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EUA e Brasil cortam o repasse de ver-
ba para a OMS. Trump suspendeu o 
pagamento por três meses, enquanto 
que Bolsonaro não pagou os valores 
referentes a 2019 e 2020. Além 
disso, os dois países mais a Hungria 
foram os únicos entre 200 nações 
que votaram contra uma resolução 
da ONU de cooperação internacional 
para assegurar a todos os países o 
acesso a medicamentos, vacinas e 
equipamentos médicos de combate 
ao Covid-19. Pág. 6

Trump e Bolsonaro se 
superam em crueldade

O Brasil está em Colapso. Hospitais 
lotados, faltam respiradores e equipa-
mentos para os profi ssionais de saúde 
e até cemitérios estão sem vagas. 
Os idosos são a principais vítimas do 
descaso do governo, que cortou muita 
verba do SUS. 

Bolsonaro se comporta como um 
mensageiro da morte e pressiona os 
estados a afrouxarem o isolamento jus-
to no momento em que a pandemia do 
novo coronavírus está perto de atingir 
o pico no país. Pág. 3
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Quem ainda falava que Bolsonaro era o 
fi m da “velha política” vai ter que mudar 
o discurso. É que agora, para se salvar do 
impeachment, ele negocia com parlamen-
tares do centrão. O presidente está prestes 
a retribuir um favor de família ao símbolo 
da corrupção, Roberto Jeff erson, dando um 
ministério para que ele coloque alguém 
da sua turma. Uma retribuição a Jeff erson, 
que deu a Eduardo Bolsonaro, entre 2003 
e 2004, um cargo no gabinete da liderança 
do PTB na Câmara dos Deputados, com 
salário equivalente hoje a 9,8 mil. 

Ser contra o isola-
mento é ser a favor 
do empresário que vai 
fi car de quarentena 
enquanto o pobre 
trabalhador vai para 
rua morrer por ele. É 
ser a favor de que o 
governo Bolsonaro 
não pague a renda 
emergencial, é isentar 
o governo de sua 
responsabilidade.

Vocês se lembram da fosfoetanolamina? 
Foi vendida como a "cura" do câncer em 
2013/2014, por pesquisadores inescrupulo-
sos. Provocou uma avalanche de processos 
obrigando hospitais a usarem a droga no 
"tratamento" de pacientes. Milhões de 
reais foram jogados pelo ralo e vidas foram 
perdidas. Depois que se comprovou que a 
fosfoetanolamina era uma fraude, nenhum 
juiz ou promotor pagou nada por isso. E 
vocês sabem quem foi o deputado autor do 
projeto que obrigava os hospitais a usarem a 
fosfoetanolamina? Jair Bolsonaro

Cá entre nós... O fi m do isolamento Recordar é viver...

Quem governa este país?!

H
á sinais no ar de que o 
presidente Jair Bolso-
naro não governa de 
fato, apesar de ofi cial-

mente ser o chefe de estado e 
de governo.

Neste momento de pandemia 
provocada pelo coronavírus, 
esses sinais fi cam cada vez 
mais claros. O principal diz res-
peito à estratégia a ser desen-
volvida para combater a pro-
pagação do vírus e a letalidade 
da doença. 

Enquanto mais de 150 países e 
a própria Organização Mundial 
de Saúde indicam o isolamen-
to social – ou seja, que todas 
as pessoas fi quem em casa, 
deslocando-se o mínimo pos-
sível –, Bolsonaro defende que 
apenas idosos e doentes graves 
sejam isolados. Todas as demais 
pessoas poderiam circular livre-

mente. Como ele tem feito qua-
se que diariamente, inclusive 
coçando o nariz e cumprimen-
tando senhoras na rua. 

Enquanto isso, no Palácio do 
Planalto, o ministro-chefe da 
Casa Civil, general Braga Netto, 
assume o status de presidente 
operacional. Em outras pala-
vras, é ele que governa, coorde-
nando as ações dos ministérios, 
como é o caso do recém-lan-
çado Programa Pró-Brasil, para 
após a suspensão do isolamen-
to social e consequente reto-
mada das atividades no país.

Os momentos de crise gerados 
pelo presidente, no constante 
enfrentamento ao Congresso 
Nacional, sendo o mais recente 
a participação em atividade de 
rua, que pedia a volta do AI-5 
e o fechamento do Congresso, 
mostra o desespero e despre-

paro de um presidente que 
não governa. 

Mas, ao contrário do que ele diz, 
não é por causa dos parlamen-
tares, do judiciário ou dos mili-
tares. A causa reside nele mes-
mo, pois vive em campanha 
eleitoral permanente, criando 
inimigos externos – China, por 
exemplo – e inimigos inter-
nos – os governadores e, para 
variar, o PT. Todos estão vendo 
que ele só sabe funcionar crian-
do confl ito. É bom lembrar que, 
quando tenente do exército ele 
ameaçou colocar bombas em 
quartéis e na represa do Guan-
du, no Rio.

