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Estados Unidos intervêm no Brasil para 
fortalecer Paulo Guedes e barrar o plano Pró-
Brasil. Pág. 3

Congresso precisa deixar caducar a MP 910, 
que perdoa grilagem de terras na Amazônia 
Legal. Pág. 5

Argentina dá de goleada e mostra ao Brasil 
como proteger a população em tempos de 
pandemia. Pág. 6

Dados da PNAD Contínua, do IBGE, mostram 
um aumento da desigualdade no Maranhão.
Pág. 7

 Leia nesta edição

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

9 de maio de 2020 edição Nº 95

O Juiz Ricardo Macieira suspendeu a 
retomada da duplicação da BR 135 
em terras quilombolas do Mara-
nhão. Ele reforça a necessidade de 
realização de novos estudos sobre os 
impactos aos nossos territórios e a 
realização da consulta prévia, livre, 
informada e de boa fé, prevista pela 
Convenção 169 da OIT, antes da reto-
mada das obras.Pág. 8

Quilombolas
resistem no Maranhão

Essa foi a resposta de Bolsonaro ao questionamento da 
imprensa sobre o número de mortes em decorrência da 
Covid-19. Naquele dia eram 5,5 mil óbitos e 80 mil casos 
confi rmados. Agora já são mais de 10 mil mortes e cerca de 
150 mil infectados, mas ele continua indiferente e sem um 
plano nacional para enfrentar a pandemia. 

Bolsonaro desdém dos familiares dos falecidos e dos 
profi ssionais de saúde. Não se interessa em suprir as neces-
sidades do SUS e só se preocupa com os mais ricos. Prova 
disso foi a visita que ele fez com empresários gananciosos 
ao STF para pressionar pelo fi m do isolamento social, sem 
se importar com as mortes. Pág. 4 e 5
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Expediente

O Jornal Brasil Popular está desde 2015 levando informação 
à população do DF e Entorno. E agora, em tempos de pande-
mia, foi preciso investir nos meios eletrônicos – site e das redes 
sociais. Mas assim que as condições sanitárias permitirem, o 
jornal impresso vai voltar com toda a força. Contudo, a ideia 
é permanecer com a comunicação via Internet e fortalecer a 
parceria com os leitores. 

Para fazer parte desse projeto, você pode ajudar, divulgando o 
jornal e também colaborando fi nanceiramente. Entre no site 
www.brasilpopular.com e autorize o débito no seu cartão de 
crédito, com valores mensais a partir de R$ 30, no ambiente 
virtual do PagSeguro, com seus dados protegidos. Ou deposite 
no banco (BB ou BRB) e envie o comprovante para o e-mail 
atendimento.jbp@gmail.com
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Ajude o Brasil Popular a 
continuar informando você

Auxílio Emergencial
Brasil tem a mais moderna automação 
bancária do mundo, mas não funciona 
para pagar benefícios aos pobres. 
Funciona para enriquecer banqueiros, 
cobrar caro por serviços, demitir ban-
cários em massa e deixar a população 
correndo risco em fi las intermináveis. 
Poderiam descentralizar, via Correios, 
contratar gente e bater de porta em 
porta para pagar os R$ 600.

Paulo Freire
No dia 2 de maio completaram-
-se 23 anos sem Paulo Freire. 
Patrono da educação brasileira, 
ele é constantemente atacado 
por aqueles que não querem a 
libertação do povo por meio do 
conhecimento, como o próprio 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, que ameaça retirar 
o mural de Paulo Freire que fi ca 
em frente ao MEC.

Cá entre nós... Recordar é viver...

Bolsonaro parece bobo, 
mas não é. Acredite!

E
m editais anteriores, 
chamamos o presidente 
Bolsonaro de bobalhão, 
menos por considerá-

-lo bobo de fato, mas sim por 
entender que ele procura re-
presentar esse personagem, 
para divertir os seus eleitores e 
desviar o foco dos pífi os resul-
tados do seu governo. Mas os 
fatos vão nos mostrando que 
bobo ele não é. Ao contrário, é 
esperto politicamente, tem um 
plano bem elaborado e dá os 
passos necessários para atingir 
seu objetivo estratégico. Que 
nada mais é do que se tornar 
um ditador eleito. O que está 
longe de ser irreal, pois temos 
exemplos históricos, como o 
de Hitler.

Em primeiro lugar, ele gostaria 

de governar por decreto. Nada 
de passar os projetos de lei pelo 
crivo do Congresso Nacional. 
Muito menos ser fi scalizado 
pelo parlamento. Para governar 
por fora do Congresso, é funda-
mental vender a ideia – o que 
não é difícil, diga-se – de que 
deputados e senadores são um 
bando de corruptos e chanta-
gistas. Ainda que por dentro 
faça negociações com o cen-
trão, para evitar a possibilidade 
de impeachment. 

A segunda ideia é desacreditar 
o Judiciário, em especial o Su-
premo Tribunal Federal. Os três 
poderes constitucionais do 
país são o Executivo, o Legisla-
tivo e o Judiciário. O nada bobo 
presidente Bolsonaro quer que 
os outros dois poderes fi quem 

o mais possível frágeis, para ele 
poder reinar absoluto. Quando 
disse, recentemente, “eu sou a 
Constituição!”, mostrou clara-
mente sua vocação e seu pro-
jeto estratégico de se tornar 
um ditador eleito, mandando 
às favas o STF, que é o guardião 
da Constituição.

