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DITADURA
NUNCA
MAIS
Bolsonaro faz chacota com a democracia, coloca um ator para distribuir bananas a jornalistas e chama aliados para apoiar manifestação
a favor de fechar o Congresso Nacional. Tudo para tirar a atenção
do povo sobre a realidade do seu governo, que apresenta péssimos
resultados na economia e está sem rumo. Mas houve muitas reações
Brasil afora contra a possibilidade da volta de uma ditadura e vários
atos foram marcados para o dia 18 de março em todo o país Pág 4

Divulgação

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Cruzeiro marítimo
ao som de reggae
Leia nesta edição
O SUS está em perigo, sofreu corte de R$
9 bilhões em 2019 e fechou 17 hospitais
e 30 unidades básicas de saúde. Pág. 3

Militarização das escolas é muito diferente
da propaganda feita pelo governo com o
apoio da grande mídia. Pág. 3

Num momento em que o Brasil passa
por vexames, Lula é a voz em defesa da
Democracia na mídia estrangeira. Pág. 6

MST ocupa prédio do Incra em São Luís
para denunciar que Bolsonaro destrói a
política de reforma agrária. Pág. 8

O carnaval de São Luís tem chamado a atenção
também no mar, com o passeio Reggae Cruise,
que aproveitou o período carnavalesco para
promover uma festa com o ritmo jamaicano
num cruzeiro marítimo.
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Pagando o pato
Muitas empresas – que apoiaram o golpe de
2016 contra Dilma e trabalharam pela eleição
de Bolsonaro – amargaram péssimos resultados
financeiros. Por exemplo, a Marisa teve prejuízo
de R$ 41 milhões. O lucro da Natura caiu 27%,
da Havan teve queda de 31% e da Riachuelo
despencou 33,8%.

Sonho americano?
Nos Estados Unidos, há 50 mil pessoas desabrigadas vivendo nas ruas de Los Angeles e 75 mil
em Nova Iorque.
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Geraldo Lucchese

S

egundo fontes do próprio
governo, o Tesouro Nacional, o SUS perdeu mais
de R$ 9 bilhõess em 2019,
devido à Emenda Constitucional
95/2016, aprovada no Governo
Temer, que congelou os gastos da
União para algumas áreas. Em 11
estados houve redução dos serviços do SUS. Foram fechados 17
hospitais e 30 unidades básicas
de saúde. Somando as perdas, em
2019 o SUS fechou 4 estabeleci-

O

governo federal cancelou praticamente todos os
concursos públicos previstos para 2019 e anuncia
que não haverá concurso em 2020, para reduzir
bastante o número de funcionários nos órgãos
públicos, como professores universitários e das escolas
técnicas; médicos e enfermeiros dos hospitais federais
e unidades básicas de saúde; fiscais dos diversos órgãos
como IBAMA e das Agências reguladoras; funcionários de
atendimento à população no INSS, entre outros.
No entanto, esse mesmo governo que
não quer contratar civis para a administração pública, publicou, no dia 2
de março, medida provisória que possibilita a contratação de mais de oito
mil militares, segundo o governo, para
“reduzir a fila de atendimento do INSS”.
Militares esses que não entendem
nada de processos da Previdência.
Qual seria o real objetivo? Garantir cabos eleitorais afinados com o governo
nas eleições municipais?
Para se ter ideia da militarização do governo, destacamos algumas manchetes da imprensa:
• General de 4 estrelas, Braga Netto, assume cargo na Casa Civil; essa nomeação marca a volta de um nome das Forças Armadas ao ministério após 39 anos
• Com escolha de Braga Netto, só mi-
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O Sistema Único de Saúde (SUS) está em perigo

O fim dos concursos públicos e a
militarização do governo

litares ocupam gabinetes de ministros
no Planalto
• Bolsonaro supera Geisel, Médici e Figueiredo em ministros militares
Governar é contrariar interesses. Todo
governo começa com muito apoio
da população e vai se desgastando
com as decisões e atitudes que toma,
gerando insatisfação aqui e acolá. Em
todo o mundo é assim. Desse modo,
a militarização é um sério risco para o
papel das Forças Armadas, que devem
se manter neutras, cumprindo função
de estado e não de governo. A não ser

pagação de doenças transmissíveis, ou por meio do consumo
de produtos e serviços (medicamentos, alimentos, cosméticos,
produtos de limpeza, salões de
beleza, restaurantes, lanchonetes, entre muitos outros), com a
qualidade verificada pela vigilância sanitária. Ou, como agora,
na proteção da saúde contra o
coronavírus.
Só o SUS tem pessoal especializado (sanitaristas), uma rede

organizada e com capilaridade
em todo o nosso território, pesquisadores e cientistas que podem estudar a situação, planejar
estratégias de prevenção e agir
coordenadamente e com competência em casos suspeitos ou
confirmados. A pesquisa feita em
unidades do SUS é fundamental.
Mas tanto os serviços do SUS,
quanto os institutos de pesquisa
estão sendo sucateados pelo governo Bolsonaro.

