão, fatalmente, morrer?
Isso já está acontecendo na Itália e
em outros países. Mas não precisa

ser assim. O isolamento é a única
medida efetiva para diminuir a
velocidade da transmissão e diminuir o aumento abrupto do número de contaminados.
E, com menos doentes para
serem atendidos ao mesmo tempo, o SUS poderá funcionar para
todos. O isolamento ajuda muito,
mas não é suficiente. É preciso
socorrer o SUS que, nos últimos

quatro anos tem sido sabotado de
muitas maneiras, desde o governo Temer, principalmente com a
diminuição do seu orçamento.
Sem dinheiro extra, o SUS
pode entrar em colapso. Apesar
de elogiado pela mídia, o ministro Mandetta não conseguiu
mais dinheiro para o SUS e nem
fazer com que o Ministério da
Economia liberasse recursos

para permitir que o maior número de pessoas possível fique
em isolamento.
Muitos países investiram
imensos recursos para garantir
renda aos desempregados, demitidos, autônomos, pequenos
empresários e outros que não
têm renda garantida. Sem a
maioria no isolamento, o SUS
não vai dar conta.

Precisa-se de ciência para vencer o vírus
Vicente Faleiros

Desde criança fazemos perguntas para entender os fenômenos. Não existem respostas
prontas, é preciso investigar o
porquê dos fenômenos para
poder explicá-los e intervir nos
mesmos. O papel da ciência é o
de não se satisfazer com o senso
comum e o de buscar saber mais
e melhor.
Diante do Covid-19 ainda
não sabemos tudo. Cientistas do
mundo inteiro se debruçam sobre o tema. No Brasil já decodificaram seu DNA. É o primeiro
passo para encontrar remédio
e vacina. Isto se faz com investimento em laboratórios equipados e em pessoal capacitado
para investigar, perguntar com
fundamento, buscar alternativas.
Uma Universidade sucateada,
professores mal remunerados
ou sobrecarregados e estudantes
sem condições e bolsas de estudo não podem fazer avanços no
conhecimento do vírus. Assim,
quem sai prejudicada é a população que fica à mercê de charla4

tães, de falsas notícias, de aventureiros que, com informações e
atitudes irresponsáveis, aumentam os riscos de contaminação.
As universidades são instituições de pesquisa, de produção
de conhecimento, de ensino ou
transmissão do saber e também
de difusão do conhecimento.
Quanto mais o governo Bolsonaro brigar com a ciência e as
universidades, mais difícil e distante se fica para o enfrentamento do Covid-19.
Esse descaso do governo leva
à falta de respostas fundamentadas para se combater a pandemia com a consequência de mais
infecções e mais mortes.
A hora é de retomar os investimentos e a confiança nas
nossas instituições de pesquisa
e ensino, dentre as quais as universidades, os centros de estudos e os laboratórios. É preciso
também o apoio do Legislativo
e do Judiciário para a ciência. Só
assim podemos ganhar a guerra
contra o vírus.
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Saúde é política, assim
Plano de Saúde não pode
exigir carência para tratar Covid-19 como é toda ação humana
Pedro Pinho

O juiz Vitor Frederico Kümpel,
da 27ª Vara Cível de São Paulo,
concedeu liminar para que uma
operadora de plano de saúde custeie a internação de emergência
de um paciente em hospital ligado à rede credenciada para trata-

mento da Covid-19. Em razão da
carência contratual, a seguradora
havia negado a internação.
No DF, o juiz João Luiz Zorzo,
da 15ª Vara Cível, concedeu tutela
de urgência em ação da Defensoria Pública contra diversos pla-

nos de saúde. A decisão garante
o atendimento de urgência “em
especial para aqueles com suspeita de contágio ou com resultados
positivos para o coronavírus”,
sem exigência do prazo de carência, a não ser o de 24 horas.

Bolsonaro: isolamento social X isolamento político
Augusto da Fonseca

Enquanto o presidente Bolsonaro trava uma luta permanente contra governadores,
prefeitos, Congresso Nacional,
Organização Mundial de Saúde, Papa Francisco e Centro de
Estudos Estratégicos do Exército, que indicam o isolamento
social como principal estratégia para impedir a rápida proliferação do coronavírus (Covid-19), a cada dia fica mais
nítido o seu enfraquecimento
e isolamento político.
O fato mais recente foi
quando o presidente tornou

pública a intenção de demitir
o ministro Mandetta, da Saúde, por este se recusar a implantar a estratégia presidencial de máxima flexibilização
do isolamento social, liberando as pessoas para voltarem às
ruas, ao comércio, às escolas,
aos equipamentos de diversão
e lazer e ao trabalho.
Um simples telefonema do
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, ao chefe da Casa
Civil, general Braga Netto, dizendo que o Congresso não
aceitaria a demissão de Man-

