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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Quem dizia que tudo iria melhorar na economia com a eleição de Bolsonaro já 
se arrependeu ou está quieto. Os números provam que as previsões dos ‘espe-
cialistas’ eram farsas. O crescimento virou queda. O dólar disparou e o preço da 
gasolina também. Os cortes no Bolsa Família estão fazendo voltar o fantasma da 
extrema pobreza. São 1,5 milhão de famílias na fi la do benefício. Pág 4 e 5

No Maranhão, 100% dos servidores da Dataprev 
acompanharam a greve nacional de 15 dias, que 
obrigou o governo a suspender as demissões e ne-
gociar a privatização com o TST. Pág. 8
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A MISÉRIA ESTÁ DE VOLTA

Servidores lutam contra 
privatização da Dataprev
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Completam-se, no dia 21 
de fevereiro, 21 dias de 
greve dos petroleiros. 
Mas não foi unicamen-

te dos petroleiros; outras catego-
rias pro� ssionais foram se jun-
tando à greve que já parou 121 
unidades da Petrobras, e teve, 
desde sábado, 15/02, o apoio da 
Associação Nacional dos Trans-
portadores Autônomos do Brasil 
(ANTB), os caminhoneiros.

A Revista Fórum informa 
que os trabalhadores do Serpro 
e da Dataprev também pararam, 
além de haver mobilizações dos 
servidores da Casa da Moeda. 
Não é uma paralização por sa-

lários ou condições de trabalho. 
É uma greve que se faz pelo 

Brasil. Pela indústria brasileira, 
pelo patrimônio nacional, pelo 
emprego no País, pois as autori-
dades do executivo, do legislati-
vo e do judiciário parecem se ter 
unido para o desmonte do Es-
tado Nacional Brasileiro. Nem 
mesmo as Forças Armadas, que 
têm a missão constitucional da 
defesa da Pátria, se comovem 
com a ação neoliberal, conduzi-
da pelo Ministro da Economia 
e por potências estrangeiras, 
buscando levar o Brasil ao es-
tatuto de colônia dos banquei-
ros, na brilhante expressão do                     

historiador Gustavo Barroso.
E toda mídia hegemônica se 

calou. Nenhuma notícia. Nem 
mesmo a iniciativa dos petrolei-

ros, em alguns locais, de vender 
o tradicional botijão de 13 quilos 
de gás, ainda com lucro para Pe-
trobras, por R$ 40,00. Ele chega 

a custar, em São Paulo, até R$ 
90,00, mais sempre está acima de 
R$ 60,00, por causa do Preço de 
Paridade de Importação (PPI).

A Comissão de Direitos Humanos do Senado marcou 
para o dia 5 de março uma audiência pública para ouvir 
petroleiros, governo e a direção da Petrobras sobre a greve 
que parou parte das operações da estatal. 

Os convidados são o presidente da Petrobras, Roberto Castello 
Branco, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio 
Oddone da Costa, o coordenador-geral da Federação Única 
dos Petroleiros, José Maria Rangel, o secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno 
Bianco Leal, e representantes sindicais.

A Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e seus sindicatos estão recorren-
do da decisão monocrática do ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, Ives 
Gandra, que decretou a abusividade e 
ilegalidade da greve. 

A FUP lembra que, "na greve de no-
vembro do ano passado, quando Ives 
Gandra decidiu isoladamente defi nir 
como ilegal a greve dos petroleiros, ele 
foi derrotado por seus pares na Seção 
de Dissídio Coletivo (SDC) do TST". 
Para o diretor da FUP, Deyvid Bacelar, 
“o mínimo que se esperava era que 
o ministro Ives Gandra respeitasse a 
decisão anterior de seus pares na SDC, 
o que não ocorreu”. 

Os trabalhadores continuam mobi-
lizados e esperam que a maioria dos 
ministros do TST decidam que a greve 
é legal, repetindo a votação do ano 
passado.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus 
sindicatos estão recorrendo da decisão monocrática do 
ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, 
que decretou a abusividade e ilegalidade da greve. 

A FUP lembra que, "na greve de novembro do ano 
passado, quando Ives Gandra decidiu isoladamente 
defi nir como ilegal a greve dos petroleiros, ele foi 
derrotado por seus pares na Seção de Dissídio Coletivo 
(SDC) do TST". Para o diretor da FUP, Deyvid Bacelar, 
“o mínimo que se esperava era que o ministro Ives 
Gandra respeitasse a decisão anterior de seus pares na 
SDC, o que não ocorreu”. 

Os trabalhadores continuam mobilizados e esperam 
que a maioria dos ministros do TST decidam que a 
greve é legal, repetindo a votação do ano passado.