Militarização das escolas é muito diferente da propaganda

MEC corta
financiamento
de pesquisa

O sucesso dessa reação poderá fazer a
diferença entre um futuro ensolarado ou
um futuro sombrio. Cabe a nós decidir.

Por que a mídia esconde?

Bruno Costa

O Jornal Nacional da Rede Globo, o Jornal da
Record, outras emissoras de TV e os maiores
jornais brasileiros esconderam de seu público
a notícia de que Lula recebeu o título de
Cidadão Honorário de Paris, na França.
É como se, em 2001, a imprensa da África do
Sul ignorasse a entrega do mesmo prêmio a
Nélson Mandela, uma das 17 personalidades
da história que receberam o título antes do
ex-presidente brasileiro.

Torcida organizada da equipe do Colo-Colo, do Chile, protestou
contra a possibilidade de a equipe contratar o técnico brasileiro Luiz
Felipe Scolari. A torcida publicou nota de repúdio a Felipão, que fez
elogios ao ditador sanguinário, general Augusto Pinochet, e que
também defende as práticas antidemocráticas de Jair Bolsonaro.

financiamento da atenção básica foi alterado e, seguramente, a
maioria dos municípios não vai
conseguir manter seus recursos.
A administração da atenção básica (unidades básicas de saúde)
está sendo passada para uma
agência, que agirá com autonomia em relação às secretarias
estaduais e municipais de saúde.
Todos os brasileiros usufruem
do SUS, todos. Seja pela vacinação massiva, que bloqueia a pro-

A sociedade brasileira precisa se prevenir e reagir a essa pretensão, reforçando o papel do Congresso, do STF e dos
movimentos sociais, além de exigir a
volta de concursos públicos.

Cá entre nós...

Rejeitado no Chile

mentos de saúde por dia.
O SUS está sofrendo não apenas a diminuição dos seus recursos (que já eram insuficientes),
mas também de desregulamentações e privatizações. Foram
diminuídos os profissionais necessários nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nas
equipes de Saúde da Família. E
os requisitos para o funcionamento de Unidades de Terapia
Intensiva estão em revisão. O

que o fraco presidente Bolsonaro esteja pensando em dar um golpe dentro
do golpe, retomando uma rígida ditadura militar, pior do que aquela iniciada em 1964. Quanto mais fraco estiver,
maior será essa vontade.

Ricardo Stuckert
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Recordar é viver...
Menos médicos, mais mortes
Depois da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, as mortes de
bebês indígenas aumentaram 12% em 2019. Foram 530 mortes com até 1 ano de
idade, de janeiro a setembro. Quase todas mortes evitáveis se o governo Bolsonaro
não tivesse destruído o Mais Médicos e expulsado os cubanos.

A proposta de militarização de
escolas públicas, iniciada em Goiás e levada a outros estados, foi
adotada pelo governo Bolsonaro,
que pretende implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país
até 2023, o que representa apenas
0,15% das mais de 140 mil escolas
públicas de educação básica existentes no Brasil.
O que pretende Bolsonaro?
Contratar militares da reserva
das forças armadas, policiais e
bombeiros militares para que
atuem “no apoio à gestão escolar
e à gestão educacional”, enquanto
professores e demais profissionais
da educação continuariam responsáveis pelo “trabalho didático-pedagógico”. Na prática, é só uma
intervenção militar no ambiente

escolar, sem política de valorização dos profissionais da educação,
nem ampliação do investimento
por aluno, muito menos a melhoria da infraestrutura das escolas.
O fato é que o investimento
por aluno nos institutos federais
de educação (IFs) é inferior ao
verificado nos colégios militares.
Mas o desempenho dos IFs é superior, inclusive em avaliações
internacionais como o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Aliás, se olharmos atentamente para
os IFs, vamos perceber o que falta
para que as demais escolas públicas possam ofertar educação de
qualidade, e o que falta não é a

