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Os festejos juninos são as mais importan-
tes manifestações culturais do Maranhão, 
mas serão adiados devido à epidemia de 
coronavírus. Em maio, o período de pro-
pagação do vírus deve estar no seu auge 
e boa parte dos mais de 200 de grupos de 
bumba-boi não estarão em atividade. As 
secretarias de Cultura de São Luís e do Es-
tado preveem um adiamento dos festejos, 
provavelmente para setembro.  Pág. 8

Quebrando a tradição no MA

Todo o avanço da humanidade é feito a partir de estudos científi cos. E em tempos de 
pandemia de coronavírus, seguir as orientações que tenham base científi ca é funda-
mental, a começar pelo isolamento social, para evitar o colapso da rede de saúde. 

E o SUS não pode parar, mas sem que o governo destine dinheiro extra para a saúde 
pública, o sistema vai entrar em colapso. 

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

10 de abril DE 2020

FIQUE EM CASA

Festejos juninos 
serão adiados
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Falta taxar
as grandes fortunas

Existem no Brasil 206 bilio-
nários que controlam R$ 1,2 
trilhão. Se o governo cobrar 
apenas 10% de Imposto 
de Rende deles, daria um 
total de R$ 120 bilhões que 
poderiam ser utilizados para 
combater o coronavírus e dar 
assistência a famílias que 
estão sem renda.

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

Cá entre nós... Recordar é viver...

Incrível!
O presidente insiste
no papel de bobalhão

H
á duas semanas, aler-
távamos para o de-
sastre que poderia 
ocorrer no país, caso 

o presidente Bolsonaro, ao 
invés de agir como chefe de 
governo, continuasse agindo 
como um bobalhão. Por in-
crível que pareça, tudo indica 
que o presidente não desiste 
do seu ridículo e irresponsável 
papel. Alguns exemplos disso 
são ações e falas tais como: "Tá 
com medinho de pegar vírus? 
Tá de brincadeira!”. “O vírus é 
uma coisa que 60% vai ter ou 
70%. Não vai fugir disso”; "Pelo 
meu histórico de atleta, caso 
fosse contaminado pelo vírus, 
não precisaria me preocupar, 
nada sentiria ou seria acome-
tido, quando muito, de uma 
gripezinha ou resfriadinho”. 

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

responsa-
bilidade que 
o cargo exige, ao mesmo 
tempo que chama irresponsa-
velmente o povo para as ruas.

Enquanto os líderes máximos 
de mais de cem países levam 
a pandemia do coronavírus à 
sério, impondo medidas du-
ras de isolamento social e des-
tinando muito dinheiro para 
pobres e pequenos e médios 
empresários, Bolsonaro con-
tinua fazendo papel de bobo, 
minimizando a situação, des-
prezando o conhecimento e a 
ciência médica, com frases ao 
vento e pouca ação efetiva. Se 
dependesse dele, não haveria 
medida restritiva e muito me-
nos dinheiro para os atingidos 
pela pandemia.

A sorte é que todos os go-
vernadores e prefeitos estão 
fazendo o “dever de casa”, re-
comendado pela Organização 

Mundial de Saúde. Igualmen-
te, o Congresso Nacional e o 
STF continuam jogando duro 
para evitar que a propagação 
do vírus se acelere, saia do 
controle, e acarrete o conges-
tionamento da rede de saúde, 
pública e privada, gerando 
caos e comoção social. 

Enquanto o presidente ten-
ta acabar com a política de 
isolamento social imposta 
pela grande maioria dos go-
vernadores, o STF vai conso-
lidando a interpretação de 
que é sim atribuição de go-
vernadores e prefeitos decidir 
quando e como implantar as 
medidas restritivas, e decidir 
quando e como afrouxá-las, 
sempre considerando as con-
dições de atendimento da 

rede de saúde, que é munici-
pal e estadual. 

Pode ser também que Bolso-
naro não seja nada bobo, mas 
esteja apostando fortemente 
no caos social, para adquirir 
poderes ditatoriais. 

Cadê o Queiroz, esposa e fi lhas?
Quem mandou matar Marielle? 
E o 3° elemento no carro dos 
assassinos?
E as investigações sobre Flávio 
Bolsonaro?
E o cheque da Michele?
E o Adélio Bispo?
E os milicianos e suas famílias 
nos gabinetes dos Bolsonaro?
E a perícia nos celulares do 
Adriano da Nóbrega?

CORONAVÍRUS CAUSA AMNÉSIA?

Editorial
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As forças democráticas têm 
ignorado que o Exército Bra-
sileiro possui um Batalhão de 
Engenharia com signifi cativa 
capacidade técnica para a cons-
trução de estradas, ferrovias, 
pontes, e que, como parte do 
Estado, deve ser acionado para 
a realização de obras emergen-
ciais, sobretudo junto às co-
munidades mais carentes de 
serviços, como água corrente 
e saneamento básico. Afi nal, 
resulta ser até desrespeitoso re-
comendar que todos lavem as 
mãos, sabendo que boa parte 
dos brasileiros nem possuem 
água encanada e potável.

