
Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
faz da pandemia um paraíso para os 
banqueiros. Pág. 3

Mobilização de estudantes faz governo 
adiar Enem, que estava marcado para 
novembro. Pág. 6

Diferente dos EUA, no Canadá a 
pandemia é tratada com serenidade e 
base científi ca. Pág. 7

Leia entrevista com Marli Rodrigues, 
do SindSaúde-DF, sobre a pandemia de 
Covid-19. Pág. 8
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O governador do DF, Ibaneis Rocha, 
vai ensaiando o fi m do isolamento 
social, numa espécie de “se colar, 
colou”. Mas a reação da comunida-
de escolar tem sido grande. Pais, 
alunos e servidores da educação 
são contra o retorno às aulas neste 
momento de crescimento dos casos 
de Covid-19.  Pág. 8

Retorno às 
aulas é um risco

A manutenção de Jair Bolsonaro na presidência da República já 
se tornou um caso grave de saúde pública. Por isso, na manhã de 
quinta-feira (21/5), um pedido coletivo de impeachment com mais 
de 400 signatários foi protocolado na Câmara dos Deputados. 

Cabe agora ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
decidir se arquiva ou determina a tramitação do processo de im-
peachment contra Bolsonaro, que também já se preocupa com a 
queda de sua aprovação para apenas 25%. Pág. 4 e 5

Manifestação pelo impeachment, realizada em Brasília, 
obedecendo o distanciamento social e o uso de máscara. 
(Foto: Lula Marques)

IMPEACHMENT!
O Brasil pede socorro



2

Na contramãoNa contramão

Conselho Editorial:
Alain Barki, Angélica Torres, Beto Almeida, 
César Fonseca, Eduardo Wendhausen Ramos, 
Geniberto Paiva Campos, Inês Ulhôa, F. C. Leite 
Filho, Augusto da Fonseca, Romário Schettino, 
Sérgio Carneiro e Ubiramar Souza

Editor Geral: Eduardo Wendhausen Ramos
Projeto Grá� co: Cirilo Quartim
Editores de Arte: Alain Barki e Oscar
Diagramação e capa: Eduardo G. Antero
E-mail da redação: brpop2015@gmail.com
Site: www.brpopular.com.br
Impressão: iGrá� ca

Associação do Jornal Brasil Popular (AJBP)
CNPJ: 23147573/0001-48  
Presidente: José Alberto Melo Silva
Diretor Administrativo Financeiro:
Niro Roni Nobre Barrios
Diretor Jurídico: Deva Garcia
Diretor de Comunicação: Eduardo Wendhausen Ramos

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

“Os ricos vão parar de exigir a volta 
ao trabalho quando os leitos de UTIs 
de hospitais privados forem requi-
sitados pelo Estado e se implantar 
uma fi la única. Aí estarão nas mes-
mas condições de seus empregados 
e não vão querer se arriscar. Obrigar 
empregados a correr risco é fácil...”

“Oscar Tabarez, brilhante 
treinador da seleção uruguaia, 
segura a foto de um estudante 
desaparecido na ditadura 
militar de seu país (1973-85). 
Todo dia 20/5, os uruguaios 
marcham contra a ditadura. A 
marcha deste ano foi virtual. 
Já no Brasil, marcham a favor, 
vestindo camisa da seleção.” 

Cá entre nós... Recordar é viver...

Agora escancarou!
O 

governo Bolsonaro, 
após algumas der-
rotas acachapantes 
e depois de fi ngir 

por mais de um ano que não 
negocia com o Congresso 
Nacional, resolveu escancarar 
aquilo que já fazia escondido: 
o toma lá, dá cá!

Na prática, ele diz o seguinte: 
“vocês, dos partidos que me 
apoiaram no início do gover-
no, “tomam lá” um monte de 
cargos no governo, com muito 
dinheiro para gastar e “dão cá”, 
pra mim, apoio irrestrito contra 
os mais de trinta pedidos de 
impeachment que estão em 
andamento no Congresso Na-
cional e no STF. Tá oquêi?”

Alguns partidos já concorda-
ram com isso, entre eles o PL, 
comandado pelo ex-deputado 
Valdemar Costa Neto, além de 
outros partidos do chamado 
“Centrão”, que tem como prin-
cipal característica fazer parte 
de qualquer governo, desde 
que ocupando cargos com 
muito dinheiro à disposição. 