doutrina militar.
Como casos de violência no
ambiente escolar são alardeados
pela imprensa, muita gente tende
a gostar da ideia de ter militares
nas escolas. Mas o que está acontecendo em escolas que já foram
militarizadas são episódios de violência, abuso de autoridade e assédio protagonizados justamente
pelos militares, contra estudantes
e profissionais da educação, uma
vez que os militares não possuem
formação adequada para atuar no
ambiente escolar.
A qualidade das escolas não
será melhor pela imposição do
padrão comportamental, estético
e ético-político característico dos
militares, mas sim perseguindo
as metas e estratégias pactuadas

no Plano Nacional de Educação
(2014-2024), respeitando a diversidade do povo brasileiro, preservando a liberdade de ensino e
aprendizagem e valorizando os
profissionais da educação.
Caso o governo Bolsonaro não
amplie a participação no financiamento da educação básica e o
Congresso Nacional não aprove
o novo o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
até o final de 2020, tornando-o
permanente, as redes públicas de
educação básica entrarão em colapso. E os principais responsáveis
por essa iminente tragédia serão
Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e
Abraham Weintraub.

O governo Bolsonaro
não vai financiar nenhum
novo pesquisador este ano.
A informação foi dada pela
Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),
que anunciou neste mês
o corte de 5.613 bolsas de
mestrado e doutorado,
totalizando a extinção de
11.811 bolsas de pesquisa.
Segundo a Associação Nacional de Pós-graduandos,
o cenário é de colapso na
pós-graduação, caminhando para a morte da pesquisa no Brasil.
www.brpopular.com.br 3

Economia fracassa e Bolsonaro apoia fechamento
do Congresso, mas vem aí uma grande reação
Atos em defesa da democracia estão marcados para o dia 18

O

ministro do Gabinete de Segurança
Institucional, general
Augusto Heleno, chamou apoiadores de Bolsonaro às
ruas para gritar contra a democracia. A principal pauta da manifestação marcada para o dia
15 de março é o fechamento do
Congresso Nacional e a implantação de uma ditadura.
Essa ideia passou a contar
com mais simpatia da turma de
Bolsonaro que está no governo e
não quer largar o osso porque só
mesmo com uma ditadura para
permanecer no poder depois
de destruir a economia do país.
Pelo voto é que não será, como
se vê pelo resultado medíocre do
Produto Interno Bruto (PIB) de

2019. O crescimento do PIB desacelerou no quarto trimestre na
comparação com os três meses
anteriores, e a atividade econômica acumulou no ano expansão de apenas 1,1%. O resultado
é o mais fraco dos últimos três
anos.
Mas a reação contra uma
possível ditadura foi imediata e
vários atos em defesa de democracia estão marcados para o dia
18 de março. A pauta das manifestações também inclui a defesa
da educação e dos serviços públicos de qualidade. O povo vai
às ruas para barrar o retrocesso
civilizatória e exigir a volta da
normalidade democrática, com
liberdade de imprensa e dos movimentos sociais.

As lições da greve dos petroleiros
Pedro Pinho

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) encerrou uma
greve que agregava, a cada dia,
mais empregados do Sistema
Petrobras e ampliava para ou-
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tras categorias, que veem seus
empregos desapareceram com
as privatizações.
Uma greve questionando a
política do governo que visa a

esquartejar e internacionalizar
a Petrobras, com efeitos destrutivos para a economia nacional.
A greve dos petroleiros tem
essa importância política, es-

pecialmente num momento de
relativo refluxo do movimento
sindical, bastante golpeado pela
reforma trabalhista e pelo desmonte do imposto sindical.
Embora ainda não tenham
sido atendidas todas as reivindicações, e sob fortes ameaças
e multas do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), a greve –
que pode ser retomada – já estimulou um grande debate na
sociedade. Os caminhoneiros
autônomos, cuja maioria votou em Bolsonaro, já falam em
fazer uma caravana de 30 dias
pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil contra a política antinacional da direção
da Petrobras. Seu lema: Fim do
PPI, já.
No último número do Jornal Brasil Popular, foi publicado o significado da sigla PPI,
que repetimos transcrevendo
do manifesto dos caminhoneiros. “PPI, preço de paridade de
importação, é o sistema criado
pelo presidente da Petrobrás,
em 2016, para encarecer os