Paralelamente a isso, ele não 
descuida de aumentar o seu 
poder militar e paramilitar. 

Por um lado, encheu de mili-
tares a Esplanada dos Ministé-
rios. De outro lado, mantém a 
sua tropa de fanáticos segui-
dores – os famosos bolsomi-
nions – em permanente es-
tado de mobilização. Ele não 
adotou o isolamento social 
– feito no mundo todo – para, 

prioritariamente, poder man-
ter o seu exército paramilitar 
de fanáticos em constante 
atividade nas ruas, destilando 
ódio e agressões ao Congresso 
e ao STF, como vemos aconte-
cer todas as semanas. A partir 
da ruptura com o ministro Sér-
gio Moro, este tornou-se tam-
bém objeto de ataque feroz 
das hordas bolsomínians.

Queremos trazer à refl exão 
que o maior perigo neste país, 
para além de morrerem cen-
tenas de milhares de pessoas 
pelo Covid-19, é deixar que 
Bolsonaro se torne ditador 
eleito, com muito poder de 
fogo. A sociedade brasileira, 
que é majoritariamente de-
mocrática, precisa reagir e dar 
uma resposta à altura. 

Editorial
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Na quarta-feira (6/5), a Câ-
mara dos Deputados aprovou 
em segundo turno a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 10/2020, que permite 
ao Banco Central (BC) adqui-
rir papéis podres dos grandes 
bancos e investidores, sem li-
mite algum. 

O presidente do BC já ha-
via declarado que esse negó-
cio irá custar R$972,9 bilhões, 
mas esse valor não considera 
a atualização pela inflação, 
como constou de levanta-
mento publicado pelo Esta-
dão – que revelou ainda que 
esses papéis estão acumu-
lados há 15 anos, ou seja, se 
computada a atualização, es-
tamos falando de um rombo 
de vários trilhões de reais.

Segundo denúncia da Au-
ditoria Cidadã da Dívida, a 
dívida pública vai aumentar 
exponencialmente e a con-
trapartida serão esses papéis 
podres adquiridos pelo Banco 
Central. E, como sempre, o 
povo é que vai pagar essa dívi-
da enorme, com mais arrocho 
fiscal, privatizações e retira-
das de direitos trabalhistas e 
sociais. 

A Auditoria Cidadã decla-
rou que “esta PEC é mais uma 
prova cabal, didática e escan-
carada da produção de dívida 
pública por meio de mecanis-
mos financeiros totalmente 
ilegítimos, sem contrapartida 
alguma ao país ou à socieda-
de, o que denominamos Siste-
ma da Dívida”.

brasil 9 de maio de 2020

Os Estados Unidos, 
sem maiores dis-
farces, intervêm no 
Brasil, em momento 

crucial da vida nacional, quando 
a população se encontra amea-
çada pelo novo coronavírus.

Começando pelo vírus, o ul-
traneoloiberal Paulo Guedes, 
ministro da Economia, reafirma 
que defende o interesse america-
no ao evitar que o Estado social 
remova o Estado neoliberal.

Faz isso, defendendo a aus-
teridade fiscal em plena pan-
demia, indo na contramão do 
mundo, que prioriza maiores 
gastos públicos, para superar o 
Estado mínimo, dominado pelo 
interesse privado.

Por isso, senta em cima do 
cofre para não soltar dinheiro 
aos trabalhadores e empresários, 
de modo a girar os negócios em 
meio à paralisia do consumo, da 

produção, da arrecadação e dos 
investimentos, o silogismo capi-
talista clássico. Sem os recursos, 
os assalariados não consomem. 
E sem consumo, os empresários 
entram em bancarrota. 

Os bancos privados, aos quais 
o governo diz passar recursos 
para fazer circular a grana, não 
emprestam, temerosos de calo-
tes. A eles, o tesouro nacional, 
por meio do Banco Central, re-
passa R$ 1,2 trilhão, para com-
prar os títulos das empresas em 
bancarrota que têm em carteiras, 
candidatos a se transformarem 
em papeis podres. 

Troca-os, imediatamente, 
por títulos públicos, livrando-
-se de calotes. Capitalizados, 
com esse recurso, os bancos 
não deixam o dinheiro circular, 
porque sobem os juros para os 
tomadores, afetados pelo sub-
consumismo, decorrente do 

superarrocho salarial vigente.
Os estados, desesperados, sem 

arrecadação de ICMS, abrem o 
bico e não têm condições de en-
frentar o novo coronavírus.

Paulo Guedes, diante dessa 
agonia econômica e financei-
ra, simplesmente tirou da sua 
agenda a crise sanitária, a fim de 
priorizar o modelo neoliberal, 
que sucateia o Estado nacional e 
apressa privatização das estatais.

Os militares, por meio do pla-
no Pró-Brasil, anunciado pelo 
ministro da Casa Civil, general 
Braga Neto, tentaram – de forma 
um pouco tímida – uma reação 
neonacionalista, para fazer frente 
ao ultraneoliberal Guedes. Mas 
logo apareceu o ministro, com 
ampla cobertura da grande mí-
dia, para anunciar que o governo 
Bolsonaro está fechado com seu 
plano neoliberal, do jeito que os 
Estados Unidos querem.

O Pró-Brasil é um esboço 
de programa do governo fede-
ral, coordenado pelo Ministro-
-Chefe da Casa Civil, General 
Braga Netto, com a participação 
de onze ministérios, visando à 
retomada da economia, após o 
fim do isolamento social, o que 
deverá ocorrer em julho/agosto.