Essa movimentação do presi-
dente Bolsonaro pode trazer 
o benefício de evitar o seu im-
peachment, mas coloca em ris-
co a permanência no governo 
do seu ministro da economia: 
Paulo Guedes. Se tiver que 
engolir esse acordão, Guedes 
vai tentar arrancar desses par-
tidos o compromisso de ajudar 
a acelerar as privatizações de 
estatais. Dane-se o povo e o 
coronavírus!

O fato é que o governo Bolso-
naro, além de se mostrar um 
desastre na economia e com 
investigações por corrupção 
do fi lho mais velho, está de-
monstrando sua total incapa-
cidade de coordenar as ações 
para fazer face à pandemia do 
coronavírus, o Covid-19. Além 
de combater as ações de iso-
lamento corretas dos gover-
nadores, e envergonhar o país 
perante todo o mundo, foi ca-

paz da façanha de trocar dois 
ministros da Saúde, em apenas 
um mês, no auge da pande-
mia. Para completar, levou o 
ministro Sérgio Moro a pedir 
demissão por tentar interfe-
rência indevida na direção da 
Polícia Federal, que investiga 
seu fi lho mais velho. 

Toda semana, Bolsonaro gera 
pelo menos uma crise, daí a 
necessidade de acordo com o 

“Centrão” para segurar o tran-
co. A situação é de tal gravida-
de que, entre o impeachment 
e a renúncia, o povo já está 
disposto a aceitar qualquer 
remédio para se ver livre desse 
vírus mortal. Ainda que tenha 
que trocar, provisoriamente, o 
capitão pelo general.

Hélio Doyle

André Rizek, jornalista

O Brasil precisa de leitos de UTI, auxílio-emergencial, 
respiradores, mais médicos e isolamento social.
Mas o presidente da República oferece cloroquina, 
incentivo à contaminação, mais miséria e confusão.

Editorial



www.brpopular.com.br 3

brasil 22 de maio de 2020

A declaração "vamos 
vender logo a porra 
do Banco do Brasil" 
feita pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, rea-
� rma o caráter entreguista que 
era visível para muitas pessoas 
nas eleições de 2018, mas não 
para parcela do eleitorado. Desi-
ludidos com a política nacional, 
focavam no discurso fácil feito 
por Bolsonaro sobre segurança 
e família sem prestar atenção 
no nefasto programa que seu 
governo teria para o país.

Ao tomar posse como pre-
sidente, Bolsonaro colocou na 
pasta da economia um "lobo 
em pele de cordeiro." Guedes 
assumiu seu cargo de Minis-
tro de Estado com a missão de 
entregar o patrimônio do povo 
brasileiro para a iniciativa pri-
vada e capital estrangeiro.

Foi um dos atores decisivos 
que destruiu o sonho da apo-
sentadoria de milhares de bra-
sileiros. A reforma da Previ-
dência fez a alegria do sistema 
� nanceiro privado que tanto 
queria nossos recursos da Pre-

vidência Social.
Também implementou a po-

lítica privatista de Bolsonaro 
atacando os Correios, Eletro-
bras, Petrobras, Dataprev, Ser-
pro, Caixa Econômica Federal 
e o Banco do Brasil. As reestru-
turações anunciadas no início 
deste ano são uma demonstra-
ção que o pior ainda está por vir.

Guedes pretende terminar 

o malé� co serviço para o qual 
foi designado e só espera o 
momento certo, igual um lobo 
aguardando para atacar. O pro-
blema é que as vítimas serão os 
milhões de brasileiros que não 
terão empresas públicas fortes 
a serviço do país e para melho-
rar a vida de nossa população. 
Cuidado com o "lobo em pele 
de cordeiro”.

A grande pandemia que en-
volve o mundo é o � nancismo 
neoliberal. Alguns países, re-
giões conseguiram o antídoto. 
Mas é preciso ter coragem e 
muito desprendimento para se 
vacinar. O egoísmo, as farsas, o 
pior de cada um a� ora nas cri-
ses, ao lado de atos heroicos e 
de intenso humanismo.

O covid 19 no Brasil mos-
trou a verdadeira face do go-
verno. Somente alguns fatos. 
Muita relutância e posterga-
ção para pagar a alguns pou-
cos, dos mais de cem milhões 
de desvalidos brasileiros, 
57,41% do salário mínimo, ou 
seja, quase a metade do que 
representa o menor valor o� -
cialmente estabelecido para 
sobrevivência.