combustíveis produzidos no
Brasil em torno de 15% e destruir a Petrobras.
Mesmo com combustível
70% produzidos aqui, nós pagamos como se ele fosse 100%
importado. Todos os caminhoneiros, que são os principais consumidores de diesel,
e o povo brasileiro pagamos
pelo que nunca ocorreu: pelo
transporte de navio que não
houve; por um seguro de carga que não existiu; por taxas
de importação e de internação
desse produto no Brasil e, depois de tudo isso, o lucro embutido no preço, sem disputa
pelo mercado”.
Dessa forma, a Associação
Nacional dos Transportadores
Autônomos do Brasil – normalmente conservadora em
suas posições políticas – está
em vias de oferecer ao conjunto da sociedade uma extraordinária ação de maturidade política, questionando a política
de destruição da Petrobras e de
punição do povo brasileiro.
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Enfim, um carnaval politizado e de resistência
Romário Schettino

O que caracterizou o Carnaval
de 2020 foi sua politização explícita nas escolas de samba e nos
blocos de rua. Foi o carnaval da
resistência às tentativas de destruir a festa popular mais autêntica do povo brasileiro.
Os blocos de rua foram incisivos no combate ao falso puritanismo de ministros e às políticas privatistas de prefeitos e
governadores. O bolsonarismo
fundamentalista-religioso foi
contestado nas músicas e nos
enredos das escolas de samba
do Rio e de São Paulo.
A escola vitoriosa na capital
paulista, a “Águia de Ouro”, homenageou Paulo Freire, patrono
da Educação brasileira, com o
samba-enredo “O Poder do Saber!” Com essa vitória, a Águia
deu um tapa na cara do presidente e do ministro da Educação
Abraham Weintraub.
Em uma das alegorias, a Águia
lembrou a frase famosa de Freire:
“Não se pode falar de educação
sem amor”, e levou as arquibanca-

das a cantar e repetir várias vezes
“Viva Paulo Freire”.
Mangueira – No Rio, a Escola
de Samba Unidos do Viradouro
ganhou o certame com uma homenagem às lavadeiras escravizadas. Uma pegada afro-religiosa e denúncia social acentuada.
Mas foi o samba da Mangueira
que denunciou as desigualdades, a perseguição aos negros,
mulheres, aos excluídos da sociedade. O teor crítico do samba
da Mangueira foi destaque deste
carnaval, apresentado uma visão
moderna de Jesus Cristo, como
mulher, negro, índio e os excluídos da periferia.
Intitulado “A Verdade vos
fará Livre”, o samba da Mangueira fez críticas à repressão
policial, ao genocídio da população negra periférica, entre outros temas relevantes.
Jair Bolsonaro foi criticado na
letra do samba: “Favela, pega a visão /Não tem futuro sem partilha
/Nem Messias de arma na mão...”

Jesus funkeiro, menino negro com o corpo encravado de balas / Jesus vítima de discriminação policial.

Como se tivesse autoridade para
falar sobre esse tema, Bolsonaro
reclamou: “Cristo levando batida
policial. Faz uma vinculação comigo (…) desacatando religiões”.

Por sua vez, a Mocidade Independente de Padre Miguel homenageou uma das maiores sambistas e cantoras do Brasil. O samba
“Elza deusa Soares” levantou a

Navio de 340 metros pode naufragar no Maranhão
Luiz Pedro

Em pleno carnaval, um navio
graneleiro de 340 metros de comprimento, 55 metros de largura e
21,5 metros de calado (parte do
navio que fica abaixo d’água) encalhou a cerca de 100 quilômetros da
costa do Maranhão e pode naufragar, uma vez que existem pelo menos dois pontos de entrada de água
no compartimento de carga.
Caso o desastre ambiental se consume, será o terceiro episódio envolvendo a Vale que resulta em dano
ambiental de monta. Os outros dois
casos foram em terra, em áreas de
mineração em Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

O navio Stellar Banner, de bandeira sul-coreana, tem em seu
interior 294,8 mil toneladas de
minério de ferro (o equivalente a 2.500 vagões ferroviários) e
3.640 toneladas de óleo destilado,
que seriam utilizados como combustível na viagem de mais de 40
dias entre o Terminal da Ponta da
Madeira, da Vale, em São Luís, e o
porto de Qingdao, na China.
No dia 27, três dias após o
encalhe do navio, a Marinha do
Brasil criou um gabinete de crise
envolvendo três unidades da força (em São Luís, Belém e Rio de
Janeiro) “para tratar os possíveis