O governo Bolsonaro anunciou que usa-
rá o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para empres-
tar dinheiro a empresas privadas que quei-
ram comprar estatais de água e saneamento. 

Já há previsão para liberar cerca de R$ 42 
bilhões do BNDES para realizar ao menos 
cinco leilões de privatização da água em vá-
rios estados, ainda em 2020. E quem vai pa-
gar a conta é a população, que certamente 
sofrerá fortes aumentos nas tarifas e ainda 
vai ver o dinheiro público encher os cofres 
de empresas privadas.

Flávio Bolsonaro pode ser cassado 
Os partidos PSOL, PT, Rede e PCdoB acionaram o Conse-
lho de Ética do Senado para pedir a cassação do senador 
Flávio Bolsonaro por sua ligação com a milícia e pelo 
desvio de dinheiro público por meio das ‘rachadinhas’ 
(esquema de desvio de salários de assessores). 

A grande imprensa brasileira 
repudia as atitudes machistas 
de Bolsonaro, mas ao mesmo 
tempo apoia seu projeto de 
destruir a economia nacional. 
Por exemplo, o jornal Folha 
de S. Paulo – onde trabalha a 
jornalista Patrícia Campos Mello, 
ofendida e perseguida por 
Bolsonaro – está alinhada com 
o governo e suas iniciativas para 
retirar direitos dos trabalhado-
res, maximizar lucros de alguns 
grupos econômicos e perpetuar 
esse modelo de exclusão na 
sociedade brasileira. A Folha 
reclama de Bolsonaro e logo 
publica uma capa elogiando a 
política econômica do presiden-
te. Vai entender...

Palácio da Alvorada 
A residência ofi cial da presidência da 
República não pode mais ser visitada pelo 
povo como nos tempos dos governos Lula 
e Dilma. O Palácio da Alvorada está fecha-
do para visitação por ordem de Bolsonaro.

Cá entre nós...

Petrobras,
greve e mídia

Senado terá
audiência pública

Greve legal e justa Preço justo: gás a R$ 40

Água será privatizada com dinheiro do BNDES

Recordar é viver... Imprensa esquizofrênica ou falsa?

Pedro Pinho

Parasitas,
foi como o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
chamou os funcionários públicos brasileiros, ao de-
fender uma “reforma administrativa” que atenda a 
União, os Estados e os Municípios. Mas quem são os 
“parasitas” no dia-a-dia?

São “parasitas”, segundo o ministro, os mais de 2,5 
milhões de professores, sendo 2,2 milhões na edu-
cação básica e cerca de 350 mil no ensino superior. 
São igualmente “parasitas” os médicos e demais pro-
fi ssionais da saúde concursados que prestam seus 
serviços diariamente a todos que deles necessitam. 
São também os 327 mil militares na ativa e mais 3,4 
milhões na reserva, num total de quase quatro mi-
lhões. Será que todos esses concordam com o minis-
tro do Bolsonaro?

Por fi m, uma informação falsa: o ministro diz que os 
funcionários públicos ganham bem, têm reajustes 
salariais acima da média dos demais funcionários, e 
que isso tem que acabar.

Você que está lendo este jornal deve ter na família 
alguém que seja funcionário público. Deve saber, 
muito melhor do que o ministro, que a visão dele é 
totalmente equivocada. Se olharmos para a maior 
categoria, a dos professores e profi ssionais da edu-
cação, fi camos com a certeza de que ganham muito 
pouco em relação à dedicação de tempo e energia 
no seu dia-a-dia. Apesar de ser uma das profi ssões 
mais importante do país, inclusive por ser aquela 
que forma os demais profi ssionais.

O ministro Paulo Guedes é banqueiro, categoria dos 
verdadeiros parasitas que vivem do trabalho dos 
outros. Assim, é compreensível que não saiba dife-
renciar essa pequena minoria, que suga as riquezas 
do país, da grande maioria que constrói essa riqueza 
que é permanentemente sugada.

PPI é uma jabuticaba podre. Foi Pedro Parente, 
tucano ex-presidente da Petrobras, quem 
inventou em 2016 esta fórmula para destruir 
a estatal. Estabelece que a Petrobras só pode 
vender seus derivados pelo preço internacional 
das refi narias estadunidenses do Golfo do 
México, acrescido dos custos de transporte 
e internação (impostos, taxas portuárias, 

seguros etc.) no Brasil, mais um seguro para 
cobrir os custos das diferenças cambiais e um 
lucro pré-estabelecido. Isto quando o Brasil, 
a Petrobras, produz todo petróleo necessário 
ao abastecimento nacional e, desde 1985, é 
autossufi ciente na produção de derivados do 
petróleo. Preço de Paridade de Importação (PPI) 
é roubo, corrupção e ato de sabotagem ao Brasil.
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"Não podemos transformar o Ministério Público num superpoder que requisita serviços, servidores, 
apoio material, investiga... Entendo que temos que combater a criminalidade e a corrupção, mas a 