Para distribuir recursos 
para estados e municípios, e 
sem qualquer garantia do uso 
para as necessidades da popu-
lação, está sendo exigida a re-
dução dos salários dos servi-
dores públicos civis, inclusive 

lotados na área da saúde.
Por outro lado, os bancos 

receberam, logo no início 
da pandemia (23/03), R$ 1,2 
trilhão para “dar liquidez no 
mercado, mitigar os efeitos do 
coronavírus”.

E tem mais, foi aprova-
da a Emenda Constitucional 
106/2020 que escancara a 
porta dos cofres públicos bra-
sileiros para sanear bancos es-
trangeiros dos títulos podres, 
ou seja, documentos de crédi-
tos impagáveis. E, ainda mais, 
autorizando transformar os 
saldos brasileiros no exterior, 
aplicados em títulos que pa-
gam 0% de juros, em débitos 
com bancos e instituições � -
nanceiras internacionais.

Finalizando, qual a razão 
da propaganda governamen-
tal e insistência no uso da clo-
roquina? Pelo que a UOL di-
vulgou (07/04/2020), porque 
o presidente Trump detém 
parcela das ações do fabrican-
te estadunidense.

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
deixou clara sua intenção de 
continuar torrando as reservas 
internacionais que foram acu-
muladas nos governos Lula e 
Dilma. Ou seja, o governo Bol-
sonaro só consegue gastar – e 

muito mal – o dinheiro do povo 
brasileiro. Gerar riqueza, que é 
bom, nada até agora. A políti-
ca econômica comandada pelo 
ministro Paulo Guedes é um 
� asco.

Em entrevista à Agência 
Reuters, na quarta-feira (20/5), 

Roberto Campos Neto a� r-
mou que o Banco Central ain-
da vai se desfazer de parte das 
reservas, que está hoje em 343 
bilhões de dólares, frente a 357 
bilhões de dólares no início do 
ano. Vale lembrar que o dólar já 
está cotado por volta de R$ 5,60. 

O governo Bolsonaro já a� r-
mou que quer vender a Casa da 
Moeda, estatal responsável pela 
produção de 2,6 bilhões de célu-
las e 4 bilhões de moedas ao ano, 
inclusive as comemorativas, pela 
confecção do passaporte e selos de 
rastreabilidade de cigarros e bebi-
das. Também combate fraudes e 

corrupção de documentos, pela 
proteção de marcas e certi� cações 
acadêmicas de provas e títulos.

A privatização da Casa da 
Moeda põe em risco a soberania 
nacional, aumenta a possibilida-
de de falsi� cação de passaportes 
e a sonegação de impostos. As 
15 maiores economias do mun-

do, Estados Unidos, Japão, In-
glaterra, França etc, incluindo o 
Brasil, produzem suas próprias 
cédulas e moedas para terem 
garantida a soberania nacional. 
Apenas alguns poucos países 
pequenos, como por exemplo, 
Quênia, têm a sua produção fei-
ta por estrangeiros.

Paulo Guedes está
destruindo o Brasil 

Pandemia: paraíso
para os banqueiros

Presidente do Banco Central vai torrar reservas deixadas por Lula e Dilma

Até a Casa da Moeda o Brasil pode perder

Rodrigo Britto

Pedro Pinho
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Na manhã de quinta-
-feira (21/5), um pedi-
do coletivo de impea-
chment do presidente 

Jair Bolsonaro foi protocolado na 
Câmara dos Deputados. Unidos 
contra o fascismo, mais de 400 
signatários – entre entidades, 
organizações e movimentos da 
sociedade civil, partidos políticos 
(PSOL, PT, PCdoB, PCB, PCO, 
PSTU e UP), juristas e personali-
dades – pedem o afastamento do 
presidente da República.

O documento acusa Bolsonaro 
de crimes de responsabilidade e 
de atentar contra a saúde pública, 
arriscando a vida da população 
pelo comportamento inadequa-
do – contrário à ciência – frente 
à pandemia do coronavírus, entre 
outras práticas passíveis de puni-
ção com a perda do mandato. 