danos ambientais advindos do
encalhe da embarcação Stellar
Banner e dos planos de desencalhe e salvatagem para a retirada
dessa embarcação do local”.
Nos dois dias subsequentes,
o Ibama detectou uma mancha
de óleo espalhado numa área
de 0,79 quilômetros quadrados
de mar e colocou uma barreira de proteção de mil metros de
circunferência em torno do navio para impedir a expansão da
mancha de óleo. Até o fechamento desta edição (4/3), não houve
mais comunicação oficial por nenhuma das partes envolvidas no

episódio (Vale, empresa dona do
navio, Ibama, Marinha).
No entanto, no dia 2, o vereador de São Luís, Professor Sá
Marques, acusou o comandante
da embarcação encalhada de ter
“saído do balizamento das boias
que define o canal de navegação
desses navios”, o que teria causado
a colisão do Stellar Banner contra
uma pedra. Ele disse ainda que o
controle marítimo exercido pela
Vale tem como detectar a mudança de curso, mas que a empresa
não fez nenhuma comunicação
ao comando do navio para que
houvesse a retificação do curso.

torcida. “É sua voz que amordaça
a opressão”, cantavam mulheres
do carro de som, entonando um
samba que exaltou a luta feminista de Elza.

"Traidor da Constituição é traidor da
Pátria. Conhecemos
o caminho maldito:
rasgar a Constituição,
trancar as portas do
Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para
a cadeia, o exílio,
o cemitério."
Ulysses Guimarães

Tramoia da Lava Jato é desmascarada
A Polícia Federal considerou duvidosa a
forma como a operação Lava Jato obteve os
arquivos na Suíça sobre a Odebrecht, que
foram utilizados para incriminar o ex-presidente Lula. Os documentos podem ter sido

adulterados para que o então juiz Sergio
Moro condenasse Lula, o que deixou ainda
mais às claras a sabotagem contra a democracia brasileira.
O site Conjur – especializado em informa-

ção sobre Direito e Justiça – já havia revelado,
no dia 27 de fevereiro, que os próprios peritos
da PF admitiram que os documentos copiados do "setor de operações estruturadas" da
Odebrecht podem ter sido adulterados.
www.brpopular.com.br 5
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Lula é a voz em defesa da Democracia na mídia estrangeira

Milla Gentil

Ricardo Stuckert

B

olsonaro queria fazer
desaparecer da vida
pública o único presidente da história do
Brasil que tirou milhões da pobreza – e, para isso, até se aliou a
um juiz treinado pela extrema-direita norte-americana –, mas
o tiro saiu pela culatra.
Lula é a voz em defesa da democracia brasileira que a imprensa estrangeira quer ouvir quando
Bolsonaro, cujo estilo autoritário
já salta aos olhos, dispara um vídeo de convocação exortando
a sociedade brasileira contra o
principal pilar do Estado Democrático de Direito – a separação
entre os poderes, aquela independência que o Congresso e o Judiciário precisam ter do Executivo
para proteger a população de investidas ditatoriais.

Lula recebe, da prefeita de Paris Anne Hidalgo, o título de cidadão honorário

“Lula conclama pela defesa
da democracia e contra os atos
de Bolsonaro”, divulgou a Prensa Latina, agência de notícias

em língua inglesa cujo conteúdo
é replicado em jornais de todo
o mundo. “Presidente endossa protestos antidemocráticos

e gera indignação”, destacou o
jornal britânico The Guardian,
que entrevistou Lula e destacou
sua resposta: “É preciso uma

Biomassa na Economia
do Papa Francisco

Revolução Iraniana:
41 anos de resistência aos EUA

Beto Almeida

Beto Almeida

É esperançosa a iniciativa do
Papa Francisco de convocar 2
mil economistas e pensadores do
mundo inteiro para elaborar proposta de economia com inclusão
social e sem devastação ambiental. O Brasil tem muito a propor
no tema, pois tem uma das maiores experiências de uso da biomassa não poluente para a produção de combustíveis e também
de plásticos não contaminantes.
Durante anos, Bautista Vidal,
o cientista brasileiro que implantou o Pró-Alcool, insistia na viabilidade de se criar um modelo
de uso da biomassa, seja da cana
ou outra matéria prima, com
a capacidade de incluir a agricultura familiar, combinando a
produção de energia e alimentos.
Respeitando a policultura, com
descentralização em microdestilarias municipais, esse modelo
tornaria os municípios fonte geradora de energia, de milhares de
emprego e de renda, evitando-se
o custoso e poluente turismo do
etanol e a concentração em grandes plantações.
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Este modelo descentralizado
de uso da biomassa atende duas
grandes reivindicações do Papa:
combate ao desemprego massivo
e economia sem devastação da natureza. Para a agricultura familiar
e os assentamentos da Reforma
Agrária, esse modo de produção
de combustível limpo para uso
local regionalizado é uma alternativa que opera positivamente nos
planos social (geração de emprego
e renda) e ambiental (reduzir poluição derivada dos combustíveis
fósseis – petróleo e carvão).
Evidentemente, para o uso
popular e social da biomassa,
em grande escala, são indispensáveis instrumentos como Empresas Públicas de Agroenergia
(inviáveis com Bolsonaro), mas
possíveis de montagem em governos estaduais, como chegou
a criar o ex-governador Leonel
Brizola, no Rio Grande do Sul.
Esta proposta merece ser levada
às mãos do Papa pela delegação
brasileira que irá a Itália construir a Economia com Justiça e
Sem Devastação.