População precisa ser testada
Testar de maneira massiva é a única maneira de
entender a extensão da Covid-19 no Brasil. Médicos e
especialistas apontam enorme subnotificação. Somos

um dos países que menos
testam. Não sabemos nem o
perigo que já corremos. Testes em escala são uma ação
urgente, para ontem. A Coreia do Sul é prova disso.

detta, combinado com a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que
não arquivaria os pedidos de
impeachment de Bolsonaro,
que estão em sua mesa, bastou
para acabar com as pretensões
do enfraquecido presidente,
aprofundando o seu isolamento político.
É bom lembrar que a intenção política de Bolsonaro é,
daqui a alguns meses, culpar
os governadores e o Congresso
pela queda natural dos indicadores econômicos, alegando
que somente ele – e as igrejas
evangélicas que o apoiam – foram ardorosos defensores da
manutenção das atividades
econômicas, para evitar a quebra da economia.
Bom lembrar também que
mais de 150 países implantaram rígidas medidas de isolamento social, por entenderem
que não há como falar em salvar a economia, sem priorizar
o salvamento da saúde pública
em geral e das vidas dos contaminados em particular.
Qual será o resultado final
do isolamento do presidente,
é o que muita gente pergunta:
vai renunciar, sofrerá impeachment ou ficará sangrando
até o final do seu governo?

Não há crise financeira. Na
verdade, a grande crise nacional é política. Não há espaço
público, salvo por exceção,
para a vocalização das verdadeiras questões nacionais.
Por exemplo, adotando a
taxa cambial de 1 dólar para 4
reais e o que consta do Relatório do Banco Central, nossas
reservas cambiais, em fevereiro/2020, atingiam R$ 1.408
bilhões. A receita tributária da
União, conforme orçamento
aprovado, será R$ 570 bilhões.

pagaram cerca de três vezes a
dívida refinanciada e ainda devem cerca de cinco vezes!”.
O coronavírus é uma ponta do iceberg. Toda dívida
auditada e canalizados os
recursos para as ações próprias do Estado Nacional,
ao invés do Estado Mínimo
operador dos banqueiros, solucionaríamos pela aplicação
na urbanização, na habitação
com saneamento básico, na
alimentação, com atuação da
Engenharia do Exército, sem

Apenas a amortização da
dívida nos custaria R$ 1.239
bilhões, mas ela será rolada,
como é da tradição de nossas
contas. Vemos um aspecto da
dívida, no artigo “Suspensão
do Pagamento e Auditoria da
Dívida dos Estados” da Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, auditora
fiscal Maria Lucia Fattorelli,
e dos Coordenadores dos
Núcleos de Alagoas (José
Menezes Gomes) e do Espírito Santo (Lujan Miranda)
no jornal Monitor Mercantil
(26/03/2020): “os estados já

necessidade de confinamentos, os problemas de saúde
nos entornos das capitais,
que são os mais imediatos e
graves. E, como vemos nos
números oficiais, não nos faltam recursos, falta vontade
política. Interesse no povo e
na soberania da Nação.
Esta é a proposta da emergência. Depois de auditada a
dívida, apareceriam recursos
hoje ocultos. Abolindo definitivamente a PEC do Fim do
Mundo (EC nº 95), a maior excrescência aprovada pelos três
poderes da Nação, em 2016.

“A soja é o principal produto brasileiro exportado pra China. Em
2019, faturamos US$ 20,5 bi. Após a xenofobia do governo Bolsonaro, China anunciou que comprará mais soja dos EUA. Exportadores
brasileiros do grão serão duramente afetados.
Até onde vai esse suicídio econômico?”
Gleisi Hoffmann
www.brpopular.com.br 5
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Trump pirateia, coage, ameaça e
põe em risco vidas no Brasil e no mundo