Para que o processo de impe-
achment seja aberto, são neces-
sários 342 votos na Câmara. Já 
para evitar a abertura do pro-
cesso, Bolsonaro precisa do voto 

de 171 deputados. Por isso ele já 
está loteando cargos no governo 
entre os deputados do Centrão, 
grupo político formado por par-
lamentares de vários partidos 
(DEM, Solidariedade, PP, PL, PR 
e PRB, entre outros), que conta 
com fortes articuladores de fora 
do Congresso, como Edir Ma-
cedo e os ex-deputados Roberto 
Je� erson (PTB) e Waldemar da 
Costa Neto (PL). 

A posição mais estranha tem 
sido a do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que 
apesar de ser xingado diariamen-
te por seguidores de Bolsonaro, 
tem trabalhado para evitar o pro-
cesso de impeachment. Agora ele 
passa a ser mais pressionado, pois 
há muita gente envolvida no pe-
dido coletivo de afastamento de 
Bolsonaro. Já são 35 pedidos de 
impeachment aguardando a de-
cisão de Maia, que na condição 
de presidente da Câmara é quem 
decide se arquiva ou determina a 
tramitação do processo.

Pedido coletivo de impeachment 
é apresentado à Câmara

brasil

Dados da Pesquisa XP/Ipespe mos-
tram que o presidente Jair Bolsona-
ro continua perdendo apoio popular. 
De acordo com o levantamento, con-
cluído na terça-feira (19), 25% con-
sideram o governo bom ou ótimo, 
uma queda de 6 pontos percentuais 
em relação a 24 de abril. Já 50% 
dos entrevistados avaliam a gestão 
Bolsonaro como ruim ou péssima, 8 
pontos percentuais a mais que em 
24 de abril.

Com relação à atuação de Bolsonaro 
na crise do coronavírus, 58% consi-
deram ruim ou péssima e apensa 
21% entendem como boa ou ótima.

E sobre o isolamento social como 
medida de enfrentamento à pande-
mia, o apoio da população se man-
tém alto. Para 76%, esta é a melhor 
forma de se prevenir e tentar evitar 
o aumento da contaminação pelo 
coronavírus, exatamente o contrário 
do que defende Bolsonaro.

Aprovação 
de Bolsonaro 
cai para 25%

Vicente Faleiros 

A democracia está em risco
Quando não se aceita 

institucionalmente o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) e o Congresso Na-
cional, ataca-se a própria 
democracia. O STF é o 
guardião da Constituição e 
o Congresso legitimamente 
eleito é o representante do 
povo para elaborar as leis. 
O presidente da República 
é eleito para cumprir a lei, 
com a legalidade de seus 
atos controlada pelo STF. 
Seguidores de Bolsonaro 
se manifestam pelo fecha-
mento do STF e do Con-
gresso e ele não reage. Até 
participa dessas manifesta-
ções antidemocráticas. 

A democracia pressupõe 

eleições livres, a expressão 
da divergência, a liberdade 
de imprensa, de religião, 
de organização desde que 
não contrariem a própria 
democracia. A ditadura de 
1964 levou ao fechamento 
do Congresso Nacional, 
impôs a censura, proibiu e 
controlou eleições. 

O golpe de 2016 desti-
tuiu uma presidenta eleita 
usando-se de acusações de 
caráter político-econômico 
sem fundamento jurídico. 
Foi o Congresso que der-
rubou limites. Bolsonaro 
coloca em risco a democra-
cia ao não aceitar os freios 
e contrapesos das institui-
ções, buscando impor um 

poder centrado em si, em 
seus � lhos e em aliados 
fanáticos. Até mandou um 
jornalista calar a boca. 

Mesmo com 32 anos de 
vigência, a Constituição 
de 1988, que con� gura um 
Estado Democrático de 
Direito com freios e con-
trapesos, está sendo per-
manentemente ameaçada 
e minada por Bolsonaro 
e seus seguidores. São in-
dicadores da construção 
de um regime autoritário 
que hoje não tem apoio 
da maioria da população 
e nem das Forças Arma-
das, conforme o dito pelo 
Ministro da Defesa. Resta 
saber até quando.
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Na quinta-feira (21/5), Bolso-
naro voltou a criticar as medidas 
de isolamento social e a� rmou 
que “mais importante que a vida, 
é a liberdade”. Neste dia em que o 
Brasil ultrapassou 20 mil mortes 
por coronavírus, sendo mais de 
mil em apenas 24 horas, o pre-
sidente voltou a debochar das 
vítimas de Covid-19.