Constituição estabelece parâmetros".
Ricardo Lewandowski, ministro do STF

24 de fevereiro de 2020

As previsões feitas por 
economistas do mer-
cado � nanceiro e por 
entidades empresa-

riais mostravam um país em 
crescimento no primeiro ano do 
governo Bolsonaro. Matéria do 
jornal Monitor Mercantil mos-
tram que tudo não passava de 
uma farsa. Em vez de encarar a 
realidade, essa turma preferiu 
dizer que a política econômica 
do ministro Paulo Guedes seria 
boa para o país. E a grande mí-
dia, encabeçada pela Rede Glo-
bo, ludibriava a população com 
a con� rmação dessas previsões.

PIB – O crescimento do Pro-
duto Interno Bruto de 2019 ain-
da não foi divulgado, mas deve 
ter um modesto crescimento 
perto de 1%. Mas a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) 
estimava alta entre 2,7 e 3%. O 
Boletim Focus (do mercado � -
nanceiro) esperava aumento de 
2,55%. Mas a maior farsa � cou 
por conta de José Márcio Camar-
go, economista da Genial Inves-

timentos, interlocutor frequente 
de Paulo Guedes, que acreditava 
em um avanço de 3,5% na ativi-
dade econômica em 2019. 

Dólar comercial – Alessandra 
Ribeiro, economista e sócia da 
Tendências Consultoria, proje-
tou dólar no � m de 2019 a R$ 
3,75. Sergio Vale, economista-
-chefe da MB Associados, pro-
jetou R$ 3,80. O Boletim Focus 
estimava em R$ 3,80. Mas nin-
guém superou o erro do banco 
Credit Suisse, que acreditava 
que, com Bolsonaro eleito, o dó-
lar poderia cair para abaixo de 
R$ 3,50. A verdade é que o dólar 
fechou 2019 a R$ 4,01 e agora já 
supera os R$ 4,30. 

Produção industrial – Para a 
CNI, a indústria cresceria 3% e 
lideraria o crescimento do Brasil 
de Bolsonaro. O Boletim Focus 
estimava aumento de 3,19%. 
Eles erraram feio. A produção 
industrial teve queda de 1,1%.

Foram apenas equívocos, falta 
de conhecimento ou ação delibe-
rada para enganar os brasileiros?

Os verdadeiros parasitas 
brasileiros são os especulado-
res do mercado � nanceiro que 
faturam bilhões de reais todos 
os dias na jogatina da dívida 
pública que representa mais 
de 44% do total do Orçamento 
Geral da União. 

À frente desses espertos está 
o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, cuja prioridade é a 
de arrochar salários e congelar 
gastos públicos, para que so-
bre justamente mais aos espe-
culadores. Os fundos públicos 
� nanceiros que há mais de 40 
anos são as bases de � nancia-
mento de programas de inves-
timentos viraram alvo principal 
de Guedes que direciona seus 
recursos para comprar papeis 
da dívida, em vez de aplicá-los 
em programas de investimen-
tos, emprego, renda, consumo, 
arrecadação e desenvolvimento. 

São vários os parlamentares 
no Congresso que, no momen-
to, investigam as atividades de 
Paulo Guedes, que chama de 
parasitas os servidores públicos 
e culpa as empregadas domés-
ticas como responsáveis pelo 
desequilíbrio do orçamento pú-
blico e a alta do dólar. A política 
de Guedes, essencialmente im-
popular, cuida tão somente de 
conter o que se denomina gas-
tos não � nanceiros (saúde, edu-
cação, segurança, infraestrutura 
etc), para que sobre mais para 
os seus amigos do mercado � -
nanceiro, para pagar juros e 
amortizações da dívida.

Transferir renda para os mais 
ricos é a especialidade principal 
de Guedes. Sua política de con-
centração de renda e de exclusão 
social é a maior adversária da 
população. Por isso ele resiste às 
tentativas dos partidos de oposi-

ção de votar, no Congresso, uma 
reforma tributária que propõe 
taxação de lucros e dividendos, 
heranças e fortunas, para poder 
permitir � nanciar salário básico 
universal aos mais pobres, asse-
gurando-lhes o mínimo de direi-
to de consumo.

Além disso, Guedes está em-
penhado em acelerar a tal da re-
forma administrativa, que não 
passa de um ataque frontal aos 
servidores e aos serviços públi-
cos. Ele quer reduzir salários, 
impedir concursos públicos e 
realizar contratações por meio 
de terceirizações generalizadas, 
sem direitos e garantias funcio-
nais, driblando a Constituição.