Essa medida, no entanto, 
não é consensual no governo. 
De um lado, apoiando forte-
mente o programa, está a ala 
militar mais o Ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Freitas. 
Do outro lado, divergindo con-
ceitualmente do programa, o 
Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, mais o Ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo. A ala militar mais o 
ministro Tarcísio defendem 

que sejam realizados investi-
mentos públicos significativos 
para gerar emprego e renda, o 
que é questionado com vigor 
pelo Ministro da Economia. 

A linha divisória é o teto dos 
gastos. A equipe econômica de-
fende que não seja ultrapassa-
do o teto de gastos já definidos 
para o orçamento deste ano. A 
ala militar entende que o país 
estará numa situação de colap-
so econômico, com aumento do 
desemprego e redução da renda 
e que, somente com um razo-
ável volume de obras públicas 
será possível minimizar as per-
das decorrentes da pandemia 
do Covid-19. O que justificaria 
ultrapassar o teto de gastos. 

Na 4ª feira (6/5), a equipe 
econômica tentou convencer 

a ala militar de que bastariam 
as privatizações para gerar em-
prego e renda. Tudo indica, 
no entanto, que a ala militar 
não foi convencida. Primei-
ro, por entender que não será 
fácil vender empresas neste 
momento de crise mundial. Se-
gundo, devido à não garantia 
de que esse dinheiro irá para 
as atividades produtivas, onde 
seriam gerados os empregos e 
rendas necessárias.

Sendo assim, permanece o 
impasse, uma vez que o pró-
prio presidente ainda não de-
cidiu que linha será adotada. 
Pelo menos, para alguma coisa 
serviu a pandemia: provocar 
rachaduras na então intocável 
política neoliberal do Ministro 
Paulo Guedes.

EUA intervêm no Brasil 
para fortalecer Guedes e 
minar plano Pró-Brasil 

Pró-Brasil: o que é e para onde vai?

PEC 10: Congresso aprova 
golpe financeiro para 
Banco Central comprar 
papéis podres dos bancos

Cesar Fonseca

Augusto da Fonseca



A pandemia de Covid-19 conti-
nua avançando rapidamente 
no país, mas muitas pessoas, 
inclusive o presidente Bolsona-

ro, não acreditam na sua gravidade. Assim 
como o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, Bolsonaro quer desespe-
radamente encontrar um medicamento, 
uma vacina ou algum outro tipo de remé-
dio para se livrar da pandemia num passe 
de mágica. Trump chegou a sugerir que 
produtos de limpeza, tipo água sanitária, 
poderiam funcionar para matar o vírus. E, 
acreditem, muitos americanos se intoxica-
ram tomando tais produtos. 

No Brasil, em 24 horas, do dia 7 de 
maio ao dia 8, foram registradas 800 mor-
tes pela doença, segundo o Ministério da 
Saúde. Chegamos a 10.017 óbitos e cerca 
de 150 mil casos confi rmados. Mas os epi-
demiologistas alertam que esses números 

não refl etem a realidade, pois muitos ca-
sos não são identifi cados e muitos pacien-
tes morrem e são enterrados sem ter feito 
o teste de confi rmação da Covid-19. 

Para chegar aos dados reais, teríamos 
que multiplicar os casos por 12, o que re-
sultaria mais de 1,5 milhão de casos; e as 
mortes por 7, o que conformaria cerca de 
64 mil óbitos. Os meses de maio e junho 
serão mais dramáticos, pois os casos se 
aceleram. O anunciado colapso do SUS 
já é realidade no Amazonas, no Pará, no 
Maranhão, no Ceará, em Pernambuco e 
no Rio de Janeiro. 

Tentando diminuir o número de ca-
sos, muitos lugares já decretaram o “lo-
ckdown”, que é um isolamento muito 
mais rigoroso: estradas são bloqueadas, 
ninguém pode sair de casa nem da cida-
de, não pode andar na rua, em praças ou 
praias, a não ser para algumas compras 

essenciais, como alimentos ou remédios. 
Governadores e prefeitos reclamam da 

omissão do Governo Federal.  O ministro 
da Economia, Paulo Guedes, covarde-
mente condiciona a ajuda aos estados e 
municípios à aprovação do congelamen-
to de salários dos funcionários públicos. 

Nosso Presidente estimula a organização 
e participa de carreatas e manifestações de 
rua contra a democracia, incentivando as 
pessoas a sair do isolamento. 

E o Brasil não tem um plano para en-
frentar a pandemia. O SUS, há tempos, 
foi abandonado.

Todos sabem que conviver com uma 
visita inesperada é muito desagradável, 
pior ainda quando ela resolve aparecer sem 
avisar, levando um monte de gente junto e 
ainda forçando uma intimidade. Pois foi 
assim que se sentiu o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Dias Toff oli, na 
quinta-feira (7/5).

É que o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, fez uma visita surpresa ao STF, 
acompanhado por empresários e alguns 
ministros – entre eles Paulo Guedes da 
Economia – para reclamar das medidas 
de isolamento social tomadas por gover-
nadores e prefeitos de todo o país. Eles 
querem o apoio de Toff oli para reabrir as 
atividades econômicas, sem levar em con-

ta que o Brasil ainda nem sequer atingiu o 
pico da curva do número de pessoas in-
fectadas pela Covid-19.