Porém, há exemplos de ou-
tros países que podem ser legiti-
mamente utilizados para reivin-
dicar a presença do Batalhão de 
Engenharia junto a populações 
mais sofridas. O Exército do Irã, 
construiu um hospital de cam-
panha, com 2 mil leitos, em 48 
horas. O Exército da Argenti-
na está produzindo máscaras e 
distribuindo água potável e ali-
mentos nos bairros mais pobres 
do país. O Exército Bolivariano 
da Venezuela, já com profunda 
consciência política e social, 
desde que Hugo Chávez foi 
eleito, mantém sistemática ação 

solidária de documentação, 
atenção médica, vacinação aos 
bairros que herdaram carên-
cias mais estruturais. E agora, 
trabalha intensamente na pre-
venção ao Coronavírus, mas, ao 
mesmo tempo, sem descuidar 
da mobilização e da educação 
cívico-militar do povo, para de-
fender-se de eventual agressão 
dos EUA, anunciada prepoten-
temente por Donald Trump.

Indicador de que nas FFA-
As há avaliação mais realista 
sobre a Pandemia, destoando 
a posição irresponsável de Jair 
Bolsonaro, foi a colocação do 
Batalhão de Guerra Biológica 
do Exército Brasileiro nas ruas 
de várias capitais, entre elas Bra-
sília, onde os militares desinfe-
taram a Rodoviária, o Metrô, os 
Hospitais Públicos etc.  Já que 

estamos em situação extraordi-
nária de Pandemia, é justo que 
a Central Única de Favelas, as-
sociações de moradores e mo-
vimentos populares, reivindi-
quem uma presença regular e 
constante dos efetivos do Bata-
lhão de Engenharia, instalando 
sistemas práticos de água cor-
rente em localidades privadas 
deste serviço básico. Afi nal, to-
dos os cidadãos brasileiros pa-
gam os impostos que sustentam 
a estrutura militar, o que lhes dá 
o direito de exigir que toda uma 
estrutura capacitada, especiali-
zada e disciplinada, seja usada 
agora na guerra contra o Co-
vid-19, que ameaça a vida dos 
brasileiros, sobretudo os mais 
pobres, sempre ameaçados e 
agredidos pela falta de serviços 
básicos de água e esgoto.

O neurocientista Miguel Nicolelis demonstrou toda sua preocu-

pação ao alertar sobre o grande número de mortes que acontece-

rá no Brasil com o relaxamento do isolamento social. “Em todo 

Brasil, estão achando que acabou o distanciamento social. Há 

muita gente nas ruas. Temos que alertar as pessoas que estamos 

semeando uma hecatombe! Algo nunca jamais visto no Brasil!”

brasil 10 de abril de 2020

Sempre reivindicamos que 
os meios de comunicação as-
sumam uma função educativa 
sanitária, mesmo fora de situ-
ação de Pandemia, quando o 
Brasil já registrava, em situ-
ação “normal”, indicadores 
gravíssimos de precariedade 
sanitária e doenças endêmi-
cas (dengue, sarampo etc). 

Mas, comandada por 
grandes empresas, voltada 
para o lucro de seus anun-
ciantes e acionistas, a mídia 
desinforma, aliena, desedu-
ca, brutaliza e exibe desprezo 
pela necessária formação de 
uma sólida consciência so-
cial sanitária. 

Essa missão educativa 
pode salvar vidas, mas a prio-
ridade da mídia tem sido o 
enriquecimento de poucos, 
contrariando as fi nalidades 
constitucionais que regula-
mentam o uso das concessões 
de serviços públicos, como 
tv e rádio. Ao invés de uma 
mídia humanista e educativa, 
temos uma tirania midiática 
contra a saúde e a educação 
dos brasileiros.

Neste momento em que 
aumenta a informação sobre 
a Pandemia do Coronavírus, 
o que é parte da obrigação 
da mídia, registramos ain-
da uma informação marca-
da pelo controle de grandes 
anunciantes capitalistas, la-
boratórios farmacêuticos, 
bancos, que, a despeito da 
peste, continuam privilegia-

dos pela política econômica 
de Bolsonaro. 

Se houvesse democracia, 
o correto seria a formação de 
redes nacionais, com A PAR-
TICIPAÇÃO DIRETA DO 
POVO, relatando suas dúvi-
das e difi culdades, de tal sorte 
que as políticas de prevenção 
fossem produto de todo um 
ambiente social democrático 
e solidário unifi cando toda a 
sociedade. 