No mês de fevereiro, a Revolução Iraniana completou 41 anos.
O governo surgido da revolução
popular de 1979 resiste a constantes sanções, agressões e sabotagens dos EUA e de seus aliados.
A partir da derrota da ditadura
do Xá, em 1979, o Irã inaugura
uma nova etapa de sua história,
a começar por realizar eleições
presidenciais e parlamentares
permanentes e regulares, de 4 em
4 anos, com elevada participação
das massas via voto popular, muito embora o voto não seja obri-

gatório. Este fato joga por terra a
acusação de Ditadura Teocrática
lançada pelos EUA e seus aliados,
que, hipocritamente, não fazem
qualquer crítica à sanguinária ditadura aliada da Arábia Saudita.
Além de ter nacionalizado a
indústria do petróleo e desenvolvido a tecnologia de sua indústria
de defesa, com forte presença
estatal nos principais segmentos
da economia, o Irã impulsionou
sua industrialização. Símbolo
deste progresso tecnológico independente é a capacidade da

reação urgente contra tal ação
autoritária”.
“Bolsonaro é um falso patriota que está entregando nossa
soberania aos Estados Unidos
enquanto condena a população
à pobreza”, afirmou Lula ao Latin
Times (Estados Unidos).
A convocação de Bolsonaro,
Chefe do Executivo, para protestos contra o Congresso e o Judiciário é crime de responsabilidade
previsto na Constituição: o artigo
85, parágrafo segundo, estabelece
que “são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra o livre exercício
do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público
e dos Poderes constitucionais das
unidades da Federação”.

nação persa em lançar naves tripuladas ao cosmos e também de
neutralizar e fazer pousar em seu
território, sob seu controle tecnológico, os drones espiões que
os EUA lançam contra o país, o
que é uma violação grosseira do
Direito Internacional.
Na última semana de fevereiro, realizou-se mais uma eleição
para o Parlamento e, apesar de
toda manipulação feita pelos
EUA para que não houvesse
quórum, o povo escolheu – pelo
voto popular e secreto – uma
larga maioria de parlamentares defensores da Revolução,
derrotando os representantes
liberais, que querem a privatização e submeter-se a acordos
com o capitalismo mundial.
Além disso, nestes 41 anos, o Irã
construiu uma política internacional independente dos EUA,
aliando-se à Rússia e à China
para desdolarizar a economia, e
manifesta total solidariedade à
Palestina, à Síria, bem como às
Revoluções de Cuba, Nicarágua
e Venezuela.

MST ocupa prédio do Incra em São Luís

N

a manhã de segunda-feira, 9, mais de
cem militantes do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)
ocuparam o prédio da Superintendência do Incra, em São Luís.
O objetivo da ocupação é denunciar o desmonte da política de
reforma agrária pelo governo de
Jair Bolsonaro. Segundo o MST, o
Incra vem sendo sucateado.
A ocupação se dá de forma pacífica e não há previsão da data do

término da manifestação. Movimentos semelhantes estão previstos em outros Estados do Brasil e
se inserem na Jornada Nacional
de Lutas das Mulheres do MST.
No Maranhão, também
como parte da Jornada, está
sendo lançado o perfil da militante Inez Pinheiro, numa série denominada Matriarcas do
MST. Inez é do município de
Alcântara e participa do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra há quase 30 anos.