Durante reunião com Toff oli, Bolsona-
ro disse que "todos nós viemos aqui [STF] 
para o Brasil voltar à normalidade". En-
quanto isso, do lado de fora, milícias fas-
cistas gritavam palavras de ordem contra 
o STF. A resposta de Toff oli foi que o go-
verno federal precisa dialogar com gover-
nadores e prefeitos e que deve coordenar 
as ações com eles.

O fato causou indignação no STF, não 
só pela visita de última hora, mas principal-
mente porque tudo foi transmitido ao vivo 
pelas redes sociais de Bolsonaro sem que 
nada tivesse sido comunicado ao anfi trião.

Centrais sindicais e movimentos so-
ciais organizam ato virtual em defesa da 
saúde, emprego e renda e contra o des-
governo de Jair Bolsonaro em tempos de 
pandemia e crise econômica.

Pela primeira vez nos últimos anos, as 
manifestações do 1º de maio não foram 
realizadas em espaços públicos, devido ao 
isolamento social imposto em decorrên-
cia do coronavírus.

Mas isso não impediu a mobilização 
dos trabalhadores em todo o país. As cen-
trais sindicais e os movimentos sociais 
se uniram em um esforço histórico para 
promover um Ato Virtual, que reuniu 
artistas, personalidades e lideranças de 
várias correntes ideológicas, como os ex-
-presidentes Fernando Henrique, Lula e 
Dilma. Uma grande rede de comunicação 
foi formada para transmitir a live do Dia 
do Trabalhador. O ato foi marcado pelo 
fortalecimento do “Fora, Bolsonaro!”, que 
já toma conta do país.

Para o presidente da CUT, Sérgio No-
bre, a mobilização precisa ser mais do que 
uma palavra de ordem. “Bolsonaro pre-
cisa sair porque o povo não merece viver 
a situação que está vivendo. Merece reto-
mar o caminho do crescimento econômi-
co caminho da geração de emprego das 
políticas sociais da tranquilidade social 
da igualdade e da melhoria dos serviços 
públicos e isso virá com a luta”, destacou.

E o ex-presidente Lula criticou o des-
governo promovido por Bolsonaro: “É 
com tristeza que vemos a economia pa-
tinar, conquistas democráticas serem re-
vogadas e a maioria da população fazen-
do sacrifícios diariamente. Vivemos um 
momento onde a nossa democracia está 
incompleta. O desemprego cresce e hu-
milha o pai de família e a dona de casa. 
Em uma força de trabalho superior a 100 
milhões de pessoas, apenas 33 milhões 
têm carteira assinada, o número mais 
baixo em seis anos.”

Menos carreatas
e mais SUS

Bolsonaro vai ao STF com empresários
para pressionar Toff oli pelo fi m do isolamento

Mobilização no dia do trabalhador
reforça grito “Fora Bolsonaro!”

1º de maio

brasil

Geraldo Lucchese

Geraldo Magela Ferreira

44
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Se alguém estiver fora da lei, fora de 
si e fora da sua responsabilidade, o que 
acontece? Certamente vai ser processa-
do, contido, responsabilizado. Quando 
perguntado sobre o número de mortos 
pela pandemia, Bolsonaro disse: “E daí? 
Lamento. Quer que eu faça o que?”

O país inteiro ficou chocado com 
essa frase e com sua falta de compaixão 
com os milhares de infectados (já mais 
de 135 mil) e de famílias de mortos (em 
torno de 600 por dia). Três em cada dez 
brasileiros tem um conhecido infecta-
do. Além da falta de compaixão, o presi-
dente desrespeita a Constituição, as leis 
e as normas, mesmo sendo o funcioná-
rio público número um. 

Participar de atos antidemocráticos, 
defender a ditadura, atacar e querer pas-
sar por cima do Congresso Nacional e 
do Supremo Tribunal Federal, interferir 
na Polícia Federal em proveito próprio, 
colocar assinatura não autorizada de 

um ministro em documento e não cum-
prir as regras de distanciamento social 
é condição jurídica para um impeach-
ment. 

O Presidente se mostra descontro-
lado em público com gestos e frases 
agressivas contra as instituições e a 
imprensa.  Há forte suspeita de que foi 
contaminado pelo vírus em sua viagem 
aos Estados Unidos. Além do risco de 
espalhar o vírus ao abraçar pessoas, in-
clusive após limpar o nariz com o braço, 
provoca aglomerações com total falta de 
responsabilidade. 

Ataca governadores e prefeitos que 
estabelecem o distanciamento social 
para salvar vidas. Mostra que está fora 
da lei, fora de si, sem compaixão e sem 
compromisso com a população brasilei-
ra. Ele mesmo está criando as condições 
para sua rejeição e desaprovação que 
vêm aumentando cada vez mais, con-
forme mostram as diferentes pesquisas. 

Em ato que demonstra 
profunda subserviência aos 
interesses de corporações 
empresarias internacionais 
do agronegócio, o presiden-
te Bolsonaro editou e enviou 
para análise do Congresso 
Nacional a Medida Provisória 
(MP) 910/2019. 

Organizações e movimen-
tos sociais, dentre os quais, 
povos indígenas, campesi-
nos, pescadores artesanais, 
ambientalistas e indigenistas, 
como o Conselho Indigenis-
ta Missionário-Cimi, forma-
ram uma ampla articulação 
para pressionar deputados e 
Senadores a não votar a MP 
910/19, deixando que ela per-
ca validade no mês de maio.