Na verdade, os “parasitas” 
que Guedes ataca são aqueles 
sem os quais o estado brasilei-
ro deixa de funcionar com e� -
ciência para atender o interesse 
público.

A contribuição mensal para 
o microempreendedor indivi-
dual (MEI) aumentou 5% so-
bre o novo salário mínimo de 
R$ 1.045. O valor, que em 2019 
era de 49,90, passou para 52,25.

O Brasil tem mais de 9 mi-
lhões de inscritos no MEI. 
Então, pela modalidade a con-

tribuição dá direito a aposenta-
doria por idade, auxílio-doen-
ça, aposentadoria por invalidez 
e pensão por morte para de-
pendentes.

Quem está formalizado no 
MEI precisa entregar sua de-
claração anual de faturamento 
até 31 de maio.

Desde que o miliciano Adriano Nóbrega foi assassi-
nado, no dia 9 de fevereiro, na cidade Esplanada (BA), 
a família Bolsonaro tem evitado a imprensa. A ex-mu-
lher de Adriano � cou 11 anos no gabinete de Flávio 
Bolsonaro. A mãe de Adriano � cou 5 anos trabalhan-
do para o � lho do presidente Bolsonaro, até 2018, 
quando houve as denúncias de rachadinha. Outra 
curiosidade é que no momento de sua morte, Adriano 
estava escondido no sítio de Gilsinho da Dedé, verea-
dor � liado ao PSL. 

E as coincidências não param por aí. Adriano já foi 
homenageado por Bolsonaro e estranhamente � cou 
de fora da lista de bandidos procurados e perigosos 
do Ministério da Justiça comandado por Sergio Moro. 
Também já foi acusado de ter planos para matar a pro-
motora que investiga o assassinato de Marielle Franco 
e Anderson Gomes. 

Mas o que está mesmo tirando o sono do clã Bolso-
naro é que os celulares de Adriano já estão com pro-
motores do Grupo de Atuação Especial de Repressão 
em Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público 
do Rio de Janeiro, órgão que não está sob as ordens de 
Sergio Moro. A perícia desses celulares pode revelar 
muita coisa.

Adriano – que já foi policial militar – era o chefe 
do Escritório do Crime, milícia especializada em ma-
tadores de aluguel para assassinatos por encomenda. 
Ele foi morto por uma ação que teve a participação 
de policiais do Rio de Janeiro e da Bahia, sob circuns-
tâncias até então não esclarecidas. Muitos falam em 
queima de arquivo.

O presidente Jair Bolsonaro au-
torizou um novo aumento no preço 
dos combustíveis. O reajuste foi de 
3% nas re� narias, mas nas bombas 
poderá ser ainda maior. Com medo 

de uma greve dos caminhoneiros, 
Bolsonaro resolveu segurar por en-
quanto o preço do óleo diesel. 

Só no governo Bolsonaro, em 
um ano e dois meses, os combus-

tíveis já subiram 30 vezes. No go-
verno Dilma, a gasolina custava 
R$ 2,69 o litro. Agora, com Bolso-
naro, o litro do combustível chega 
a custar R$ 5. 

Pela primeira vez, desde que Bolsonaro as-
sumiu, a centro-direita do Congresso (PSDB, 
DEM etc.) fala na possibilidade de impeachment 
de Bolsonaro. O assunto surgiu após o presiden-
te atacar a jornalista Patrícia Campos Mello com 
insultos sexuais.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) se 
antecipou e requereu à Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) o pedido de impeachment contra 
Bolsonaro. Segundo a ABI, ‘este comportamento 
misógino desmerece o cargo de Presidente da Re-
pública e afronta a Constituição Federal’.  

Até a mídia golpista que apoiou Bolsonaro já 
menciona o assunto. Em edição especial, a capa 
da revista IstoÉ pede o impeachment de Bol-
sonaro ao a� rmar: 'de acordo com a Constitui-
ção, o chefe de Estado já deu caudalosas razões 
para a abertura de processo de impeachment. 
Cabe agora aos demais poderes o papel e o de-
ver de investigar e julgar a conduta do inquilino                    
do Planalto’.

Os cortes no programa Bolsa 
Família têm como principal con-
sequência a queda na renda dos 
brasileiros mais pobres. No pri-
meiro ano do governo Bolsonaro, 
o Bolsa Família passou por cortes 
e a � la de espera voltou a crescer. 

O número de famílias que es-
peravam pelo benefício saltou de 

zero, em 2018, para 494.229 em 
junho de 2019. Agora há uma � la 
de 1,5 milhão de famílias à espera 
do benefício, prejudicando direta-
mente 3,5 milhões de brasileiros. 