U
Milla Gentil

ma pirataria contemporânea movida por mesquinhez e absoluto
desprezo pela vida humana
é o que vem praticando, sem
o menor pudor, o presidente dos EUA, Donald Trump,
ídolo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
Num momento em que o
mundo já chora cerca de 90
mil mortes e os profissionais
de Saúde de todo o planeta
lutam no limite de suas forças,
Trump apreende máscaras e
respiradores que teriam outros países como destino final,
coage laboratórios e trapaceia
em processos internacionais
de compra.
O papelão criminoso atinge
inclusive o Brasil, que já está
cruzando a barreira das mil
mortes de seus cidadãos pelo
vírus e que deixou de receber

um carregamento de máscaras
de proteção por ter sido apreendido pelos Estados Unidos.
"O mundo precisa de respiradores e outros insumos nesta
guerra contra o coronavírus.
Deixe o capitalismo selvagem
de lado e seja solidário. Na
Bahia e no Nordeste, vamos
continuar trabalhando incansavelmente e buscando alternativas no mercado", reagiu a
Trump o governador Rui Costa, do PT baiano, um dos compradores dos lotes de máscaras
apreendidos nos EUA.
No final da semana passada, em Bangcoc (Tailândia)
um contêiner de transporte
contendo milhares de máscaras destinadas à capital
alemã foi redirecionado no
último minuto. "As ações
do presidente dos EUA não
traem apenas a falta de solidariedade, são desumanas e

Argentina adia
pagamento
da dívida

A pedagogia social da solidariedade russa,
chinesa e iraniana aos EUA

O presidente da Argentina, Alberto Fernández,
decretou o adiamento até
2021 do pagamento dos
serviços de juros e amortizações do capital da dívida
pública, diante dos efeitos
da pandemia do novo coronavírus.
Sendo assim, ficam congelados os pagamentos de
bônus da dívida pública.
Com essa medida, Fernández ganha tempo para buscar algum tipo de acordo
com os credores externos.
O governo argentino fez
questão de afirmar que “está
comprometido em acabar
com os ciclos de endividamento que destroem oportunidades e geram profundos desequilíbrios sociais”.

As várias toneladas de solidariedade que Rússia, China e Irã
enviaram aos EUA e a muitos
outros países do eixo mortal do
capitalismo, como Inglaterra,
França, Itália, Bélgica, Espanha
etc, são, em primeiro lugar, indicadores de uma Superioridade
Social destes doadores. Tanto
Rússia como a China possuem
consciência social das experiências revolucionárias socialistas
que viveram experiência, e o Irã
também foi palco de uma potente revolução popular, que, há 41
anos, mudou a face daquele país
asiático.
Estas ações solidárias desnudam por completo a baixa estatura moral dos dirigentes dos países centrais do capitalismo, que,
nunca relutaram em impor sanções contra a Rússia, China e Irã.
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irresponsáveis", trovejou no
Twitter o prefeito de Berlim,
Michael Müller.
Trump também coagiu a
empresa 3M, que tem sede em
Minnesota, a deixar de exportar respiradores – equipamento médico fundamental para
salvar a vida de pacientes graves – para o Canadá e países
latino-americanos.
Trump não faz a menor
questão de dissimular seus
intentos cruéis e ameaçou
publicamente:
"Precisamos
das máscaras. Não queremos
outros conseguindo máscaras. É por isso que estamos
acionando várias vezes o ato
de produção de defesa. Você
pode até chamar de retaliação
porque é isso mesmo. É uma
retaliação. Se as empresas não
derem o que precisamos para
o nosso povo, nós seremos
muito duros”.

Beto Almeida

E, apesar disto, esses dirigentes
continuam com toda sua sórdida postura política imperialista,
com agressões militares e econômicas contra aqueles 3 países. É
uma tremenda derrota moral e
política para a pátria central do
capitalismo, EUA, ver chegar no
aeroporto de Nova York, aviões
militares russos, que são alvo de
perseguições, de sabotagens.
De outro lado, revela-se a inteligência política de dirigentes
como Putin e Xi Jinping, pois
com sua ação humanista dirigida ao povo dos EUA, que numa
situação de guerra pode rebelar-se contra os sinistros planos
guerreiros do Pentágono. Como
ações solidárias produzem, inevitavelmente, pedagogia política, resulta que os Comandos
Guerreiros ficam cada vez mais

isolado socialmente, conflitando-se com alas relevantes
mesmo no interior de governos
conservadores como Trump.
O povo norte-americano,
manipulado pela mais sofisticada tirania midiática existente,
vai aprendendo, a duras penas,
com a perda de incontáveis vidas, que, se tivesse compreensão objetiva sobre países como

China, Rússia e Irã teriam se
oposto politicamente para não
permitir que a Casa Branca
fosse tão longe na agressão sistemática aos povos e países que
hoje lhe oferecem nobre ajuda
solidária. Os povos dos países
capitalistas devem exigir o fim
todas as sanções com Rússia,
China e Irã, bem como a Cuba,
Venezuela e Síria.