Boa parte da sociedade já per-
cebeu essa sua vocação anti-
democrática e terrorista, levan-
do a aumentar o sentimento 
de frustração com o governo, 
mesmo entre aqueles que nele 

votaram. Os próprios militares o 
consideram uma batata quente 
em suas mãos e já não sabem 
mais o que fazer com ele. 

Por enquanto, o Fora Bolsona-
ro ganha força nos panelaços 
que ocorrem quase que diaria-
mente em todos os estados e 
nas redes sociais e, durante o 
isolamento social, não haverá 
povo nas ruas pedindo Fora 
Bolsonaro. Mas tudo indica que 
esse movimento poderá adqui-
rir muita força, quando for sus-
pensa a quarentena. 

Bolsonaro está se mostrando 
um grande risco para a demo-
cracia e para o desenvolvimen-
to do país. 

Alguma coisa precisa ser feita, 
com respaldo do povo brasilei-
ro, para evitar que o país caia 
no abismo.
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Não se pode admi-
tir que a vida das 
pessoas mais po-
bres valha menos 

que a vida dos mais ricos. A 
Constituição Federal afi rma 
que a saúde é um direito de 
todos. Isso signifi ca que o 
acesso aos serviços de saúde 
deve acontecer segundo as 
necessidades de cada pacien-
te e não pela sua capacidade 
de pagamento. 

Mas a pandemia de Co-
vid-19 tem revelado com 
mais clareza nossas absurdas 
desigualdades. Dentre outras, 
percebe-se agora que a quanti-
dade de leitos nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) dispo-
níveis ao SUS é muito menor 
que a quantidade de leitos de 
UTI nos hospitais privados. E 
o pior é que, enquanto o SUS 
atende cerca de 160 milhões de 
pessoas, os hospitais privados 
atendem apenas 55 milhões. 

O absurdo: no SUS há 7,5 
leitos de UTI para cada 100 mil 
brasileiros; no setor privado, 
32,8 leitos/UTI para 100 mil. E 
mais, quem tem plano de saú-
de pode fazer uso do SUS, mas 
o contrário não pode. A falta 
de leitos públicos já chegou 
no limite em algumas cidades, 
como Manaus, Fortaleza e Be-
lém e está chegando em outras, 
como Recife e Rio de Janeiro. 

A incidência de casos ain-
da está crescendo e muitos es-
tados e municípios planejam 
afrouxar o isolamento, o que 
vai piorar tudo. A Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco) aponta um estudo 
que indica que os leitos atu-
ais vão se esgotar dentro de 
quinze ou vinte dias e que em 
algumas regiões seria neces-
sário duplicar o seu número, o 
que custaria cerca de R$ 18,6 
bilhões ao SUS. 

Em outros países onde 

aconteceu situação seme-
lhante, como na Espanha, 
Irlanda e Austrália, os go-
vernos decretaram que todos 
os serviços de saúde priva-
dos serão controlados pelo 
governo enquanto durar a 
epidemia. O momento exige 
que o setor privado colabo-
re de forma mais solidária, 
colocando seus leitos, pro-
fi ssionais, respiradores, equi-
pamentos, máscaras, etc, a 
serviço de toda a população. 

É urgente que os governos 
estaduais e municipais assu-
mam o controle e o geren-
ciamento de toda a capaci-
dade hospitalar existente em 
seus territórios. E que o SUS 
receba aportes de recursos 
que, pelo menos, cubra o que 
deixou de receber a partir 
da Emenda Constitucional 
95/16, R$ 22 bilhões. 

Não pode haver vidas mais 
importantes que outras.

Quando da aprovação da re-
forma da previdência do Bolso-
naro, fi cou claro que idoso não 
serve para aposentar. Como to-
dos sabem, a lei aprovada levará 
a que o idoso morra trabalhando. 

Mais recentemente, o governo 
propôs reduzir o valor atual do 
Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC), voltado para os idosos 
carentes, para menos da metade. 
Neste caso, Bolsonaro foi derrota-
do pelo Congresso Nacional que 
não permitiu a redução.

Corre na internet um vídeo 
em que o atual ministro da Saú-
de, Nelson Teich, afi rma que, 
na saúde pública, devido aos 
recursos escassos (surrupiados 
pelo próprio governo Bolsona-
ro), muitas vezes a equipe médi-
ca terá que escolher que doente 
vai receber cuidados e sobrevi-
ver e qual será deixado de lado 
e, provavelmente, morrerá. Ele 
exemplifi ca que entre um ido-
so doente e um jovem doente a 
escolha será pelo jovem, porque 
ainda tem a expectativa de mui-

to tempo de vida e o idoso não.
A gravidade dessa posição 

do governo é maior porque a 
doença causada pelo coronaví-
rus atinge os idosos de maneira 
mais contundente do que atinge 
os jovens. Ainda mais se tive-
rem doenças pulmonares, o que 
ocorre com frequência.