Sem acesso ao maior progra-
ma de transferência de renda do 
mundo, criado pelo ex-presidente 
Lula, a população está sendo em-

purrada para a extrema pobreza e 
tem que voltar a bater à porta das 
prefeituras em busca de comida e 
de outros auxílios. 

Quando foi criado em 2003, 
o Bolsa Família atendia 14 mi-
lhões de famílias. Passados 17 
anos, o número de bene� ciários 
é de 13,2 milhões. 

A farsa das previsões econômicas 

Paulo Guedes, o grande parasita que suga o povo

Contribuição do MEI
está mais cara

Bolsonaro aumenta
gasolina pela trigésima vez

Aliados do governo
já falam em impeachment

Miliciano morto
tinha fortes ligações 
com clã Bolsonaro

Cortes no Bolsa Família
aprofundam a misériaPedro Pinho

Cesar Fonseca
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Foi um encontro de lu-
minosa envergadura o 
do Papa Francisco com 
o ex-presidente Lula, no 

Vaticano.  Além de demonstrar 
alegria por ver Lula em liberdade, 
como disse, o Papa está empe-
nhado em produzir ações concre-
tas para combater a desigualdade 

injusti� cável que há no mundo 
hoje, no qual uns poucos bilio-
nários possuem mais da metade 
da riqueza mundial, enquanto 
milhões não possuem nem água 
limpa para beber.

O Papa sabe que tem em Lula 
um ponto de apoio concreto para 
sua Cruzada contra a Miséria. 

Primeiro porque Lula tem uma 
trajetória de vida em defesa dos 
trabalhadores e dos mais pobres. 
E, quando presidente, realizou 
programas de governo que redu-
ziram a miséria e a fome, incluin-
do milhões de pessoas no consu-
mo de bens indispensáveis. 

Ao contrário de Papas ante-

riores, que chegaram ao ponto de 
benzer os canhões de ditadores 
como Mussolini, o Papa Fran-
cisco trabalha para formar uma 
Nova Economia, cujas bases éti-
cas e humanas repousam na dis-
tribuição, na geração de renda e 
emprego e na relação sustentável 
com a natureza. Neste caso, o 
Brasil tem muito a aportar, por 
já ter experimentado a energia da 
biomassa, sendo Lula um de seus 
entusiasmados defensores, o que 
permitiria reduzir a contamina-
ção ambiental e, ao mesmo tem-
po, gerar renda e trabalho. 

O encontro do Papa Francisco 
com Lula pode convocar as mas-
sas católicas, estadistas e perso-
nalidades do mundo inteiro a um 
movimento criador de uma nova 
consciência, invertendo a lógica 
de concentração e exclusão do 
capitalismo, seguindo o exemplo 
de países que já praticam a justiça 
social. O simbolismo deste encon-
tro fortalece a esperança dos que 
lutam por um outro mundo possí-
vel. Com a novidade de colocar o 
Vaticano na mesma trilha dos que 
lutam contra a opressão. A� nal, 
uma Boa Nova.

Na França, a lei exige que todo 
motorista tenha no carro um co-
lete amarelo de alta visibilidade 
para ser usado em situações de 
emergência. A veste passou a ser 
um símbolo associado à classe 
trabalhadora do país. 

Colete Amarelo tornou-se o 
nome do movimento anticapi-
talista que começou em 2018 e 
continua se alastrando na Fran-
ça como um rastilho de pólvora: 
uma lista de 42 demandas ao go-
verno Emmanuel Macron, tor-
nadas públicas, incluem da redu-
ção dos impostos que sacri� cam 
as classes média e trabalhadora 
ao aumento do salário mínimo, 
passando por recriar um impos-
to de solidariedade para fortunas 
e outros tópicos de democracia, 
justiça social e justiça � scal.

Em janeiro, sindicatos e 
membros do movimento leva-
ram uma multidão ao edifício 
histórico Le Centorial, onde a 
empresa BlackRock tem escri-
tórios, acendeu sinalizadores e 
denunciou “o esforço do gover-
no Macron para impor regras de 
livre mercado no estilo america-
no à França”.

Evidências apontam que a 
BlackRock, gigante de Wall Stre-
et que administra US$ 7 trilhões 
no planeta, o dobro da produção 
econômica da França, está em 
enlaces com Macron para ope-
rar o sistema de proteção social 
do país, e assim lucrar com a 
reforma previdenciária que seu 
governo tenta aprovar no Parla-
mento. 

Em discurso na Assembleia 

Nacional, Olivier Marleix, do 
partido Les Républicains, disse 
que a proposta desviará dinhei-
ro da seguridade social france-
sa. “Você está oferecendo três 
bilhões de euros para fundos de 
pensão”, protestou. 