cidadania
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‘Estado liberal e mercado não têm
soluções para a crise’, aﬁrma Lula

Garota que dizia que coronavírus não mata,
agora pede oração para avó que contraiu a doença

ex-presidente Lula
afirmou que a pandemia de coronavírus é o momento
para a sociedade discutir qual
modelo de Estado deseja para
o futuro. Segundo ele, a falta de
planejamento do governo para
coordenar as ações de enfrentamento à disseminação da doença torna claro que “o Estado
liberal e o tal do mercado não
têm solução para os problemas
da sociedade brasileira”.
A declaração foi dada durante reunião virtual do diretório
nacional do PT, na quinta-feira
(9/4), com governadores, prefeitos e parlamentares, para discutir
saídas para o enfrentamento da
crise decorrente da pandemia.
Lula disse ainda que o ministro
da Economia, Paulo Guedes, con-

A militante de extrema direita, Camila Abdo, que negava a gravidade do
coronavírus, gravou um vídeo em que
faz um apelo dramático para que as
pessoas orem pela sua avó, que contraiu o Covid-19 e está internada em
estado grave. Ela fazia oposição feroz
ao isolamento social e chegou a se revoltar quando a escola de seus filhos
suspendeu as aulas por causa da pandemia. Ela até escreveu nas redes sociais
que “Coronavírus não mata”.
O problema é que há muitas outras
pessoas que agem da forma como fazia
Camila e o movimento de pessoas e de
carros nos centros urbanos voltou a aumentar. Essa mudança de postura é consequência das falas e atitudes de Bolsonaro contra as medidas de isolamento. Se
houver descontrole nas mortes, ele pode
ser apontado como um dos causadores.
Vale destacar que ainda é fundamental
seguir o isolamento social.

O

tinua apostando em “ajuste fiscal”
e “diminuição do papel do Estado”,
sem levar em conta o cenário atual
de enfrentamento da pandemia.
Para o ex-presidente, ao contrário
de Guedes, é preciso fortalecer os
bancos públicos e o SUS.

Brasil à beira do caos

Bolsonaro liberou só 1,5%
das emendas para combate ao coronavírus
No dia 20 de março, Bolsonaro anunciou que
liberaria R$ 8 bilhões das emendas parlamentares
para ações de combate ao coronavírus até o fim do
mês de março. Mas o forte do presidente não é falar
a verdade nem quando se trata de salvar vidas. Prova disso é que, passados vinte dias, foram liberados
somente R$ 119 milhões (1,5%) do dinheiro público
prometido até agora.
Os valores se referem a emendas parlamentares,
que são indicações feitas por deputados e senadores
de como o governo deve gastar parte dos recursos
previstos no Orçamento.
Ao atrasar as medidas de apoio à população e abandonar estados e municípios, o governo Bolsonaro está
agindo para produzir uma convulsão social no país,
denuncia o governador do Piaui, Wellington Dias
(PT). Em reunião do Diretório Nacional do PT, ele e os
governadores Rui Costa (BA) e Fátima Bezerra (RN)
cobram aprovação do pacote de ajuda financeira.

Militante de extrema direita, Camila Abdo, que embarcou na tese
da gripezinha de Bolsonaro para o coronavírus, gravou um apelo
dramático pedindo pela vida da avó, internada com a doença

Redução salarial
só vale se sindicato concordar
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou que
os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho
previstos na Medida Provisória
(MP) 936/2020 somente serão
válidos se os sindicatos de trabalhadores forem notificados
em até 10 dias e se manifestarem sobre sua validade.
A decisão atendeu em parte a medida cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6363, proposta pela
Rede. A decisão tem caráter
liminar e ainda precisa ser votada pelo Plenário do STF.
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Rio grande do sul

Estado de calamidade pública
é reconhecido em todo o Rio Grande do Sul
Hamburgo, Erechim, Estância
Velha, Rio Grande e Santo Cristo, e Gramado, um outro decreto
do governo gaúcho no dia 31 de
março, determina o fechamento
do comércio até 15 de abril em
todo o Estado.
No transporte coletivo, a
frota deve circular com capacidade reduzida, com os passageiros todos sentados. Também estão cancelados eventos
públicos. Permanecem abertas
as lojas que vendam itens essenciais como de material de
construção, e os postos de combustíveis. O Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do

Rio Grande do Sul (Sesf-RS)
obteve, na Justiça, em decisão
liminar, a garantia para proibir
a realização de velório nos casos em que o falecimento tenha
decorrido de Covid-19 ou suspeita da infecção.
Os serviços funerários estão
previstos como essenciais pelo
decreto de calamidade pública
no Estado. A decisão foi resultado de uma ação civil pública
movida pelo sindicato. O despacho foi assinado pelo juiz Hilbert Maximiliano Akihito, da
5ª Vara de Fazenda Pública do
Fóro Central de Porto Alegre,
publicado no dia 6 de abril.