"Pessoal tem gente morrendo 
todo dia. A gente lamenta. Mor-
re muito mais gente do pavor do 
que o ato [coronavírus] em si. 
O pavor também mata, leva ao 
estresse, leva ao infarto…", disse 
Bolsonaro em sua live semanal 
as redes sociais.

Enquanto isso o Brasil já é o 
terceiro país com mais mortes 
por Covid-19 no mundo. E a 
Suécia – que ele tanto defende 
como modelo a ser seguido – 
passou a ter, na última semana, 
a maior taxa de mortalidade por 
coronavírus per capita do mun-

do, comprovando o � asco que 
foi a estratégia de evitar uma 
quarentena rígida. De acordo 
com dados da Universidade de 
Oxford, os suecos tiveram 6,08 
mortes diárias por milhão de 
habitantes, entre os dias 13/5 
e 20/5. Foi a taxa mais alta do 
mundo, acima de Reino Uni-
do (5,57), Bélgica (4,28) e EUA 
(4,11), no mesmo período.

Com a Pandemia, associa-
ções de moradores de comuni-
dades do Rio e de São (Rocinha, 
Complexo da Maré, Paraisópo-
lis) estão se organizando para 
prestar atendimento aos mais 
carentes, aos idosos e enfer-
mos, às famílias mais fragiliza-
das, desempregas, de sorte que 
o crônico abandono do estado 
não termine multiplicando a 
contaminação e, consequente-
mente, a perda de vidas. Tra-
ta-se de um belo exemplo de 
iniciativa popular. Que deveria 
estar presente nas agendas dos 
partidos e sindicatos.

Nas comunidades pobres, 
carentes de água corrente, de 
serviços de coletas de lixo e 
saneamento, a precariedade 
dos padrões sanitários agra-

va, enormemente, os já baixos 
indicadores de saúde. O resul-
tado é trágico: nestes bairros o 
número de mortos por corona-
vírus é dez vezes maior do que 
nos bairros de melhor padrão 
econômico. 

As iniciativas dos moradores 
destas comunidades, garantin-
do o suprimento de máscaras, 
álcool gel, alimentação, contro-
le e transportes dos casos com 
sinais de contaminação para 
unidades de saúde, indicam 
uma grande capacidade de or-
ganização popular, mas tam-
bém demonstram que muito 
mais vidas poderiam ser salvas 
se o Estado, por meio do Bata-
lhão de Engenharia do Exérci-
to, estivesse presente, com sua 
logística e equipamentos. 

Nos bairros de Caracas, Ve-
nezuela, afetados por sabota-
gens da oposição que dani� ca-
ram o fornecimento de água, o 
Exército da Venezuela instalou, 
emergencialmente, cisternas 
que garantem esse abasteci-
mento, uma ação que depende 
apenas de vontade política e 
respeito e compromisso com 
o povo. Não temos a ilusão de 
esperar isto do Governo Bolso-
naro, mas, em muitos estados, 
com governos populares, esta 
aliança precisa se reivindicada 
e construída, entre comuni-
dades e governos ou prefeitu-
ras, para elevar a consciência e 
conseguir defender a vida das 
famílias mais pobres, sempre as 
mais atingidas e perdidas, com 
ou sem pandemia.

As denúncias do empresá-
rio Paulo Marinho (PSDB-RJ), 
suplente do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
de que a Polícia Federal segu-
rou a operação que investiga 

o ex-policial militar Fabrício 
Queiroz para não prejudicar a 
candidatura de Jair Bolsonaro 
à presidência, são su� cientes 
para que a chapa Bolsonaro/
Mourão seja cassada pelo Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE), 
caso sejam comprovadas.

Ex-aliados de Bolsonaro que-
rem a anulação das eleições de 
2018 e a realizações de novas 
eleições. Partidos de oposição 

também defendem a cassação do 
presidente e do vice, com novas 
eleições, como se manifestou por 
exemplo a deputada e presiden-
te do PT, Gleisi Ho� mann (PR). 
O deputado Alessandro Molon 

(PSB-RJ) disse que as evidências 
indicam que as eleições de 2018 
foram manipuladas para favore-
cer o atual presidente e ressaltou 
a necessidade de uma CPI para 
apurar o caso.

Bolsonaro faz chacota
com o número de mortes 

Organização popular contra a Pandemia

Há motivos para cassação da chapa Bolsonaro/Mourão

“A promoção da cloroquina é uma farsa destinada a dar uma ilusão de segurança à população, para que aban-
done o isolamento. Bota a economia para funcionar, mata os trabalhadores e garante a vitória da sobrevivên-
cia do capital fi nanceiro dominante. Assassinos!”