Se você é idoso como eu, 
fi que em casa durante toda a 
quarentena, ou correrá o risco 
de contrair o coronavírus e fi car 
sem atendimento por ter um 
monte de jovens na fi la, que te-
rão prioridade de atendimento. 

Tempos sombrios!

O Exército Brasileiro so-
licitou a várias prefeituras 
um levantamento de dados 
sobre cemitérios, dispo-
nibilidade de sepulturas e 
capacidade de sepultamen-
tos diários. Então, por que 
afrouxar o isolamento so-
cial? Para matar mais gente?

Até o ex-ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, recém 
demitido por Bolsonaro, reco-
nhece a importância do SUS. 
Ele disse que o SUS precisa ser 
fortalecido, o que é surpreen-
dente, visto que apoiou a PEC 
que retirou recursos da saúde, 
era a favor de privatizar a saúde 
pública e desmontou o Mais 
Médicos, o Farmácia Popular, 
entre outros programas. Uma 
mudança e tanto (?).

Isso é imoral! 

Quanto vale o idoso para o governo Bolsonaro?Governo sabe que muitas 
mortes virão

Falsidade ou caiu na real?

Geraldo Lucchese

Augusto da Fonseca

Augusto da Fonseca
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O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), determinou a 

instauração de inquérito, con-
forme requerido pela Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), para apurar a participa-
ção de empresários fi nanciado-
res e parlamentares que orga-
nizaram os atos que pediram a 
volta da ditadura militar (mas 
com Bolsonaro no poder) e o 
fechamento do Congresso, entre 
outras aberrações. O pedido não 
menciona o nome do presidente 
Jair Bolsonaro, embora ele tenha 
participado do ato realizado em 
Brasília, em frente ao QG do 
Exército.

Em sua decisão, o ministro 
apontou que a Constituição Fe-
deral não permite o fi nancia-
mento e a propagação de ideias 
contrárias à ordem constitucio-
nal e ao Estado Democrático 
(CF, artigos 5º, XLIV; 34, III e 

IV), nem tampouco a realiza-
ção de manifestações visando ao 
rompimento do Estado de Direi-
to, com a extinção das cláusulas 
pétreas constitucionais – voto 
direto, secreto, universal e pe-
riódico; separação de poderes e 
direitos e garantias fundamen-
tais (CF, artigo 60, parágrafo 4º) 
–, com a consequente instalação 
do arbítrio.

Segundo Moraes, são incons-
titucionais – e não se confundem 
com a liberdade de expressão – 
as condutas e manifestações que 
tenham a nítida fi nalidade de 
controlar ou mesmo aniquilar a 
força do pensamento crítico, in-
dispensável ao regime democrá-
tico. Também ofendem os prin-
cípios constitucionais aquelas 
que pretendam destruí-lo, jun-
tamente com instituições repu-
blicanas, pregando a violência, 
o arbítrio, o desrespeito aos di-
reitos fundamentais. Em suma, 
pleiteando a tirania.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), aceitou 
o pedido do senador Angelo Co-
ronel (PSD-BA) de suspender, 
durante a pandemia do corona-
vírus, os prazos regimentais da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) das Fake News. Agora 
a comissão não tem prazo defi ni-
do para encerrar os trabalhos e 
terá mais tempo para investigar 
a família Bolsonaro. A nova data 
passa a contar somente quando o 
Congresso retomar a normalida-
de dos trabalhos presenciais.

Investigações sobre fake News 
se cruzam – não por acaso – com 
o inquérito recém autorizado pelo 
STF para apurar os fi nanciadores 
e os organizadores dos atos a favor 
do golpe militar e pelo fechamen-
to do Congresso, realizados em 19 
de abril, dia do Exército.

Isso acendeu a luz amarela para 
Bolsonaro e ele resolveu demitir 
o diretor-geral da Polícia Federal, 

Maurício Valeixo, que é homem 
de confi ança do ministro da Justi-
ça, Sergio Moro. Bolsonaro fi cou 
muito irritado porque Valeixo colo-
cou, para tocar o novo inquérito, a 
mesma equipe que investiga as fake 
news contra membros do STF. Esta 
última investigação aponta para o 
envolvimento do ‘gabinete do ódio’ 
e de Carlos Bolsonaro.

Segundo o jornalista Kennedy 
Alencar, as milícias digitais têm 
endereço e conta: gabinete do ódio, 
no próprio Palácio do Planalto, e 
os empresários bolsonaristas es-
pecializados em caixa 2. Ele afi rma 
que a Polícia Federal disse a Moro 
que os apoiadores mais ativos de 
Bolsonaro na internet têm forte 
admiração por dois empresários 
em especial: Meyer Joseph Nigri, 
da Tecnisa (mercado imobiliário) 
e Luciano Hang, o Veio da Havan. 

Se tudo for bem investigado, os 
resultados têm tudo para chegar às 
mesmas pessoas.