“A BlackRock é simplesmente 
o lado sombrio da reforma pre-
videnciária”, disse à TV francesa 
Olivier Faure, secretário-geral 
do Partido Socialista. O Youth 
for Climate France a� rmou em 
comunicado que os protestos 
são “sintomáticos do capitalis-
mo, que está na origem dos pro-
blemas”. 

A Confederação Geral do 
Sindicato dos Trabalhadores pe-
diu mais manifestações e greves. 
E a BlackRock provavelmente 
continuará sendo um alvo.

O governo dos Estados Uni-
dos retirou o Brasil da lista de 
economias com certos privilé-
gios devido ao status de ‘país 
em desenvolvimento’. Com isso, 
Donald Trump pode impor 
barreiras comerciais a produtos 

brasileiros antes protegidos pela 
condição que agora foi retirada. 
Mesmo assim, Jair Bolsonaro 
continua a babar ovo do presi-
dente norte-americano e aplau-
de até as iniciativas contrárias 
aos interesses do Brasil. 

1) Tão deletério ou mais quanto 
a falta de atualização e pertinên-
cia do PDU 2006, é o anacronis-
mo contaminante da legislação 
urbanística complementar, 
instrumentos essenciais para 
operacionalizar as � losó� cas 
diretrizes do PDU.

2) Vejam o tamanho do atraso: 
(1) Lei de Zoneamento, Parce-
lamento, Uso e Ocupação do 
Solo: 1992; (2) Código de Obras 
e Construções: 1976; (3) Código 
de Posturas: 1968; (4) Código 
Toponímico: 1975.

3) Apesar dessa dissonância 
perniciosa entre as normas 
urbanísticas vigentes e as reali-
dades pungentes, complexas e 
de difícil solução das crescentes 
carências da capital do Ma-
ranhão, hoje chegando a 1,2 
milhão de habitantes, há muitos 
“especialistas” que ainda insis-
tem em ignorar a grave sepse 
econômico-� nanceira municipal 
e em propalar “soluções” de viés 
socializante e humanístico como 
panaceia para as doenças crôni-
cas de São Luís do Maranhão.

4) O país inteiro está em guerra 
contra a epidemia da DFC - 
Diarreia Fiscal Crônica que 
atinge todas as 27 unidades da 
federação e seus 5.570 muni-
cípios, o que tem provocado 
uma crise sem precedentes na 
economia que hoje ostenta o 

triste galardão de 13 milhões de 
desempregados.

5) No entanto, apesar dessa 
guerra, as revisões ora em curso 
desde 2016 no PDU-SLZ 2006, 
não conseguem encaminhar 
soluções e remédios corretos 
para mitigar e reverter os efeitos 
dessa crise acachapante. O atual 
texto revisado parece aplicável 
num mundo utópico de Polya-
na, mas com pouca ou nenhuma 
viabilidade no mundo real, na 
realidade em crise de mercado 
da economia brasileira e global.

6) O atual texto revisionista do 
PDU SLZ 2006, (ao invés de 
propor mais despesas voltadas 
para intensi� car a "função social 
da cidade") deveria propor o 
entendimento urgente e im-
prescindível da noção básica de 
"função econômica da cidade = 
município". Qual o porquê dessa 
prioridade máxima?

7) É simples de entender: (1) 
as 5.570 prefeituras municipais 
do Brasil estão virtualmente 
falidas, em estado de catalepsia 
administrativa (mortas-vivas); 
(2) as demandas de infraes-
trutura e serviços públicos são 
crescentes e muito onerosas, e 
que em grande parte � cam de-
satendidas, por falta de recursos 
� nanceiros e econômicos; (3) 
com raras exceções, as equipes 
das prefeituras, como as de SLZ-

-MA, são em pequeno número, 
pouco quali� cadas e e� cientes. 

8) Pior. Há limitada criativida-
de e visão de futuro socioeco-
nômico, quase zero, nas propo-
sições da Prefeitura relativas ao 
que deveria ser o novo Plano 
Diretor de São Luís, município 
sede de capital e polo de Região 
Metropolitana, cidade que in-
siste em � car de costas e alheia 
ao complexo portuário que tem 
potencial para ser sua maior 
fonte de receita quando se tor-
nar em breve um dos maiores 
do mundo.

9) O mais grave é que não esta-
mos debatendo um novo plano 
diretor strictu sensu. A atual peça 
que está em debate na Câmara de 
Vereadores de São Luís a espera 
de veredito � nal é apenas um 
remendo do PDU 2006!

10) Enquanto tentarmos tapar 
o sol com peneiras surradas de 
teses socialistas e humanistas, 
sem equacionar antes o longevo 
desastre da falta crônica de 
receitas e de inteligência urba-
nística e tributária, São Luís e o 
Maranhão continuarão no cofo 
das mais pobres cidades-capitais 
e estados do brasil.