CPT MA abre divergência com
governo do Estado no caso Cajueiro
Luiz Pedro

O caso Cajueiro (construção de
um porto privado em São Luís nas
terras ocupadas por populações tradicionais) está colocando em posições divergentes a Comissão Pastoral
da Terra (CPT) do Maranhão e o Governo do Estado.
A situação chegou a um ponto
de rompimento, com a CPT divulgando, no último dia 4, uma carta
pública de renúncia à condição de
membro da Comissão Estadual de
Prevenção à Violência no Campo
e na Cidade (COECV), órgão que
tem em sua composição representações institucionais do Governo,
entidades da sociedade civil, além
do Ministério Público Estadual e da
Corregedoria do Tribunal de Justiça

do Maranhão (estes dois últimos na
condição de convidados).
A COECV foi criada em 2015,
pelo governo Flávio Dino, e, na
ocasião, foi saudada como importante avanço por incorporar ao
ordenamento jurídico maranhense recomendações existentes no
Comentário Geral nº 7 do Comitê
de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre procedimentos para a proteção de pessoas
afetadas por despejos forçados.
Para a CPT, “o caso Cajueiro
não é o primeiro – mas certamente o mais grave – em que interesses
do governo estadual tem suscitado
condutas autoritárias na condução

da COECV”.
O órgão pastoral da Igreja Católica coloca em sua carta pública como
a gota d’água para o rompimento “o
violento despejo forçado realizado
em 12.08.2019, sem sequer informar
à comunidade, à Defensoria Pública,
ao Ministério Público ou às demais
entidades que a integram, a data da
operação”.
A decisão de renunciar à condição de membro da COECV foi tomada por unanimidade pelo Conselho Regional da CPT MA, no dia
04 de março último. Procuramos a
Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular
para que se manifestasse, mas não
obtivemos resposta.

Livro demonstra confluência
de interesses entre o
capital industrial e o financeiro
John Kennedy Ferreira

O livro “Anatomia de
um Credo”, de Ronald Rocha, desvenda alguns mitos
sobre o capitalismo brasileiro atual, principalmente
de que há uma burguesia interna (ou nacional)
“produtiva” e um capital
financeiro (bancário) que
vampiriza essa “classe produtora”. Rocha demonstra
de modo histórico que, em
nível internacional, a fusão de capitais financeiros
e industriais se processou
no início do século XX. No
Brasil, esse processo é mais
recente, começa nos anos
de 1950 e se materializa
nos dias atuais.
O autor lembra que essa
falsa visão é difundida pela
imprensa, por intelectuais
(inclusive de esquerda) e
por federações milionárias
de industriais. Na verdade,
essa realidade abarca apenas as pequenas empresas
(pequena burguesia) que
vivem emparedadas pelas
grandes empresas, cujo
lucro é pequeno e por isso
imaginam a utopia de que
seria possível existir um
mundo sem juros bancários. Porém, esse mesmo
grupo esquece que a origem de seus negócios e de
seus lucros começa com o

capital bancário, na forma
de empréstimo para abrir
o negócio ou na cobrança
de tarifas na venda a prazo,
etc.
Rocha lembra também
que as ditas classes industriais produtivas roubam
da realidade o fato de que
a produção é feita por
quem trabalha na construção de carros, mesas,
sapatos ou celulares e essa
classe produtiva é a classe
trabalhadora. Demonstra
que o interesse industrial
não é distinto dos capitais
financeiros, ao contrário,
a forma de governo e as
políticas de arrocho e retirada de direitos das classes
trabalhadoras produtivas é
feita em nome de um único
interesse: o da burguesia.
O livro é bem escrito e
traz um conjunto de dados
que sustenta essa grande
demonstração histórica.
É um texto de interesses
dos trabalhadores e de todos aqueles que precisam
entender a realidade para
transformá-la.
“Anatomia de um credo” (o capital financeiro e
o progressismo da produção), Ronald Rocha. 148
pag, Ed. O Lutador, Belo
Horizonte, 2018.
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Cruzeiro marítimo lança novo olhar sobre São Luís