STF autoriza abertura de inquérito para
investigar atos em favor do golpe bolsonarista

Fake News, gabinete do ódio e atos pró-golpe: tudo a ver!

brasil
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“Eu trabalho em 2 dos hospitais pelos quais passou a carreata da morte em São Paulo hoje. Saí de um deles às 7h a caminho de outro plantão. 
Na frente da gente, nas UTIs, gente lutando pra não morrer de Covid. Do lado de fora "gente" querendo ver mais gente morrer. É desesperador.”

Thiago Silva, Médico em São Paulo (19/4)

24 de abril de 2020

Antes mesmo de pagar a pri-
meira parcela do auxílio emer-
gencial a grande parte da popu-
lação necessitada, o presidente da 
Caixa Econômica, Pedro Guima-
rães, foi para a televisão anunciar 
que anteciparia o pagamento da 
segunda parcela na quinta-feira 
(23/4). Mas não demorou mui-
to para que a promessa virasse 

mico e o pagamento foi desauto-
rizado por Bolsonaro por “falta 
de recursos”. Mais de 14 milhões 
de inscritos ainda não recebe-
ram o benefício.

Os relatos de atrasos na apro-
vação de cadastros, com milhões 
de pedidos ainda sob análise, e 
do não pagamentos a pessoas já 
aprovadas se multiplicam país 

afora. O auxilio emergencial de 
R$ 600 foi aprovado pelo Con-
gresso Nacional no dia 30 de 
março e entregue para a sanção 
presidencial. De lá para cá, a de-
mora e a confusão para realizar o 
pagamento refletem a total inca-
pacidade operacional do gover-
no, sobretudo quando se trata de 
lidar com pobres. 

Em sua primeira sessão virtu-
al, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) barrou – por unanimi-
dade – a intenção do presidente 
Jair Bolsonaro de decretar o fim 
do isolamento social. Por video-
conferência, os ministros do STF 
reconheceram a autonomia dos 

governos estaduais e municipais 
em editar normas para definir 
quarentena e restrição de trans-
porte e trânsito em rodovias. 

A decisão do STF ocorreu em 
resposta à ação do PDT contra a 
medida provisória editada por 
Bolsonaro, que tentava concen-

trar em suas mãos o poder de 
decidir sobre as questões refe-
rentes ao combate à pandemia 
do coronavírus, na tentativa de 
tirar todos os poderes dos gover-
nadores e prefeitos que seguem 
as orientações da Organização 
Mundial de Saúde. 

O Ministério da Saúde in-
vestiga 1.269 óbitos considera-
dos suspeitos e que aguardam 
o resultado de exames para 
confirmar se a causa foi o novo 
coronavírus. Se neste fim de 

semana os testes confirmarem 
que essas mortes decorreram 
da Covid-19, o Brasil poderá 
ultrapassar a marca de 5 mil 
óbitos, com a curva de casos    
na ascendente.

Pelos números oficiais, o 
Brasil registrou 407 mortes no 
dia 23/4, um recorde para um 
único dia no país, totalizando 
3.313 mortes e quase 50 mil ca-
sos confirmados até esta data.

A juíza federal Jaiza Maria 
Pinto Fraxe, da 7ª Vara da Seção 
Judiciária do Amazonas, conce-
deu liminar à ação civil pública 
movida pelo Ministério Público 
Federal (MPF) contra a União, 
para revogar o Decreto 10.084, 
em que Bolsonaro autorizava a 

plantação de cana-de- açúcar 
na Amazônia. Segundo a ju-
íza, até que apresente estudos 
técnicos e científicos, demons-
trando que canaviais não afe-
tam o meio ambiente na região, 
o governo está impedido de in-
sistir no decreto.

Diante do grande núme-
ro de informações recebidas 
pela sociedade brasileira so-
bre o combate à pandemia do 
coronavírus, salta aos olhos 
como em diferentes países 
as forças militares têm sido 
utilizadas de modo intenso 
e humanitário para promo-
ver proteção ao povo, diante 
das insuficiências dos dife-
rentes sistemas de saúde. No 
caso brasileiro, não temos 
registrado o engajamento 
sistemático do Batalhão de 
Engenharia do Exército para 
suprir lacunas enormes de 
infraestrutura, sobretudo 
nos bairros mais humildes, 
carentes de sistemas de água 
encanada, de saneamento bá-
sico, de coletas de lixo etc.

Tal como já informamos, 
os Exércitos do Irã, da Argen-
tina e da Venezuela estão fa-
zendo trabalho intenso junto 
aos seus respectivos povos, 
montando hospitais, fazendo 
testes nas favelas, fabrican-
do respiradores e máscaras, 
distribuindo alimentos. As-
sim, causa estranheza que o 
Batalhão de Engenharia do 
Exército nacional, que tem 
equipamento, treinamento e 
disciplina exigidos para situ-
ações calamitosas, não esteja 
em campo, agindo em defesa 
do povo. 