Isso porque a referida Me-
dida anistia o crime de invasão 
e grilagem de terras públicas 
praticados até o final de 2018 
na Amazônia Legal, ao autori-
zar a legalização da ocupação 
irregular de até 2.500 hectares, 
por pessoas físicas ou jurídi-
cas, sem licitação. 

Além disso, a MP 910/19 
bloqueia o reconhecimento 
e demarcação de terras in-
dígenas, quilombolas e de 

comunidades tradicionais, 
pois beneficia a regularização 
privada sobre terras públicas 
e devolutas, sendo que estas 
devem ser destinadas prio-
ritariamente para a Reforma 
agrária (Art. 188 CF/88), a 
Titulação de territórios in-
dígenas (Art. 231 CF/88), a 
Titulação de territórios qui-
lombolas (Art. 68 do ADCT 
da CF/88), a Titulação de ter-
ritórios de povos e comunida-
des tradicionais (Art. 1.a e art. 
14 Decreto 5051/14 cc art. 3 
Decreto 6040/03) e a proteção 
de ecossistemas naturais (Art. 
225, §5 da CF/88).

O Brasil continua a ser um 
dos países com maior concen-
tração de terras no mundo. 
Apenas 1% dos proprietários 
detém cerca de 48% das áreas 
rurais. A massiva privatização 
de terras públicas federais no 
Brasil, proposta pelo governo 
Bolsonaro por meio da MP 
910/19, busca adequar a es-
trutura fundiária a um novo 
ciclo colonial de captura do 
patrimônio público pelo mer-
cado global, o que é totalmen-
te prejudicial ao Brasil e aos 
brasileiros.

Fora da lei, fora de si, fora da responsabilidade. E daí?

Por que a MP 910/2019 não deve ser votada pelo Congresso Nacional?

"Teremos que lutar pela garantia de um mínimo para as pessoas sobreviverem. E podemos 
começar tornando permanente o socorro emergencial para o período da pandemia".

Luis Inácio Lula da Silva

9 de maio de 2020

Vicente Faleiros 

Conselho Indigenista Missionário-Cimi
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Desmatamento na 
Terra Indígena Urubu Branco (MT)
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Enquanto o Brasil, debai-
xo da gestão criminosa 
do extremista de direita 
Jair Bolsonaro, caminha 

rapidamente para uma catástrofe 
humana, a vizinha Argentina dá 
um show de competência e efi -
ciência com as medidas de con-
tenção ao coronavírus adotadas 
pelo governo esquerdista de Al-
berto Fernandez.

 Nosso mais emblemático 
rival dos gramados foi simples-
mente o primeiro país latinoa-
mericano a agir decisivamente 
decretando emergência de saúde 
pública já em 12 de março, um 
dia depois que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decla-
rou pandemia global. E, a partir 
daí, medidas governamentais 
enérgicas se sucederam.

 O empenho inicial do gover-
no argentino foi focado em acha-
tar a curva, coibindo a dissemi-
nação do vírus. A Saúde pública 
ganhou reforço para ter condi-
ções de fazer testes em massa, 
rastrear contatos e ser suprida de 
equipamentos de proteção para 
os profi ssionais da linha de fren-
te, além de respiradores para os 
severamente infectados.

 As medidas incluíram ain-
da a permanência obrigatória 

em abrigos para os que vio-
lam o distanciamento, além de 
multas e prisão de seis meses a 
dois anos, e outras medidas de 
“isolamento social e preventivo” 
agora estendidas até 10 de maio.

 Todas as chegadas de passa-
geiros dos "pontos quentes" do 
Covid-19 (incluindo China, Irã, 
Coréia do Sul, Itália e EUA) têm 
que fi car em quarentena por 14 
dias, independentemente da na-
cionalidade. Todos os voos diretos 
entre Argentina e EUA, bem como 
Europa, foram suspensos por 30 
dias a partir de 17 de março, agora 
prolongados indefi nidamente.

 O governo argentino tam-
bém passou a proteger sua po-
pulação do epicentro brasileiro 
criando corredores seguros nas 
províncias de fronteira que per-
mitem que os motoristas bra-
sileiros acessem os banheiros, 
comprem comida e descarre-
guem produtos com o mínimo 
de contato com os argentinos.

 O resultado das medidas 
enérgicas - além de um pacote 
econômico feroz em que o go-
verno assume sacrifícios orça-
mentários para proteger os ar-
gentinos e as empresas - é que 
as mortes não chegaram a 280 
até o dia 7 de maio. 

Enquanto isso, no Brasil as 
mortes já passam de 8,5 mil. E a 
situação da pandemia no territó-
rio brasileiro está causando pre-
ocupação nos países vizinhos. O 
que mais chama a atenção é que 
o presidente Jair Bolsonaro se 
opõe publicamente às medidas 

restritivas para conter o avanço 
da doença. Alberto Fernández já 
afi rmou que o Brasil representa 
um risco muito grande para a 
América do Sul. 

No Paraguai, o presidente 
conservador Mario Abdo Bení-
tez recusou-se a abrir gradativa-

mente a fronteira com o Brasil, 
como queriam os comerciantes 
da fronteiriça Ciudad del Este. 
O também direitista Luis Lacal-
le Pou, presidente do Uruguai, 
anunciou um aumento do con-
trole sanitário na fronteira com 
o Brasil.