Como já se vê nos EUA, 
onde as comunidades pobres 
e negras registram mais mor-
tos que outras, aqui no Brasil, 
certamente faltará mais estru-
turas para os humildes e estas 
disparidades não são objeto 
de exame e debate democrá-
tico na mídia, pois ajudariam 
a formar uma nova consciên-
cia com efeitos permanentes, 
para depois da Pandemia. 

Dado o controle capitalis-
ta sobre as grandes mídias, 
a alternativa que nos resta é 
a formação de Redes com as 
TVs Educativas, Comunitá-
rias, com o uso combinado 
de internet e de satélites ga-
rantido pelos Governadores 
Democráticos, criando-se, 
assim, as condições para uma 
circulação livre de ideias, su-
gestões, orientações, campa-
nhas sanitárias, voltadas para 
o movimento sindical, popu-
lar, as comunidades carentes, 
que, certamente, continuarão 
a ser tratados inimigos pelos 
grandes magnatas da mídia.

A função dos militares em caso de pandemia

O papel da mídia como
ferramenta educativa sanitária

Beto Almeida

Beto Almeida

Fique em casa

Exército do Irã construiu um
hospital de campanha, com 2 mil leitos
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Está difícil de entender 
toda essa história da 
pandemia da Covid-19 
(nome da doença cau-

sada pelo novocoronavírus). Por 
que é tão necessário o isolamen-
to social? E aqueles que não po-
dem fi car em casa? 

Os detalhes técnicos da pan-
demia são muitos, mas dá para 
entender resumidamente assim: 
a) o vírus tem alta transmissibili-
dade, ou seja, contamina muitas 
pessoas em pouco tempo; b) a 
maioria dos contaminados são as-
sintomáticos, ou seja, não sentem 
sintomas, mas podem contaminar 
outras pessoas; c) perto de 20% 
dos contaminados vão precisar de 

atendimento médico-hospitalar; 
e 5% vão precisar de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).

A alta velocidade de trans-
missão faz com que os contami-
nados aumentem assustadora-
mente em poucos dias. E não vai 
haver leitos para todos os 20% 
que vão precisar de assistência 
hospitalar e nem UTI para os 
5%. Nesse momento, o SUS não 
vai dar conta de atender a todos 
e será um caos social. 

Diante de tantos necessitados, 
qual vai ser o critério para decidir 
quem vai para a UTI, sabendo que 
os outros vão, fatalmente, morrer? 
Isso já está acontecendo na Itália e 
em outros países. Mas não precisa 

ser assim. O isolamento é a única 
medida efetiva para diminuir a 
velocidade da transmissão e dimi-
nuir o aumento abrupto do núme-
ro de contaminados. 

E, com menos doentes para 
serem atendidos ao mesmo tem-
po, o SUS poderá funcionar para 
todos. O isolamento ajuda muito, 
mas não é sufi ciente. É preciso 
socorrer o SUS que, nos últimos 

quatro anos tem sido sabotado de 
muitas maneiras, desde o gover-
no Temer, principalmente com a 
diminuição do seu orçamento. 

Sem dinheiro extra, o SUS 
pode entrar em colapso. Apesar 
de elogiado pela mídia, o mi-
nistro Mandetta não conseguiu 
mais dinheiro para o SUS e nem 
fazer com que o Ministério da 
Economia liberasse recursos 

para permitir que o maior nú-
mero de pessoas possível fi que 
em isolamento. 

Muitos países investiram 
imensos recursos para garantir 
renda aos desempregados, de-
mitidos, autônomos, pequenos 
empresários e outros que não 
têm renda garantida. Sem a 
maioria no isolamento, o SUS 
não vai dar conta.

Desde criança fazemos per-
guntas para entender os fenô-
menos. Não existem respostas 
prontas, é preciso investigar o 
porquê dos fenômenos para 
poder explicá-los e intervir nos 
mesmos. O papel da ciência é o 
de não se satisfazer com o senso 
comum e o de buscar saber mais 
e melhor. 

Diante do Covid-19 ainda 
não sabemos tudo. Cientistas do 
mundo inteiro se debruçam so-
bre o tema. No Brasil já decodi-
fi caram seu DNA. É o primeiro 
passo para encontrar remédio 
e vacina. Isto se faz com inves-
timento em laboratórios equi-
pados e em pessoal capacitado 
para investigar, perguntar com 
fundamento, buscar alternativas. 

Uma Universidade sucateada, 
professores mal remunerados 
ou sobrecarregados e estudantes 
sem condições e bolsas de estu-
do não podem fazer avanços no 
conhecimento do vírus. Assim, 
quem sai prejudicada é a popu-
lação que fi ca à mercê de charla-

tães, de falsas notícias, de aven-
tureiros que, com informações e 
atitudes irresponsáveis, aumen-
tam os riscos de contaminação.  