Observa-se como nas co-
munidades pobres, uma mo-

vimentação solidária cresce, 
entre os próprios morado-
res, tem produzido másca-
ras, distribuído alimentos, 
montado cozinhas coletivas, 
mas sem as condições sufi-
cientes para a instalação de 
sistemas de abastecimento 
de água e de coletas de lixo, 
problemas crônicos, que po-
dem receber soluções criati-
vas por parte do Batalhão. O 
que falta é claramente uma 
decisão superior, visto que 
o próprio presidente da re-
pública não acredita existir 
uma pandemia e, assim, não 
demonstra empenho, sensi-
bilidade e vontade de colo-
car todos os meios disponí-
veis para salvar vidas. 

Com efeito, é indispen-
sável e legítimo que os mo-
vimentos sociais, Sem Teto, 
Central Única de Favelas e 
outros convoquem o Bata-
lhão de Engenharia do Exér-
cito, pois a situação macabra 
que já enluta a cidade de Ma-
naus, em breve, segundo os 
especialistas, poderá ocorrer 
também em várias cidades. 
É preciso se antecipar a isso. 
Em Manaus, é urgente que 
centrais sindicais, empresá-
rios, partidos políticos, uni-
versidades, façam um cha-
mado para que a Marinha 
ancore ali seus Navios Hospi-
tais e realize um grande Mu-
tirão pela Vida.

Aprovado em 30 de março, auxílio 
de R$ 600 ainda não chegou ao povo

Governo Federal não pode impedir que
governadores e prefeitos definam regras de isolamento

Brasil aguarda teste sobre 1.269 mortes com suspeita de covid-19

Justiça proíbe Bolsonaro de 
autorizar canaviais na Amazônia

O Batalhão de Engenharia 
do Exército não estaria subutilizado?
Beto Almeida
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internacional

Apesar de todo o bloqueio 
informativo contra a Revolu-
ção do Irã, chegam algumas in-
formações, por meio da comu-
nicação pública, indicando que 
o Exército daquele país tem 
cumprido uma função exem-
plar no combate à pandemia 
coronavírus, ombro a ombro 
com o seu povo.

Primeiramente, cabe ressal-
tar que o Exército do Irã pos-
sui um consolidado sistema 
de desenvolvimento de ciência 
e tecnologia, que foi bastante 
aperfeiçoado sob duras neces-
sidades, quando aquele país foi 
invadido pelo Iraque, que, na 
época, recebeu apoio dos EUA. 
Foram oito anos de guerra de 
resistência, que também levou 
a nação persa a superar-se, 
elevando sua capacidade tec-

nológica, aplicada, num pri-
meiro momento, na indústria 
da defesa, mas posteriormente 
também em outras áreas de in-
teresse da sociedade.

Assim, o Exército Iraniano 
conseguiu desenvolver apare-
lhos respiradores para combater 
o coronavírus, com tecnologia 
totalmente nacional, uma pro-
dução de tamanha envergadu-
ra, que está abastecendo países 
como Canadá, Indonésia e Ma-
lásia. Essa verdadeira façanha, 
visto que os persas estão sob 
sanções criminosas dos EUA, 
que lhes sabota economicamen-
te, constituindo-se, portanto, 
em grande exemplo, e contras-
tando com a postura acanhada, 
colonizada e vassala dos milita-
res brasileiros, que entregam a 
Base de Alcântara e sua tecno-

logia para uso dos EUA, país ao 
qual se submetem.

Além de ter produzido kits 
de teste nacionais, o Exérci-
to do Irã montou um hospital 
com 2 mil leitos em apenas 
48 horas, totalmente dotado 
de equipamentos de médicos 
produzidos nacionalmente, 
sem qualquer necessidade da 
dependência humilhante que 
o Brasil ostenta, obrigado com-
prar todos esses equipamen-
tos da China. Para coroar este 
exemplo de desenvolvimento 
tecnológico independente e 
autônomo, o Exército do irã, 
país que há anos colocou em 
órbita uma nave tripulada no 
espaço sideral, acaba de lançar 
o seu primeiro satélite militar, 
também construído com tec-
nologia própria.

Enquanto o planeta cons-
trói uma rede de solida-
riedade para enfrentar o 
Covid-19, com sacrifí-

cios e privações de todos em prol 
de um bem comum, emissários 
do mal como Donald Trump e 
Jair Bolsonaro expõem suas mais 
mesquinhas facetas.

 A Organização Mundial de 
Saúde, organismo multilateral 
fundamental para as diretrizes 
das ações que visam a debelar 
a pandemia, está sendo pena-
lizada por Trump com o corte 
da contribuição de US$ 400 a 
500 milhões que os EUA fazem 
mensalmente. O corte vai durar 
90 dias, segundo o anúncio de 
Trump, atingindo duramente a 
OMS justo no momento mais 
crítico de combate ao corona-
vírus. Mas na contramão dessa 

crueldade, a China anunciou 
nesta quinta (23/4) a doação 
de U$ 30 milhões à OMS para 
apoiar a luta contra a pandemia.

Em seus 194 países-membros 
a OMS atua com atividades que 
vão desde a promoção da vaci-
na contra poliomielite ao apoio 
à nutrição infantil e desempe-
nha papel de liderança no caso 
de pandemias.