A
Luiz Pedro

companhar o carnaval de São Luís a bordo de um catamarã é
privilégio para poucos. E esse cardápio foi oferecido pelo Reggae Cruise, passeio
marítimo que, pelo terceiro ano
seguido, seguiu a movimentação das bandas e trios elétricos
que desfilam na avenida Beira
Mar, na capital maranhense.
O Reggae Cruise, como o
nome indica, privilegia o ritmo
jamaicano, que fez de São Luís
a sua segunda casa, e que tem
admiradores daqui e d’além
mar, como indica a visitação
ao Museu do Reggae, que funciona há dois anos no Centro
Histórico da cidade e que já recebeu mais de 100 mil pessoas
em suas dependências.
Ao som da discotecagem de
Ademar Danilo, o Reggae Cruise

carnavalesco acompanhou por
mar a cadência terrestre da Tri-

bo de Jah e do cantor jamaicano
Kenyatta Hill, vocalista da banda

Culture, fundada pelo pai de Kenyatta, Joseph Hill, em 1976. Já a

Tribo de Jah é banda maranhense
que tem como cantor o radialista
e compositor Fauzi Beydoun.
Outras atrações que foram
acompanhadas pelos foliões do
Reggae Cruise foram o bloco
afro Akomabu, que já tem 36
anos de existência, e a Banda
Mexerico, do cantor e compositor Pepê Júnior.
O Reggae Cruise acontece
também fora do período carnavalesco. Na verdade, tem periodicidade mensal e neste mês de
março foi realizado no Dia Internacional da Mulher, com direito
a pôr do sol e lua cheia. Ademar
Danilo, jornalista maranhense
que é diretor do Museu do Reggae, destaca que o cruzeiro marítimo permite se ter um outro
olhar sobre São Luís, que é ilha e
porto marítimo, mas que não tem
tradição náutica.

Precisamos mudar o que foi proposto no Plano Diretor
Honorato Fernandes

Desde junho de 2018, quando a proposta de atualização do
Plano Diretor de São Luís chegou a Câmara Municipal e foi
distribuída aos vereadores, que
eu e minha equipe passamos a
alertar sobre os equívocos que
o texto trazia e que, se aprovado, causaria prejuízo social
e ambiental. Os estudos técnicos feitos pela Prefeitura de
São Luís se demonstraram insuficientes principalmente nos
pontos que tratam da redução
da zona rural para que esta seja
transformada em zona urbana.
Para embasar nossos argumentos, buscamos especialistas na
área ambiental e social. Fizemos reuniões periódicas na
Zona Rural para esclarecer sobre os problemas que poderão
surgir se a área for reduzida.
E todo o material colhido
mostrou que a mudança de áreas atingiria reservas aquíferas
e também deixaria comunidades rurais desemparadas de leis
específicas e inseridas a força
em normas vigentes para áreas
urbanas. E, com isso, o terreno
ficaria propício para a explora8

ção imobiliária, que é o motivo – segundo assim analisamos
– para a redução em 41% da
zona rural. Este discurso não foi
uma bandeira levantada exclusivamente por mim. Parte dos
membros da Câmara alertavam
para o problema.
E se algum vereador ainda
tivesse dúvida dos riscos de
aprovar a atualização do Plano
Diretor com o texto original,
tudo foi dirimido assim que audiências públicas foram feitas
nas comunidades rurais.
Mas, mesmo se qualquer
membro da Câmara Municipal
não tivesse se convencido, o relatório do Ministério Público Estadual, por meio da promotoria
do Meio Ambiente, comandada
por Fernando Barreto, mostrou
que os equívocos são os mais
diversos na proposta da Prefeitura de São Luís. Um dos problemas apontados pelo MP estaria
no mapa de macrozoneamento
ambiental, que reconhece – no
Plano em tramitação na Câmara – como “edificáveis” áreas de
dunas que foram, de acordo com
o órgão, indevidamente ocupa-

das. Segundo a Promotoria do
Meio Ambiente, as construções
contidas nestas áreas estão em
processo de judicialização nas
esferas estadual e federal.
Ainda de acordo com o MP,
o reconhecimento de que áreas foram objetos de edificações
esbarraria na Súmula nº 613,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além de questionar a
avaliação de áreas edificáveis, o
MP também identificou “grave
omissão técnica” no conjunto

de regras proposto pelo Executivo. De acordo com a instituição, há problemas na definição
do perímetro urbano da cidade.
Diante de tais problemas, o
Ministério Público recomendou que a Câmara Municipal
de São Luís devolva o texto para
o Poder Executivo com o objetivo de que os equívocos sejam
corrigidos e somente depois
retorne a Casa. Temos prazo
para atender a recomendação
do órgão de fiscalização. Até o

próximo dia 12, a Casa precisa
definir se enviará o texto de volta para a Prefeitura.
Se assim não fizermos, contribuiremos para que o Plano
Diretor – que nada mais é que
um instrumento básico da política de desenvolvimento do
Município – seja atualizado
com vícios, equívocos e erros
que podem levar a uma judicialização tornando o processo
de atualização das regras mais
atrasado ainda.