As universidades são institui-
ções de pesquisa, de produção 
de conhecimento, de ensino ou 
transmissão do saber e também 
de difusão do conhecimento. 
Quanto mais o governo Bolso-
naro brigar com a ciência e as 
universidades, mais difícil e dis-
tante se fi ca para o enfrentamen-
to do Covid-19. 

Esse descaso do governo leva 
à falta de respostas fundamenta-
das para se combater a pande-
mia com a consequência de mais 
infecções e mais mortes. 

A hora é de retomar os in-
vestimentos e a confi ança nas 
nossas instituições de pesquisa 
e ensino, dentre as quais as uni-
versidades, os centros de estu-
dos e os laboratórios. É preciso 
também o apoio do Legislativo 
e do Judiciário para a ciência. Só 
assim podemos ganhar a guerra 
contra o vírus. 

O SUS não
pode parar

Precisa-se de ciência para vencer o vírus

brasil

Geraldo Lucchese

Vicente Faleiros
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“A soja é o principal produto brasileiro exportado pra China. Em 
2019, faturamos US$ 20,5 bi. Após a xenofobia do governo Bolsona-

ro, China anunciou que comprará mais soja dos EUA. Exportadores 
brasileiros do grão serão duramente afetados. 

Até onde vai esse suicídio econômico?”

Gleisi Hoffmann 

Pedro Pinho

Augusto da Fonseca

10 de abril de 2020

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

mento da Covid-19. Em razão da 
carência contratual, a seguradora 
havia negado a internação.

No DF, o juiz João Luiz Zorzo, 
da 15ª Vara Cível, concedeu tutela 
de urgência em ação da Defenso-
ria Pública contra diversos pla-

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

Enquanto o presidente Bol-
sonaro trava uma luta perma-
nente contra governadores, 
prefeitos, Congresso Nacional, 
Organização Mundial de Saú-
de, Papa Francisco e Centro de 
Estudos Estratégicos do Exér-
cito, que indicam o isolamento 
social como principal estraté-
gia para impedir a rápida pro-
liferação do coronavírus (Co-
vid-19), a cada dia fica mais 
nítido o seu enfraquecimento 
e isolamento político. 

O fato mais recente foi 
quando o presidente tornou 

pública a intenção de demitir 
o ministro Mandetta, da Saú-
de, por este se recusar a im-
plantar a estratégia presiden-
cial de máxima flexibilização 
do isolamento social, liberan-
do as pessoas para voltarem às 
ruas, ao comércio, às escolas, 
aos equipamentos de diversão 
e lazer e ao trabalho.

Um simples telefonema do 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, ao chefe da Casa 
Civil, general Braga Netto, di-
zendo que o Congresso não 
aceitaria a demissão de Man-

detta, combinado com a de-
claração do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, de que 
não arquivaria os pedidos de 
impeachment de Bolsonaro, 
que estão em sua mesa, bastou 
para acabar com as pretensões 
do enfraquecido presidente, 
aprofundando o seu isolamen-
to político. 

É bom lembrar que a inten-
ção política de Bolsonaro é, 
daqui a alguns meses, culpar 
os governadores e o Congresso 
pela queda natural dos indica-
dores econômicos, alegando 
que somente ele – e as igrejas 
evangélicas que o apoiam – fo-
ram ardorosos defensores da 
manutenção das atividades 
econômicas, para evitar a que-
bra da economia. 

Bom lembrar também que 
mais de 150 países implanta-
ram rígidas medidas de isola-
mento social, por entenderem 
que não há como falar em sal-
var a economia, sem priorizar 
o salvamento da saúde pública 
em geral e das vidas dos conta-
minados em particular.

Qual será o resultado final 
do isolamento do presidente, 
é o que muita gente pergunta: 
vai renunciar, sofrerá impea-
chment ou ficará sangrando 
até o final do seu governo?

Testar de maneira mas-
siva é a única maneira de 
entender a extensão da Co-
vid-19 no Brasil. Médicos e 
especialistas apontam enor-
me subnotificação. Somos 

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

Não há crise financeira. Na 
verdade, a grande crise nacio-
nal é política. Não há espaço 
público, salvo por exceção, 
para a vocalização das verda-
deiras questões nacionais.

Por exemplo, adotando a 
taxa cambial de 1 dólar para 4 
reais e o que consta do Relató-
rio do Banco Central, nossas 
reservas cambiais, em feve-
reiro/2020, atingiam R$ 1.408 
bilhões. A receita tributária da 
União, conforme orçamento 
aprovado, será R$ 570 bilhões.

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

pagaram cerca de três vezes a 
dívida refinanciada e ainda de-
vem cerca de cinco vezes!”.