11) Se bem elaborados os planos 
diretores e toda a legislação 
urbanística conexa, estes podem 
ser os principais instrumentos 
transformadores e indutores do 
desenvolvimento sustentável e 
de inovações, renda e emprego.

12) Portanto, é urgente que se 
tenha um plano diretor arrojado 
que estabeleça � rmemente o 
conceito, os objetivos e as metas 
da função econômica da cidade, 
levando-se em conta os precei-

tos da gestão � scal e � nanceira 
previstas na lei, mas também as 
inovações já � rmadas na Eco-
nomia Circular e na Economia 
Criativa, 

13) Sem essa visão de futuro 
pautada na recuperação econô-
mica � caremos � ertando entre 
a ingenuidade e a hipocrisia, 
perpetuando um estado de 
incompetência e negligência que 
nos a� ige há décadas.

14) Enquanto os brasileiros não 
saírem da linda � cção dos so-
nhos e suar a camisa e o cérebro 
para encontrar e implementar 
soluções e� cazes no mundo 
real, vamos � car brincando de 
governar e deixar tudo sem 
governança. 

Acorda, Brasil. Acorda,
Maranhão. Acorda, São Luís.

Papa e Lula, juntos no combate à miséria

França: protestos contra a reforma da
Previdência são um grito contra o capitalismo

Trump prejudica o Brasil e 
Bolsonaro aplaude

O Plano Diretor de São Luís e a função econômica da cidade

Laboratórios benefi ciarão 1.800 estudantes do IEMA
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O prefeito de Roma (Itália), Ignazio 
Marino, homenageou o ex-presidente 
Lula com a Loba Capitolina, grande 
símbolo da cidade. “A cidade de Roma 
está honrada em lhe conceder o símbolo 
máximo desta antiga e esplêndida ci-
dade, capital da paz e da misericórdia, a 
Loba Capitolina”, disse o prefeito Marino 
ao conceder a homenagem.

Prefeitura de Roma homenageia Lula

24 de fevereiro de 2020

O Plano Diretor Urbanístico – PDU vigente no Município de 
São Luís, MA, é o de� nido na forma da Lei nº.  4.669 de 11 
de outubro de 2006, aprovada na gestão do prefeito Tadeu 
Palácio. Está no ar, portanto, há quase 14 anos. Sem revisão 

reestruturante, como exige a Lei Federal do Estatuto da Cidade.

Convênio � rmado 
entre a Fundação 
Sousândrade e a 
Vale S/A vai be-

ne� ciar 1.800 estudantes 
de nível médio do IEMA 
(Instituto Estadual de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão) com a ins-

talação de 12 laboratórios 
didáticos pro� ssionalizantes 
nas unidades plenas do Ins-
tituto em São Luís – Centro 
e Itaqui-Bacanga – e Santa 
Inês. O convênio envolve 
recursos de quase R$ 5,5 
milhões, desembolsado pela 
Vale S/A.

Os novos laboratórios 
de Eletroeletrônica e Ins-
talações Elétricas, Elétrica 
de Potência, Automação, 
Mecânica, Ensaios Mecâni-
cos e Materiais, Soldagem, 
Agrícola, Solos e Topogra-
� a, Informática (TI), Áudio 
e Vídeo, Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho se-
rão instrumentalizados por 
120 professores de 15 cursos 
técnicos. O convênio prevê 
que os benefícios da insta-
lação dos laboratórios sejam 
estendidos a estudantes e 
professores do IFMA, da 
UEMA e da UFMA.

Grevistas em frente à Dataprev, em São L Audiência pública sobre o Plano Diretor na zona rural de São Luís
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Servidores da Dataprev lutam contra privatização da estatal

Evangélicos e autoritarismo no Brasil

Os servidores da Data-
prev (estatal de tecno-
logia da informação 
do governo brasileiro) 

estão em luta para impedir que a 
empresa seja privatizada e para 
evitar que informações sigilosas e 
sensíveis dos cidadãos brasileiros 
sejam entregues a grupos multi-
nacionais, iniciativa que fere a so-
berania nacional e que jamais foi 
adotada em qualquer outro país.

No Maranhão, a Dataprev re-
alizou uma greve com a paralisa-
ção de 100% de seus servidores, 
durante 15 dias. O movimento 
acompanhou a greve nacional da 
categoria, o que obrigou ao go-
verno a paralisar as demissões de 
servidores e a negociar o avanço 
da privatização com o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 

O impasse se mantém, mas o 
governo Bolsonaro persiste na 
intenção de fechar todos os 20 

escritórios regionais da Dataprev 
nos Estados e de demitir todos os 
quase 500 servidores aí lotados.