 A família Bolsonaro usou as 
redes sociais para celebrar a de-
cisão cruel de Trump. Afi nal, o 
governo Bolsonaro não paga suas 
contribuições à OMS desde o ano 
passado e acumula uma dívida de 
quase R$ 170 milhões com o or-
ganismo internacional. A última 
vez que o Brasil pagou a OMS foi 
em outubro e novembro de 2019, 
mas para quitar a dívida de 2018, 
deixada pelo governo Temer.

Mas não é só isso. Desde que 
assumiu a presidência, Bolso-
naro vem achatando as verbas 
do SUS, que atende a popula-
ção sem condições de pagar 
por atendimento particular: em 
2019, foram R$ 13 bilhões a me-
nos destinados pelo governo a 
saúde pública, a ponto de 43 en-
tidades terem assinado uma car-
ta denunciando o Brasil à ONU.

E para piorar a vergonha, 
no dia 20 de abril, a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
aprovou – com 179 votos fa-
voráveis – uma resolução de 
cooperação internacional para 
assegurar a todos os países o 
acesso a medicamentos, vaci-
nas e equipamentos médicos de 
combate ao Covid-19. Só três 
países votaram contra: Estados 
Unidos, Hungria e Brasil. 

Exército do Irã dá grande
exemplo do combate à pandemia

Trump e Bolsonaro se superam
em crueldade ao cortar verbas de saúde

Beto Almeida

Milla Gentil

A Cloroquina – receita pas-
sada por Bolsonaro sem res-
paldo científi co – mais mata 
do que cura pacientes com Co-
vid-19, apontou uma pesquisa 
realizada nos EUA.  O estudo 
mostrou que a taxa de mortali-
dade foi um pouco maior após 
um tratamento com hidroxi-
cloroquina: 28%, contra 11% 
nos pacientes que não recebe-
ram esse medicamento. Foram 

estudados os registros médicos 
de 368 internados em hospitais 
para militares veteranos.

No Brasil, um estudo sobre 
o tratamento com cloroquina 
– que estava previsto para ser 
aplicado em 440 pessoas – foi 
interrompido após ser aplicado 
em 81 participantes e causar a 
morte de 11 deles em decorrên-
cia de arritmias ou danos dos 
músculos cardíacos. 

Cloroquina é inefi caz contra
Covid-19, aponta estudo nos EUA
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Como é possível que 
Manaus, cidade com 
uma base desenvolvi-
da industrial, esteja em 

colapso hospitalar pelo corona-
vírus e a pequenina Cuba, cerca-
da pelo bloqueio criminoso dos 
EUA, anuncia ao mundo estar 
disposta a enviar mais Brigadas 
Médicas Solidárias para os paí-
ses necessitados?

Primeiramente isso se deve 
à economia estatizada de Cuba, 
com um sistema de saúde socia-
lizado e planificado, onde a saú-
de não é mercadoria, e sabendo 
exatamente quantos médicos e 
enfermeiros deve formar por ano, 
sabendo onde colocá-los a traba-

lhar, e ostentando cifras de fazer 
inveja a países ricos. Exemplo: a 
mortalidade infantil em Cuba é 
inferior a 5 por mil nascidos, me-
lhor que a dos EUA. Além disso, 
supera os EUA também no orça-
mento em saúde, superior a 10 
por cento do PIB. O maior orça-
mento dos EUA é o da defesa.

Cuba já enviou brigadas mé-
dicas a 158 países do mundo, e 
atualmente registra 55 mil pro-
fissionais trabalhando em 67 
países. Em saúde, ajuda mais os 
países que a própria Organiza-
ção Mundial da Saúde.  Com um 
índice de 9 médicos para cada 
grupo de mil habitantes, Cuba 
criou – com recursos próprios 

– a Elam (Escola Latino Ameri-
cana de Medicina) para formar 
profissionais para outros países 
gratuitamente.  Na Elam já se 
formaram, em 10 anos, mais de 
10 mil médicos para toda a Amé-
rica Latina, para a África, para o 
longínquo Timor Leste e até para 
os EUA. Sim, nos bairros negros 
de Nova York, como o Bronx e 

o Harlem, trabalham médicos 
negros formados em Cuba e que 
se diferenciam na tremenda cri-
se da saúde nos EUA hoje, por 
guiarem sua consciência profis-
sional, pelo humanismo e pela 
solidariedade, além da rigorosa 
formação técnica cubana.

Só um presidente desquali-
ficado e reacionário como Bol-

sonaro poderia tomar a nefasta 
decisão de enxotar os médicos 
cubanos que trabalhavam no 
Brasil, mais de 11 mil, e que 
agora, nesta pandemia trágica, 
fazem muita falta ao povo mais 
pobre, que nunca tinha visto 
um médico de carne e osso na 
vida, em seu bairro ou em sua 
própria casa.