O coronavírus é uma pon-
ta do iceberg. Toda dívida 
auditada e canalizados os 
recursos para as ações pró-
prias do Estado Nacional, 
ao invés do Estado Mínimo 
operador dos banqueiros, so-
lucionaríamos pela aplicação 
na urbanização, na habitação 
com saneamento básico, na 
alimentação, com atuação da 
Engenharia do Exército, sem 

necessidade de confinamen-
tos, os problemas de saúde 
nos entornos das capitais, 
que são os mais imediatos e 
graves. E, como vemos nos 
números oficiais, não nos fal-
tam recursos, falta vontade 
política. Interesse no povo e 
na soberania da Nação.

Esta é a proposta da emer-
gência. Depois de auditada a 
dívida, apareceriam recursos 
hoje ocultos. Abolindo defi-
nitivamente a PEC do Fim do 
Mundo (EC nº 95), a maior ex-
crescência aprovada pelos três 
poderes da Nação, em 2016.

Plano de Saúde não pode
exigir carência para tratar Covid-19

Bolsonaro: isolamento social X isolamento político 

População precisa ser testada 

Saúde é política, assim
como é toda ação humana
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Uma pirataria con-
temporânea mo-
vida por mesqui-
nhez e absoluto 

desprezo pela vida humana 
é o que vem praticando, sem 
o menor pudor, o presiden-
te dos EUA, Donald Trump, 
ídolo do presidente brasilei-
ro Jair Bolsonaro.

 Num momento em que o 
mundo já chora cerca de 90 
mil mortes e os profi ssionais 
de Saúde de todo o planeta 
lutam no limite de suas forças, 
Trump apreende máscaras e 
respiradores que teriam ou-
tros países como destino fi nal, 
coage laboratórios e trapaceia 
em processos internacionais 
de compra.

 O papelão criminoso atinge 
inclusive o Brasil, que já está 
cruzando a barreira das mil 
mortes de seus cidadãos pelo 
vírus e que deixou de receber 

um carregamento de máscaras 
de proteção por ter sido apre-
endido pelos Estados Unidos.

 "O mundo precisa de respi-
radores e outros insumos nesta 
guerra contra o coronavírus. 
Deixe o capitalismo selvagem 
de lado e seja solidário. Na 
Bahia e no Nordeste, vamos 
continuar trabalhando incan-
savelmente e buscando alter-
nativas no mercado", reagiu a 
Trump o governador Rui Cos-
ta, do PT baiano, um dos com-
pradores dos lotes de máscaras 
apreendidos nos EUA.   

 No fi nal da semana passa-
da, em Bangcoc (Tailândia) 
um contêiner de transporte 
contendo milhares de más-
caras destinadas à capital 
alemã foi redirecionado no 
último minuto. "As ações 
do presidente dos EUA não 
traem apenas a falta de soli-
dariedade, são desumanas e 

irresponsáveis", trovejou no 
Twitter o prefeito de Berlim, 
Michael Müller.

 Trump também coagiu a 
empresa 3M, que tem sede em 
Minnesota, a deixar de expor-
tar respiradores – equipamen-
to médico fundamental para 
salvar a vida de pacientes gra-
ves – para o Canadá e países 
latino-americanos.

 Trump não faz a menor 
questão de dissimular seus 
intentos cruéis e ameaçou 
publicamente: "Precisamos 
das máscaras. Não queremos 
outros conseguindo másca-
ras. É por isso que estamos 
acionando várias vezes o ato 
de produção de defesa. Você 
pode até chamar de retaliação 
porque é isso mesmo. É uma 
retaliação. Se as empresas não 
derem o que precisamos para 
o nosso povo, nós seremos 
muito duros”.

As várias toneladas de solida-
riedade que Rússia, China e Irã 
enviaram aos EUA e a muitos 
outros países do eixo mortal do 
capitalismo, como Inglaterra, 
França, Itália, Bélgica, Espanha 
etc, são, em primeiro lugar, in-
dicadores de uma Superioridade 
Social destes doadores. Tanto 
Rússia como a China possuem 
consciência social das experiên-
cias revolucionárias socialistas 
que viveram experiência, e o Irã 
também foi palco de uma poten-
te revolução popular, que, há 41 
anos, mudou a face daquele país 
asiático.

Estas ações solidárias desnu-
dam por completo a baixa esta-
tura moral dos dirigentes dos pa-
íses centrais do capitalismo, que, 
nunca relutaram em impor san-
ções contra a Rússia, China e Irã.  

E, apesar disto, esses dirigentes 
continuam com toda sua sórdi-
da postura política imperialista, 
com agressões militares e econô-
micas contra aqueles 3 países. É 
uma tremenda derrota moral e 
política para a pátria central do 
capitalismo, EUA, ver chegar no 
aeroporto de Nova York, aviões 
militares russos, que são alvo de 
perseguições, de sabotagens. 