Argentina dá de goleada e mostra que é possível 
proteger o povo em tempos de pandemia
Milla Gentil

Na comparação entre as 
44 principais economias 
mundiais, a moeda brasi-
leira foi a que mais se des-
valorizou frente ao dólar 
este ano. E não adianta co-
locar a culpa na pandemia, 
já que esse é um problema 
que atingiu o mundo todo. 
A questão é a péssima po-
lítica econômica de Bol-
sonaro. Na quinta-feira 
(7/5), o dólar chegou a ser 
cotado a R$ 5,84, um triste 
novo recorde.

Real é moeda que 
mais se desvaloriza 
no mundo

O presidente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, mandou arquivar o relatório 
formulado pelo Centro de Controlo de Do-
enças e Prevenção (CDC), que detalhava 
como cada um deveria se portar assim que 
fossem reabertas as atividades econômicas, 
igrejas, escolas e órgãos governamentais.

O relatório de 17 páginas, intitulado 
"Guia para implementar a abertura da 
América", foi escrito para ajudar líderes re-
ligiosos, empresários, educadores e funcio-
nários públicos estaduais e locais nas práti-
cas de fi m do confi namento imposto devido 
à pandemia de Covid-19.

É preciso haver uma coordenação nacio-
nal para que os líderes estaduais não tomem 

decisões isoladas e provavelmente descoor-
denadas, o que pode prejudicar o controle 
da disseminação da doença. Mas Trump 
não quer se comprometer com nenhuma 
ação relacionada ao coronavírus e resolveu 
deixar as decisões nas mãos dos governado-
res para justifi car que ele não tem culpa de 
nada, caso alguma coisa der errado. 

Ao discordar da atitude omissa de 
Trump, o diretor médico da Associação 
de Funcionários Estaduais e Territoriais 
de Saúde, Marcus Plescia, disse que "os 
estados e os departamentos locais de 
saúde precisam de orientação sobre mui-
tos dos desafi os nesta decisão de reabrir                                 
a economia". 

Trump tira o corpo fora e arquiva
relatório que orienta retomada da economia

A Nova Zelândia é considerada um dos 
melhores modelos mundiais na contenção da 
pandemia do novo coronavírus, graças a me-
didas extremas de isolamento (lockdown), 
com quase todas as pessoas em casa, só man-
tendo os trabalhos estritamente essenciais. 

"Governos bons salvam pessoas, gover-
nos ruins matam pessoas", afi rmou um dos 
epidemiologistas que ajudaram a Nova Ze-
lândia a montar o plano de enfrentamento 
à Covid-19. Naquele país, foram registradas 
somente 20 mortes e cerca de 1.500 casos 
porque a primeira ministra, Jacinta Ardern, 
priorizou a vida da população tomando deci-
sões baseadas na ciência.

Nova Zelândia
salvou vidas com medidas
rígidas de isolamento
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Dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de 
Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), 

relativos a 2019, mostram que, 
no Maranhão, o rendimento pro-
veniente do trabalho do 1% mais 
rico foi 26,8 vezes maior do que a 
renda dos 50% mais pobres. 

Apesar dessa grande desi-
gualdade, a proporção é maior 
ainda se tomarmos o Brasil 
como um todo (33,7 vezes) ou a 
região Nordeste em seu conjun-
to (35,8%). A PNAD Contínua é 
feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

No ano passado, o Maranhão 
continuava apresentando o me-
nor rendimento mensal real do-
miciliar per capita do país: R$ 
637, enquanto a média brasi-

leira era de R$ 1.406. Por outro 
lado, a pesquisa mostra que o 
Maranhão é a Unidade da Fede-
ração com maior percentual de 
domicílios em que pelo menos 
um morador era beneficiário do 
programa Bolsa Família: 35,2% 
o que significava 738 mil domi-
cílios, num total de 2.097.000.

A pesquisa mostra ainda que a 
participação dos domicílios ma-
ranhenses vem diminuindo per-
centualmente desde 2016 após 
ter atingido o nível de 42,1% em 
2015. A partir de 2016, ano do 
golpe contra a presidente Dilma, 
o índice de participação pelo Es-
tado nos domicílios que auferem 
recursos do Bolsa Família vem 
declinando ano após ano. Foi de 
38,6% em 2016; 37,4% em 2017 
e em 2018; e de 35,2% em 2019.

Ressalte-se que esse declínio 
no percentual de domicílios com 
pelo menos um morador rece-
bendo o Bolsa Família é nacio-
nal. Na média brasileira, houve a 
redução de 14, % para 13, %, ou 
seja, uma queda de meio ponto 
percentual. No caso maranhen-
se, o baque foi mais acentuado, 

caindo impressionantes 6,9 pon-
tos percentuais.

Outro dado preocupante em 
relação ao Maranhão é a redu-
ção da força de trabalho ocupa-
da que passou de 2.414.000 em 
2015 para 2.199.000 em 2019. 
Nesse caso, a diminuição não 
foi constante, com um leve in-

cremento entre 2018 e 2019, que 
não evitou o desaparecimento 
de 215 mil postos de trabalho no 
período iniciado em 2015.

Mais dados estão disponí-
veis na internet:  https://www.
ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
populacao/17270-pnad-conti-
nua.html?

A covid-19 nos revela mais uma 
exclusão existente em nosso país: a 
exclusão bancária. Um dos maiores 
motivos de aglomerações neste mo-
mento de pandemia no Brasil se dá 
em razão das gigantescas filas que se 
formam na Caixa Econômica Fede-
ral para acessar a ajuda emergencial 
aprovada pelo Congresso Nacional.