O presidente Nicolás Madu-
ro, em pronunciamento no dia 
22 de abril, alertou para os efei-
tos da crise econômica que atin-
ge todo o mundo e acentuou 
que tal situação ameaça com 
ainda mais gravidade o povo ve-
nezuelano. O país segue sendo 
vítima das agressões dos EUA, 
que intensificam bloqueios eco-
nômicos e interceptações de 
materiais hospitalares, dificul-
tando as medidas de combate à 
pandemia do novo coronavirus.

A política criminosa de 
agressões e bloqueios do impe-
rialismo estadunidense e outros 

governos aliados contra a Ve-
nezuela segue se intensificando 
em meio à crise sanitária que 
atinge o mundo como nunca 
antes na história.

As medidas, unilaterais e 
desumanas, são contrárias às 
recomendações do Conselho 
de Segurança e da própria As-
sembleia Geral da ONU, espe-
cialmente em meio ao enfren-
tamento de uma emergência 
sanitária que atinge todo o pla-
neta e na qual todos os estados 
necessitam de recursos para 
atender sua população.

Maduro alertou ainda para o 

risco de ter fronteiras comparti-
lhadas com o Brasil, país que se-
gundo ele desdenha dos riscos 
da pandemia e citou exemplos 
como Manaus, que já apresenta 
colapso no sistema de saúde e 
enterros em covas coletivas.

E outro sinal de alerta vem 
do Mar do Caribe, com a pre-
sença de navios de guerra nor-
teamericanos próximos ao ter-
ritório venezuelano, feita com o 
pretexto de intensificar a ‘políti-
ca antidrogas’ no Caribe, que na 
verdade é parte de um teatro de 
horror em que o único objetivo 
é sufocar a nação bolivariana 

economicamente e ameaçar sua 
soberania e seus cidadãos.

Apesar das ameaças, a Ve-
nezuela vem obtendo sucesso 
nas medidas de saúde pública 
realizadas no contexto do en-
frentamento ao coronavirus, 
especialmente no que diz res-
peito à seguridade trabalhista (o 
governo proibiu demissões até 
31 de dezembro e assegurou in-
tegralmente o salário dos traba-
lhadores) e na garantia do acesso 
a saúde pública. O instituto de 
pesquisa Hinterlaces mostrou 
que 85% dos venezuelanos apro-
vam as medidas do governo.

Maduro também mobilizou 
20 mil médicos (venezuela-
nos e cubanos) em mutirão de 
exames prévios que vem garan-
tindo o controle da pandemia 
dentro do território venezuela-
no. Além disso, há uma medida 
especial de testagem em massa 
do Covid-19 na fronteira com 
a Colômbia, diante da chegada 
de milhares de venezolanos que 
retornam ao país. A Colômbia, 
assim como o Brasil, tem alta 
cifra de subnotificação de con-
tágios reais. A Venezuela regis-
trava 298 casos confirmados e 
dez mortes até o dia 22/4.

Cuba disposta a enviar 
mais Brigadas Médicos 
a outros países

Venezuela dá exemplo de combate à pandemia 

Beto Almeida

Juliana Medeiros
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Artistas, produtores culturais, traba-
lhadores do setor de economia criativa 
cobram ações emergenciais do governo 
gaúcho para o setor que está paralisado, 
desde o início da pandemia do coronaví-
rus. Uma petição com 950 assinaturas e o 

apoio de 40 entidades culturais foi entre-
gue à Secretaria de Cultura, por meio do 
Fórum de Ação Permanente pela Cultura. 
Há uma fanpage no Facebook para o en-
volvimento de apoiadores e o comparti-
lhamento de informações. 

Houve o anúncio da liberação de R$ 10 
milhões para o setor por meio de editais 
do Fundo de Apoio à Cultura. Mas a clas-
se artística reivindica a possibilidade de 
discutir como estes recursos serão aplica-
dos e a distribuição democrática dos valo-
res. Também solicitam a instalação de um 
Comitê Estadual com representação das 
entidades e dos trabalhadores da cultura. 

O Sindicato dos Artistas e Técnicos 
em Espetáculos e Diversões (SATEDRS) 
comunicou que a entidade “está lutando 
para que vereadores, deputados estaduais 
e federais pressionem o governo ou usem 
seus orçamentos de emendas parlamen-
tares, para criar um fundo de amparo aos 
trabalhadores da cultura”. 

Um grupo de músicos gaúchos tam-
bém se uniu em uma comissão, como 

conta o vocalista da Banda Rota Lumi-
nosa, Marconi Hubner, solicitando uma 
linha de crédito especial do Banrisul para 
os artistas e trabalhadores da área. Além 
dos músicos e das equipes técnicas das 
bandas, as empresas que trabalham com 
locação e a montagem de estrutura de 
eventos também sofrem com a crise. Uma 
delas teve de reduzir em 80% seu quadro 
de trabalhadores que atuavam de forma 
direta ou indireta, segundo o empresário 
gaúcho, Jairo Cavalini. 