Lojas fechadas no centro de Porto Alegre

Trabalhadores da Saúde preocupados
com a falta de EPIS nos hospitais gaúchos
Patrícia Duarte

A morte de uma técnica de enfermagem no dia 7 de abril que trabalhava
na emergência do Hospital do Grupo
Hospitalar Conceição (GHC), em Porto
Alegre, aumentou ainda mais a preocupação dos trabalhadores da saúde para
a falta de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) nos hospitais gaúchos.
Mara Rúbia Sílvia Caceres, 44 anos é o
primeiro caso de profissional de saúde
a morrer pela Covid-19 no estado. Ela
tinha histórico de doenças respiratórias.
O diretor jurídico do Sindisaúde
(que representa técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde) e

também diretor de Comunicação da
Associação dos Servidores do Grupo
Hospitalar Conceição, Valmor Guedes
criticou o fato da auxiliar de enfermagem ter trabalhado mesmo pertencendo
ao grupo de risco (doença respiratória).
O GHC, por sua vez informou que a
profissional trabalhava com todos os
EPIs recomendados. Esta realidade é
motivo de alerta desde o início dos primeiros casos de Coronavírus no estado.
Em nota, assinada pela Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de
Saúde do Rio Grande do Sul (FESSERS
E Sindisaúde, Conselho Regional de

Foto: Sindisaúde

Manifestação dos trabalhadores
realizada pelo Sindisaúde
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Enfermagem (COREN RS), o Sindicato
dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul
(SERGS) e a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), no dia 28 de março,
reforçava a falta de EPIS. O documento
foi encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, Secretaria Estadual de
Saúde e Sindicato dos Hospitais.
Uma semana antes, manifestação
realizada na frente do Hospital Mãe de
Deus (rede privada), em Porto Alegre,
denunciava esta situação. Trabalhadores com aventais e máscaras permaneceram por mais de duas horas na frente da instituição. O Sindisaúde entrou
na Justiça do Trabalho contra os hospitais. Houve uma audiência no dia 6
de abril por meio de videoconferência
que acionou o GHC.
Um acordo foi construído para que
os trabalhadores do grupo de risco sejam afastados dos setores de emergência do Hospital Fêmina, Cristo Redentor e Conceição pertencentes ao Grupo
Hospitalar Conceição, dos centros de
triagem do Covid-19, UPAS e locais
de internação específica para a doença. Pelo acordo, os trabalhadores serão
transferidos para outras áreas. Se necessário, serão afastados do trabalho.

Solidariedade ameniza o sofrimento de
famílias sem renda durante a Pandemia
Patrícia Duarte

O sofrimento principalmente para àquelas pessoas que trabalham informalmente e que viram sua
renda diminuir de uma hora para outra diante da
pandemia do Coronavírus, vem sendo amenizado
com ações solidárias no Rio Grande do Sul. Uma delas veio de uma iniciativa coletiva da Associação das
Mães e Pais pela Democracia (AMPD).
A corrente já garantiu doações para a Associação
de Recicladores da Vila dos Papeleiros (AREVIPA),
localizada no centro de Porto Alegre e para as mulheres do Centro de Triagem SDV (foto) Reciclando
e para os índios Kaikang no município de Nonoai.
Segundo o blog Esquina Democrática, do jornalista Alexandre Costa, foram arrecadados R$ 1.600,00
para compra de cestas básicas.
No município de Cruz Alta, o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde lançou uma campanha para
ajudar os trabalhadores do Hospital São Vicente de
Paulo, que estão sem salários há dois meses.
Crédito - Divulgação SDV

F

oi reconhecido o estado
de calamidade pública em
todo o território do Rio
Grande do Sul, em decorrência da Pandemia do Covid-19.
Conforme a Portaria 872, no dia
7 de abril, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
por meio da Secretaria Nacional
de Proteção e Defesa Civil. Mesmo com a pressão de entidades
empresariais gaúchas como a
Federação das Indústrias (FIERGS), da Agricultura (FARSUL) e
a Fecomércio para que as atividades econômicas sejam retomadas
com carreatas em municípios
gaúchos, Porto Alegre, Novo

Luiza Castro/Sul 21

Patrícia Duarte

Doações garantiram alimentos para mulheres sem renda