De outro lado, revela-se a in-
teligência política de dirigentes 
como Putin e Xi Jinping, pois 
com sua ação humanista dirigi-
da ao povo dos EUA, que numa 
situação de guerra pode rebe-
lar-se contra os sinistros planos 
guerreiros do Pentágono. Como 
ações solidárias produzem, ine-
vitavelmente, pedagogia polí-
tica, resulta que os Comandos 
Guerreiros fi cam cada vez mais 

isolado socialmente, confl i-
tando-se com alas relevantes 
mesmo no interior de governos 
conservadores como Trump. 

O povo norte-americano, 
manipulado pela mais sofi sti-
cada tirania midiática existente, 
vai aprendendo, a duras penas, 
com a perda de incontáveis vi-
das, que, se tivesse compreen-
são objetiva sobre países como 

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

O presidente da Argen-
tina, Alberto Fernández, 
decretou o adiamento até 
2021 do pagamento dos 
serviços de juros e amorti-
zações do capital da dívida 
pública, diante dos efeitos 
da pandemia do novo coro-
navírus. 

Sendo assim, fi cam con-
gelados os pagamentos de 
bônus da dívida pública. 
Com essa medida, Fernán-
dez ganha tempo para bus-
car algum tipo de acordo 
com os credores externos. 

O governo argentino fez 
questão de afi rmar que “está 
comprometido em acabar 
com os ciclos de endivida-
mento que destroem opor-
tunidades e geram profun-
dos desequilíbrios sociais”. 

Trump pirateia, coage, ameaça e
põe em risco vidas no Brasil e no mundo

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

Argentina adia 
pagamento
da dívida 

Milla Gentil

Beto Almeida
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Setecentas e noventa e 
duas famílias de quilom-
bolas, num total demais 
de 3 mil pessoas, estão 

ameaçadas de remoção de seus 
lugares de moradia e de traba-
lho, devido à Resolução n° 11 
do Comitê de Desenvolvimento 
do Programa Espacial Brasilei-
ro, datada de 26 de março ínti-
mo e publicada no dia seguin-
te no Diário Ofi cial da União. 
O documento é assinado pelo 
ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, general 
Augusto Heleno.

A notícia causou comoção 
no município de Alcântara, 
principalmente entre os mora-
dores que serão atingidos pela 
medida, que incorpora 12 mil 
hectares ao antigo Centro de 
Lançamento de Alcântara, cujo 
nome foi agora modifi cado para 
Centro Espacial de Alcântara.

O Comitê foi criado no rastro 

do Acordo de Salvaguardas Tec-
nológicas (AST) assinado pelo 
Brasil e os Estados Unidos, após 
sua aprovação pelo Congresso 
Nacional. Nenhum parlamen-
tar federal maranhense se opôs 
ao AST. NA sua composição, o 
Comitê conta com participantes 
de oito Ministérios.

Os trabalhos do Comitê vão 
ter continuidade. A Resolução 
foi aprovada na sétima reunião 
plenária sesse órgão de asses-
soramento e a decisão quanto à 
remoção das famílias pegou de 
surpresa não apenas os mora-
dores dos mais de 30 povoados 
que se pretendem remover, mas 
o próprio governo do Maranhão.

A surpresa se deve ao fato 
de que tal remoção precisa 
ser precedida de consulta pré-
via às comunidades atingidas, 
conforme a Convenção 169, 
da Organização Internacional 
do Trabalho, da qual o Brasil é 
signatário e, dessa forma, incor-

porou-a à Constituição de 1988. 
As entidades quilombolas e o 
próprio governo do Maranhão 
admiram-se que se fale em re-
moção antes que se estabeleça a 
consulta.

Danilo Serejo, assessor jurí-
dico da Coordenação Nacional 
da Articulação das Entidades 
Negras Quilombolas (Conaq) 
afi rma ser prematuro “dar como 
certa uma remoção que, na prá-
tica, deve ser precedida por 
uma consulta prévia”. 

Por sua vez, o brigadeiro José 
Vagner Vital, vice-presidente 
da Comissão de Coordenação e 
Implantação de Sistemas Espa-
ciais da Força Aérea Brasileira, 
informou ao Ministério Público 
Federal que o governo federal 
não fará a remoção durante a 
crise sanitária da COVID-19, 
mas confi rmou que a transfe-
rência das famílias quilombolas 
será efetivada no período poste-
rior à epidemia.

A linha do tempo dos as-
sassinatos registra 50 casos 
na Terra Indígena (TI) Ara-
ribóia, so-mente nos últimos 
25 anos. O último crime, em 
31 de março, teve como ví-
tima o professor e diretor da 
escola indígena local, Zezico 
Rodrigues Guajajara. Porém, 
antes da chegada dos madei-
reiros, desde a década de 1980, 
os 413.288 ha da reserva dos 
Guajajara e dos Awá-Guajá 
já eram saqueados por quem 
buscava a semente do cumaru 
e a folha do jabo-randi.