Músicos que realizam lives para arre-
cadação de alimentos também estão di-
recionando esses eventos para ajudarem 
artistas e trabalhadores da área cultural.  
No Estado são mais de 130 mil empregos 
formais e mais 48 mil microempreende-
dores individuais (MEIs) a atuarem no 
setor, segundo um estudo elaborado pelo 
Departamento de Economia e Estatísti-
ca e a Secretaria de Planejamento (DEE/
Seplag). Profi ssionais que atuam nas ar-
tes cênicas, nos setores de audiovisual, 
gastronomia, literatura, patrimônio, artes 

visuais, ensino da cultura, design e moda. 
O setor foi responsável por 2,64% do 

Produto Interno Bruto (PIB), no país, de 
acordo com o Atlas Econômico da Cul-
tura Brasileira, lançado em 2017, pelo 
Ministério da Cultura. O Rio Grande do 
Sul é o quarto colocado no campo da eco-
nomia criativa. Segundo a secretária de 
Cultura do RS, Beatriz Araújo, foram can-
celadas todas as programações no período 
de quarentena. “Os espetáculos e demais 
atividades serão remarcados, na medi-
da do possível com o objetivo de reduzir 
prejuízos e colocar a arte já produzida ao 
alcance do público”. 

O impacto econômico é incalculável, 
na avaliação de Beatriz. E logo que se 
instalou a pandemia, a pasta publicou a 
Resolução 03/2020, fl exibilizando prazos, 
pagamentos e as metas de projetos e con-
vênio fomentados pela secretaria que re-
presentam R$ 30 milhões de reais. “O mo-
mento é de nos reinventarmos, mas antes 
temos de sobreviver”, enfatiza o presidente 
do (SATEDRS), Fábio Cunha. 

O Clube da Sopa é um 
mutirão solidário de 
servidores públicos 
ligados à Companhia 

Estadual de Energia Elétrica 
(CEEE), que ajuda pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social. 
Entre as ações estão a distribui-
ção de alimentos e a instalação 
de torneiras comunitárias para 
lavar as mãos. No dia 25 de abril 
foram distribuídas marmitas para 
moradores em situação de rua no 
Centro Histórico de Porto Alegre. 
As refeições foram preparadas na 
sede do Sindicato dos Trabalha-
dores da Justiça Federal (Sintra-
jufe), na Rua Marcílio Dias, 660. 

Em Porto Alegre há 3 mil pes-
soas vivendo nas ruas. No início 
do mês, outra corrente se formou 
em todo o estado com a partici-
pação de servidores municipais 
estaduais e federais das empresas 
DAEB (Departamento de Água 

e Esgoto de Bagé), CEEE, Banri-
sul, Corsan, Sulgás, CRM, Cor-
san, Procergs, Eletrobras e CGT/
Eletrosul. Foram arrecadados R$ 
20.117, possibilitando a compra 
de mais de 8 toneladas de alimen-
tos doados a 400 famílias em sete 
cidades. 

As doações em alimentos 
chegaram a pessoas da Aldeia 
Indígena Tekoá Jataí Cantagalo 
de Viamão, da União das Vilas 
da Grande Cruzeiro, Vila Na-
zaré (Projeto Valentes de Davi) 
em Porto Alegre, a Associação 
de Pais e Amigos Autistas de Rio 
Grande (AMAR) de Rio Grande, 
a ONG Anjos e Querubins de 
Pelotas, APAE de Bagé, e a So-
ciedade Espírita Irmãos na Fé de 
Candiota. 

O grupo aceita doações em 
dinheiro ou em gêneros alimen-
tícios que podem ser levados na 
sede do Sintrajufe. 

Servidores públicos fortalecem ações para 
doações de alimentos no Rio Grande do Sul

Setor cultural cobra ações emergenciais do governo gaúcho

Patrícia Duarte

Patrícia Duarte

Rio grande do sul

Solidariedade Ajuda para
lavar as mãos
Outra ação dos trabalhadores é a 
instalação de lavatórios comuni-
tários nas ruas de Porto Alegre. De 
f'orma voluntária, o eletricitário 
Vinícius Pereira produziu e insta-
lou três pias para ajudar àquelas 
pessoas em situação de rua. 
Segundo ele, uma quarta vai ser 
providenciada. Para aumentar a 
produção, vai precisar de doações, 
o que deverá ser feito por meio de 
uma campanha. 

Mas quem quiser já pode ajudar, 
”se tiver material sobrando ou se 
quiser comprar, posso ir buscar”, 
avisa Vinícius. Segundo ele, 
poderão ser instalados mais 12 
lavatórios com arrecadação de R$ 
2.500,00. “Estou preferindo as aju-
das em materiais e também com 
o apoio de vocês na divulgação 
desse pedido de doação. Mas para 
quem preferir, há também um 
link para doações em dinheiro no 
endereço https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/construcao-de-
-pias-publicas-vinicius.

Doações de alimentos benefi ciaram a AMAR, em Bagé