No último dia 19, como fruto 
das negociações junto ao TST, de-
cidiu-se que o INSS irá absorver 

178 empregados não aposenta-
dos da Dataprev e 156 aposen-
tados, o que ajudaria na busca 

por uma solução para a � la no 
atendimento aos bene� ciários do 
Instituto (que hoje ronda a casa 
dos dois milhões). Outros servi-
dores podem ser absorvidos por 
diversos órgãos, o que está sendo 
conduzido também pelo TST. 

Apesar dos avanços, a previ-
são é de que o escritório da Da-
taprev no Maranhão seja fecha-
do em 30 dias e que a empresa 
seja efetivamente privatizada. 
Por isso, a luta continua. O Ma-
ranhão está representado na Co-
ordenação Nacional de Campa-
nha da Dataprev e os servidores 
estão atentos às orientações da 
Fenadados (Federação Nacional 
de Trabalhadores em Tecnologia 
da Informação) – da qual sou 
diretora –, e do SINDPD-MA 
(Sindicato dos Empregados em 
Processamento de Dados no Es-
tado do Maranhão), – o qual eu 
presido.

O comportamento de cristãos 
– tanto católicos quanto protes-
tantes – não é e nem foi unívoco 
na história do Brasil. Se, por um 
lado, houve católicos e protes-
tantes que assumiram posturas 
conservadoras e reacionárias, por 
outro houve aqueles que assumi-
ram posições progressistas. Edgar 
Carone, em seu livro clássico so-
bre o PCB, traz um texto da Voz 

Operária, de 1977, onde se lia que 
“ao longo de sua história, a ideolo-
gia cristã foi frequentemente utili-
zada como instrumento de opres-
são e misti� cação das massas, mas 
também houve momentos em que 
o cristianismo, por assim dizer, se 
‘impregnou’ dos anseios dos ex-
plorados e foi veículo de manifes-
tações de revolta, instrumento de 
denúncia”.

Desse modo é que imagens 
como a foice e a cruz (no lugar do 
martelo), em um pan� eto católico 
do início dos anos 1970, se tornam 
emblemáticas para compreender 
as práticas plurais e diversas entre 
os cristãos no Brasil. Esse pan� eto, 
distribuído por católicos em Goi-
ás, foi apreendido por agentes do 
DOPS que ressaltaram a “união 
espúria entre o partido comunista 

e a igreja progressista”, isto é, a ala 
progressista da Igreja Católica.

Mas, quanto aos protestantes, 
pentecostais, neopentecostais, e 
mais uma gama de outras catego-
rias no âmbito da sociologia das 
religiões que de� nem os diversos 
segmentos evangélicos no Brasil? 
Que posições políticas têm as-
sumido ao longo da História em 
nosso país? Infelizmente as es-
querdas no Brasil ignoraram por 
muito tempo a participação polí-
tica desses atores sociais. 

Em 1962, por exemplo, havia 
um Setor de Responsabilidade So-
cial da Igreja (SRSI), órgão da Con-
federação das Igrejas Evangélicas 
Brasileiras (CEB), que promoveu 
um ciclo de palestras e discussões 
político-sociais, em Recife, tendo 
como tema: Cristo e o Processo 
Revolucionário Brasileiro. Entre os 
debatedores estavam Celso Furta-
do, Paul Singer e Gilberto Freyre, 
entre outros. Logo após esta con-
ferência, os organizadores foram 
duramente combatidos dentro de 
suas respectivas igrejas.

Infelizmente o caminho da 
consciência crítico-re� exiva e da 

participação ativa no combate às 
injustiças sociais, não foi o esco-
lhido pelos setores majoritários 
no meio evangélico. Desde 1962, 
portanto, antes mesmo do golpe 
de 1964, o fundamentalismo reli-
gioso prevalece no meio evangéli-
co, orientando as práticas políticas 
de seus diversos membros. Isto 
alcança não apenas pentecostais, 
neopentecostais como também as 
igrejas reformadas que, a despeito 
de uma orientação teológica mais 
re� nada, têm sucumbido aos con-
servadorismos de toda ordem.

As ilhas de dissidência no meio 
evangélico que teimam em resistir 
ao campo majoritariamente con-
servador encontram-se, na maioria 
das vezes, distantes do povo, dos 
segmentos sociais desprestigiados 
de nossa sociedade. A forma e o 
conteúdo de seus discursos são 
pouco audíveis aos reclamos da 
classe trabalhadora. O desa� o é, 
antes de tudo, romper as barreiras e 
preconceitos que tornaram presidi-
ários, favelados, desempregados e 
subempregados em cidadãos de se-
gunda classe, inclusive para a pre-
gação de um evangelho libertador.

Socorro Lago

Adroaldo Almeida

Grevistas em frente à Dataprev, em São Luís