Ex-candidata a vice-presi-
dente da República em 2018 
na chapa de Guilherme Bou-
los do PSOL, Sônia Guajajara 
e o coordenador regional do 
Conselho Indigenista Mis-
sionário no Maranhão, Gil-
derlan Rodrigues, em vídeo 
transmitido ao vivo pelo ca-
nal Mídia Ninja, na segun-
da-feira, 6, denunciaram o 
terror e o genocídio infl igido 
à TI Araribóia, homologada 
desde 1990 e que abrange áre-
as nos municípios de Arame, 
Buriticupu, Amarante, Bom 
Jesus das Selvas, Santa Luzia 
e Grajaú. No Maranhão. “Ne-
nhum cedro, nenhum ipê é 
mais encontrado na reserva”, 
disse Sônia.

Em 15 de outubro de 2007, 
o portal G1 noticiou que pis-
toleiros invadiram a aldeia 
Lagoa Comprida e dispara-
ram contra Tomé Guajajara, 
morto dentro de sua residên-

cia. Conforme relata o Mapa 
de Confl itos da Fiocruz, em 
2008, dois homens encapuza-
dos invadiram a aldeia Anajá, 
na terra indígena Araribóia, 
a procura de Januário Gua-
jajara e sem encontrar o líder 
indígena, assassinaram com 
um tiro na cabeça a menina 
Maria dos Anjos Guajaja-ra, 
de seis anos.

Nem mesmo uma equipe 
do Ibama escapou dos tiros 
dos criminosos. O agente 
ambiental federal Roberto 
Cabral foi atingido no braço, 
em outubro de 2015, por um 
tiro de espingar-da enquanto 
fi scalizava a extração ilegal de 
madeira, conforme publicou 
o Portal da Fun-dação Nacio-
nal do Índio (Funai).

A mais feroz das cobras 
é incapaz de resistir ao fogo. 
A timeline da TI Araribóia 
(nome tupi para a serpente 
Corallus caninus) assinala 
pelos menos quatro grandes 
incêndios nos últi-mos cinco 
anos. As circunstâncias des-
ses seguidos eventos, prova-
velmente criminosos, ainda 
estão envoltas em mistério.

A live, denominada de 
Atenção Parente, encerrou 
com um apelo de Sônia sobre 
outro ini-migo que já matou 
dois índios este ano: o CO-
VID-19. “Quem já escutou a 
Funai ou o go-verno se pro-
nunciar sobre cuidados com 
povos indígenas?” E apelou: 
#FiqueEmCasa.

Governo Bolsonaro quer
remover 792 famílias de
quilombolas no MA

Live denuncia assassinatos 
de guajajaras em tempos 
de Covid-19

Luiz Pedro

Luiz Pedro

maranhão 10 de abril de 2020
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O corpo do cacique Firmino Prexede 
Guajajara, assassinado no sábado,
7 de dezembro de 2019, no Maranhão
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“No mês de maio tá todo o 
povo ensaiando" diz o po-
eta Chico Saldanha na bela 
música Boi de Itamirim. 

Mas, este ano, devido à epidemia 
de coronavírus não vai ser assim. 
Em maio, o período de propa-
gação do vírus deve estar no seu 
auge, no Maranhão, e boa parte 
dos grupos de bumba-boi sus-
penderam ensaios e não estão 
contratando apresentações.

Os festejos juninos são as 
mais importantes manifestações 
culturais do Estado. Só de bum-
ba-boi há mais de 200 grupos de 
cinco “sotaques". Signifi ca dizer 
ritmos, indumentárias e instru-
mentos diferentes em cada um 
dos “sotaques”. Mas, há muito 
mais: grupos de tambor de criou-
la, cacuriás, danças ciganas, do 

boiadeiro, quadrilhas, além dos 
bois para-folclóricos como o Bar-
rica e o Pirilampo, que recrutam 
belas “índias” na classe média de 
São Luís.

Somente os brincantes, como 
se chamam os participantes des-
sas manifestações, contam -se 
aos milhares. Apenas um boi, o 
da Maioba, congrega centenas de 
brincantes e mobiliza milhares 
em seus ensaios e apresentações. 
Muitos seguem a trajetória de 
apresentações dos bois mais im-
portantes. A irreverência popular 
chama essas pessoas de mutucas, 
em alusão ao inseto que seguem 
os bois de verdade, o mamífero 
que deu nome à manifestação. 

Tanto o secretário de Cultu-
ra de São Luís, Marlon Botão, 
quanto ao do Estado, Anderson 

Lindoso, preveem um adiamen-
to dos festejos para (quem sabe?) 
um mês mais à frente, talvez se-
tembro. Lindoso informa que 
todos os prazos de editais estão 
suspensos, o que signifi ca dizer 
que os recursos do Estado não 
vão irrigar os grupos culturais no 
mês de junho. 