 Essa exclusão é irmã de outras. A 
principal delas é a social de maneira 
geral, acompanhada da digital, da 
educacional, etc. O governo se acos-
tumou a esquecer da existência dessas 
pessoas e agora quando elas precisam 
da mínima cidadania descobrimos 
que muitos não possuem sequer a 
carteira de identidade, o famoso RG. 
Dos que possuem CPF grande parte 
está cheio de pendências com as in-
formações do mesmo. A burocracia 
estatal cria sempre novas exclusões.

 Apenas descobrimos mais uma. E 
essa nova exclusão mostrou que no 
Brasil somos amadores até na hora 
em que buscamos soluções. Com 
tantos órgãos públicos e políticos de 
tantas vertentes, ninguém se mani-
festou ou previu que essa forma de 

acessar o benefício não daria certo 
em um momento de pandemia.

 Se temos dois grandes bancos es-
tatais: Caixa e Banco do Brasil, por 
que concentrar toda a liberação do 
recurso em um só? E depois de cons-
tatado que grande parte dos benefi-
ciários não possuem conta bancária, 
por que não foi determinada uma 
outra forma? Tipo providenciar antes 
de mais nada abertura URGENTE de 
conta para todas as pessoas com ime-
diata emissão de cartão para que pu-
dessem acessar o recurso de qualquer 
lugar, inclusive realizando compras 
no débito.

 A solução para amparar quem 
está desamparado nesse momento 
pode significar uma forma de tiro 
pela culatra. Temos um país que re-
agiu tardiamente a uma tragédia 
anunciada. Aí se incluem a maioria 
dos governantes, do meu ponto de 
vista. Situação essa agravada pela li-
derança fatal de um presidente inep-
to. E agora podemos através do que 
deveria ser uma solução, sentenciar à 
morte exatamente quem mais precisa 
de ajuda.

Desde que foi trazida para o país, a ca-
na-de-açúcar tem desempenhado impor-
tante papel na economia brasileira, maior 
produtor mundial, com 41,2% do total, em 
10,1 milhões hectares, o que corresponde a 
39,3% da área plantada mundialmente

A pandemia da COVID-19 e a guerra 
de preços entre Arábia Saudita e Rússia no 
mercado de petróleo derrubaram o oti-
mismo que o setor sucroenergético brasi-
leiro experimentava, inclusive após supe-
rar o impacto provocado em 2019, com a 
elevação da cota de importação de etanol, 
sem tarifa, dos Estados Unidos, em mais 
150 milhões de litros. 

O preço do petróleo Brent (US$/bar-
ril) tem apresentado queda de até 60% no 
seu valor, atingindo o valor mais baixo em 
décadas com efeito consequente e negati-
vo sobre os preços do etanol.  Esse cená-
rio potencializado pelo isolamento social, 
como medida de contenção da pandemia 
do Novo Coronavirus

Projeta-se redução da produção em 25 
bilhões de litros, menos de 24% em relação 
aos níveis da safra 2019/2020, cuja produção 
global foi de 33 bilhões de litros e queda na 
remuneração dos produtores de cana, afe-
tando investimentos nesse ativo biológico.

O setor é essencial para economia brasi-
leira em bioenergia sustentável e renovável, 
respondendo por 5% da balança comercial 
entre 2012 e 2018, redistribuídas na forma 
de salários, impostos e aquisições de pro-
dutos e serviços. É um imenso mercado de 
geração de emprego direto e indireto. Se-
gundo UNICA (2020), para cada emprego 
direto, 2,39 indiretos são gerados ao longo 
das cadeias produtivas do setor, multipli-
cando e interiorizando seus efeitos econô-
micos e sociais.

Há necessidade de intervenção do go-
verno federal e de toda a sociedade na 
preservação desse estratégico setor de pro-
dução de energia limpa e renovável de ge-
nuína matriz brasileira.  

A exclusão bancária O Mercado de Etanol, a Covid-19 
e a queda internacional
do preço do Petróleo.

Luiz Pedro

Steffano Silva Nunes

Milton Campelo 

maranhão 9 de maio de 2020

Dados da PNAD mostram um Maranhão 
mais pobre
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O Juiz Ricardo Macieira não ho-
mologou acordo feito entre 
Ministério Público Federal, 
Departamento Nacional de in-

fraestrutura de Transportes e Fundação 
Cultural Palmares para retomar as obras 
de duplicação da BR 135 em maio, em 
meio à pandemia, em terras quilombolas 
do Maranhão. O juiz, na decisão, reforça a 
necessidade de realização de novos estudos 
sobre os impactos aos nossos territórios e 
a realização da consulta prévia, livre, infor-
mada e de boa fé, prevista pela Convenção 
169 da OIT, antes da retomada das obras.

Essa foi uma decisão acertada do juiz, e 
que só foi possível graças, em primeiro lu-
gar, à nossa luta por direitos, que é ances-
tral e permanente; à pressão popular que 
nossas aliadas e aliados têm feito e que é 
imprescindível, e graças à ação incansável 
da Defensoria Pública da União no Ma-
ranhão, que há pelo menos uma década 
defende nossos territórios quilombolas. 
Apesar dessa decisão do juiz, nós ainda não 
estamos seguros em nossos territórios.

Os estudos de impacto às comunida-

des quilombolas precisam ser refeitos. 
Em decisão judicial de janeiro desse ano, 
o DNIT foi obrigado a apresentar novos 
estudos sobre comunidades quilombo-

las em 90 dias. Até agora, o DNIT nunca 
apresentou esses estudos. Qualquer con-
versa com as comunidades só pode acon-
tecer com os estudos em mãos. São mais 

de 60 comunidades impactadas num raio 
de 40 quilômetros. A consulta prévia, li-
vre, informada e de boa fé não é uma sim-
ples audiência pública. É uma construção 
de diálogo entre comunidades e poder 
público pensada a partir das necessidades 
e realidades de cada comunidade. 

O DNIT tem pressa em fazer a obra. O 
governo federal alegou que tem 80 milhões 
de reais para investir na obra de duplicação 
esse ano, e para isso tem que iniciar as obras 
até maio, senão o recurso seria perdido.

Nós, povo preto, e nossos irmãos indíge-
nas sabemos que a narrativa do progresso 
– e do genocídio “necessário” para deixar 
o progresso passar – é uma narrativa ve-
lha, tem pelo menos 520 anos, e nasceu na 
boca do primeiro colonizador. O governo 
federal, que se mostra cada dia mais anti-
democrático e autoritário, vai tentar nos 
atropelar. Mas a gente está fi rme e em pé, 
com nossos aliados e aliadas dentro e fora 
do país ao nosso lado para garantir que as 
leis nacionais e internacionais sejam respei-
tadas e cumpridas. Tivemos uma pequena 
vitória, mas a luta não acabou.

A economia maranhense ainda se 
recupera da grande recessão brasileira, 
de 2015-16, seguida de estagnação, até 
a chegada do Covid-19, que se revelou 
especialmente cruel para os Estados do 
Norte e Nordeste, porque subtraiu recur-
sos dos Fundos de Participação do Esta-
do e dos Municípios, que representam 
50% da arrecadação do Estado e mais de 
90% das receitas, da ampla maioria dos 
municípios maranhenses.

 A população foi castigada também 
pelo desaparecimento dos gastos federais 
no Estado, pela redução da cobertura 
dos programas sociais e pelas reformas 
trabalhistas que cassaram direitos dos 
trabalhadores e reduziram a massa de 
rendimentos dos ocupados. 

O desemprego de longo prazo e a preca-
rização, que já eram mais elevados no Es-
tado, em relação à média nacional e regio-
nal, aceleraram nos últimos cinco anos. A 
combinação dos três movimentos mencio-
nados, produziu aumento da invisibilidade 
de muitos aos cadastros dos programas so-
ciais. No Maranhão, como em todo o país, 
vai crescer muito a extrema pobreza. Pre-
cisamos realizar uma imediata busca ativa 
daqueles que estão em situação de fragili-

dade (inclusive na questão alimentar) e es-
tão invisíveis para os programas de auxílio 
do Governo Federal. 

A saída do isolamento social, não se co-
loca como medida prática neste momento 
para a grande maioria das cidades brasilei-
ras atingidas, que precisam, ao contrário, 
reforçar os protocolos distanciamento, nes-
te momento em que o Brasil vai se conver-
tendo, rapidamente, no maior caso de CO-
VID das Américas. Ultrapassado o pico da 
infestação (que tudo indica não acontecerá 
em maio), a saída do isolamento, deverá ser 

lenta, testando-se o terreno, com cuidado, 
porque as políticas públicas mobilizadas 
hoje, só serão de fato testadas e avaliadas, 
em 2 a 3 semanas. 

A experiência internacional demons-
tra que só é possível iniciar o movimento 
de desmobilização do isolamento social, 
com segurança, quando estivermos de 
novo, com segurança, dentro do limite 
da capacidade do sistema hospitalar, e, 
quando estivermos testando em massa, 
confi nando os infectados ao longo da 
cadeia de transmissão. Este é um grande 

desafi o para os Governos e para a socie-
dade maranhense e brasileira.

No Brasil, infelizmente, as ações do 
Governo Federal, ocorrem com demora 
e desarticulação, além de sabotadas pelo 
líder maior da Nação. Existe um proble-
ma gravíssimo de comunicação social, 
com o Presidente Jair Bolsonaro encar-
nando o sinistro Líder Necropopulista, 
incitando as pessoas a se exporem à do-
ença e a morte. Genocídio. 

O Lockdown¸ na Ilha do Maranhão, é 
a medida extrema e necessária, quando 
uma epidemia ultrapassa a capacidade 
dos recursos hospitalares. Pesquisa da 
CNI aponta que 4 entre 10 brasileiros 
tiveram perda total ou parcial da renda. 
Alguns segmentos paralisaram, a exem-
plo dos transportes aéreos, hotelaria e 
turismo, alimentação fora de casa e la-
zer e entretenimento, por exemplo, que 
são grandes empregadores na área de 
serviços, vêm demitindo muito, desde 
meados de março. Estimamos que, mes-
mo com as até aqui tímidas medidas de 
apoio ao emprego formal adotadas pelo 
Governo federal, mais de 5 milhões de 
trabalhadores formais já perderam o em-
prego no Brasil.

Uma pequena vitória, mas a luta não acabou

Lockdown: impactos sociais e econômicos e políticas públicas urgentes

rio grande do sul

Bolg Consulta Prévia Quilombola 

Felipe de Holanda 