Tasmbém há um viés religio-
so em questão. Muitos grupos 
têm origem em promessas aos 
santos da tradição católica e que 
são festejados em junho, como 
Santo Antônio, São João, São Pe-
dro e São Marçal. Tradição que 
vai ser quebrada pela pandemia. 
Quebrada, mas não extinta. Ape-
nas adiada. Pois, como diz Zeca 
Baleiro em Pedra de Responsa: 
“Mamãe, eu volto pra Ilha nem 
que seja montado na onça“.

A perplexidade e a indignação 
se abateu quando o governo Bos-
lonaro, através da Resolução n.º 
11 de 26 de março do corrente 
ano, busca consolidar o Centro 
Espacial de Alcântara (CEA). 

Tal resolução é diretriz do 
Comitê de Desenvolvimento 
do Programa Espacial Brasilei-
ro (CDPEB) pós homologação 
do Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas (AST) pelo Parla-
mento brasileiro em novembro 
de 2019 com justifi cativa de 
“urgência”, sem respeitar todas 
comissões especiais.

Em plena pandemia do Co-
vid-19, a pretendida expulsão de 
792 famílias quilombolas, anula 
qualquer aplicação da Conven-
ção 169 da OIT, pois até hoje o 
Estado brasileiro não reconheceu 
o documento base Protocolo Co-
munitário sobre Consulta e Con-
sentimento Prévio, Livre e Infor-
mado (CCPLI) trabalhado pelas 
entidades quilombolas de Alcân-
tara-MA em agosto de 2019.

No entanto, conforme foi apre-
sentado pelo Ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), o astronauta 

Marcos Pontes, no Seminário 
Base de Alcântara: Próximos Pas-
sos, organizado pelo governo do 
MA (15/04/2019), o AST não tra-
taria da expansão do CLA; o atual 
cenário demonstra o contrário. 

A previsão é que o governo fe-
deral recue e não trate da pauta 
quilombola até o fi m da pandemia, 
com base do parecer do MPF, mas 
podendo agir como da mesma 
forma que o Parlamento brasileiro 
fez após negar o parecer do MPF à 
época de consolidar AST, a toque 
de caixa, sem discutir a CCPLI. 

A não defi nição territorial 
quilombola na qual seus mora-
dores têm reconhecimento cons-
titucional, é negá-los enquanto 
cidadãos brasileiros. Precisamos 
doravante exigir a anulação do 
AST e defender irrestritamente o 
direito territorial quilombola de 
Alcântara-MA.

No dia 31 de março, o índio 
Zezico Rodrigues Guajajara foi 
assassinado a tiros no caminho 
que leva à aldeia Zutiua, onde 
vivia, na Terra Indígena Arari-
bóia, no município de Arame. 
Zezico foi o quinto guajajara 
morto no Maranhão, em cinco 
meses. Não houve testemunhas 
do ato, mas tudo indica que o 
crime foi de emboscada.

Zezico era diretor do Centro 
de Educação Indígena Azuru 
e era líder respeitado entre os 
membros de sua etnia. Ape-
sar de ter recebido ameaças de 
morte em tempos recentes, até 
o fechamento desta edição não 
havia suspeitos apontados pela 
polícia do Maranhão, nem pela 
polícia federal, responsável pelo 
inquérito, já que a área é de ju-
risdição da União.

No dia seguinte ao homicí-
dio, o secretário de Estado de 
Direitos Humanos e Participa-
ção Popular visitou a área, em 
companhia da ativista política 

Sônia Guajajara. A Secretaria 
de Segurança deslocou para a 
região a Força Tarefa de Prote-
ção à Vida Indígena (FT-Vida) 
um grupo de seu efetivo, em 
meio a uma intensa divulgação 
de notas de repúdio pela conti-
nuidade do extermínio da nação 
guajajara, a mais populosa entre 
os indígenas do Maranhão. 

Na verdade, a perseguição e 
morte de lideranças indígenas no 
Maranhão é frequente. Nos últi-
mos anos, os ataques se intensifi -
caram porque as terras indígenas 
são praticamente as únicas onde 
ainda se encontram madeiras de 
lei, o que atiça a cobiça de madei-
reiros, além do avanço da frontei-
ra agrícola e pecuária.

Quebrando a tradição:
festejos juninos serão adiados 

“Pelourinho Tecnológico”: a expansão do CLA 
frente à exclusão quilombola de Alcântara

Líder indígena é assassinado 
quando voltava à aldeia

Luiz Pedro

Artêmio Macedo Costa Luiz Pedro

_____________
Artêmio Macedo Costa. Historiador, Mestre do 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvi-
mento Socioespacial e Regional PPDSR/UEMA.
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Resolução do governo estabelece diretrizes para a expulsão e reassentamento
dos quilombolas, violando Convenção da OIT na qual o Brasil é signatário Zezico Guajajara