Roberto Requião

22 de maio de 2020

Beto Almeida
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Bolsonaro em sua live semanal 

Suécia – que ele tanto defende 

passou a ter, na última semana, 
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Para muitos que preten-
dem fazer o Enem este 
ano ou o � zeram re-
centemente, o Exame 

Nacional do Ensino Médio é 
uma instituição tão consolidada 
quanto o próprio Ministério da 
Educação. No entanto, ele tem 
uma história relativamente re-
cente e surgiu em 1998, na gestão 
de Fernando Henrique Cardoso. 
Servia pura e simplesmente para 
avaliar o aprendizado dos estu-
dantes no � m do ensino médio. 

Já em 1999, o Enem passou a 
ser utilizado para dar acesso ao 
ensino universitário aos estu-
dantes que a ele se submetem. 
Mas, foi no governo Lula que ele 
se transformou no que hoje é: o 
segundo maior exame vestibular 
do mundo, atrás somente de um 
congênere chinês.

Ele se tornou também peça 
principal em cujo eixo gravitam 
nomes que hoje são familiares 
aos estudantes que pretendem 
ingressar numa instituição de 
ensino superior: Sisu (Sistema 
de Seleção Uni� cada), ProUni 
(Programa Universidade para 
Todos), Fies (Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensi-
no Superior) e até o Programa 
Ciência sem Fronteiras, em cuja 
admissão o candidato precisa ter 

atingido pelo menos 600 pon-
tos no Enem. Hoje até mesmo 
universidades portuguesas ad-
mitem o Exame como porta de 
entrada a seus cursos.

Ou seja, em pouco mais de 
20 anos, um instrumento que 
surgiu como uma forma de ava-
liação de desempenho veio a ser 
a peça principal de uma comple-

xa engrenagem, que iniciou um 
processo de democratização da 
Universidade brasileira que, pela 
primeira vez desde a criação 
dos cursos jurídicos no País, há 
dois séculos, permitiu de forma 
massiva o ingresso da face mais 
visível e majoritária do povo bra-
sileiro – pobre e negro. E, para 
isso, foi fundamental a adoção 

do sistema de cotas étnicas e de 
escolas públicas.

Quando o sinistro (sinistro, 
não ministro) Abraham Wein-
traub pretendia manter o Enem 
em novembro, mostrava sua ca-
racterística principal, a mesma 
do governo de que faz parte: a 
insensibilidade e seu caráter an-
tipopular.

Quantas centenas de milhares 
de jovens � cariam prejudicados 
na disputa por notas no Enem, 
porque não têm acesso ao ensino 
à distância, mesmo que suas es-
colas ofereçam essa modalidade 
de ensino? Quantos jovens che-
garão a novembro sem ter visto 
os conteúdos curriculares que 
serão exigidos no exame? Quan-
tos sequer saberão se suas esco-
las vão concluir as aulas de 2020 
antes do início das aulas de 2021 
das universidades brasileiras?

Em reunião com senadores, 
Weintraub disse que o Enem não 
foi criado para corrigir injustiças. 
Originalmente, talvez não. Mas 
os governos de centro-esquer-
da que durante mais de 13 anos 
dirigiram este País souberam 
transformá-lo em um poderoso 
instrumento de combate à in-
justiça e à exclusão social, numa 
peça chave para a ampliação da 
educação universitária no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro ar-
ranjou uma solução para se livrar 
de Regina Duarte no comando 
da Secretaria de Cultura do seu 
governo e ainda deixá-la feliz. Ele 

deu a ela a che� a da Cinemateca 
Brasileira, que � ca em São Paulo, 
onde ela reside. 

E mais um ato de desdém pela 
cultura nacional, Bolsonaro no-
meou Regina Duarte para ser a 
responsável pela preservação e 
difusão da produção audiovisual 
brasileira. Ela vai substituir Olga 
Futemma, uma especialista com 
36 anos de casa, graduada e mes-
tre em Cinema pela Universidade 
de São Paulo. Muito respeitada 
no meio audiovisual, Olga traba-
lhou na organização do arquivo 
pessoal de Glauber Rocha.

O anúncio foi feito pelo pre-

sidente Jair Bolsonaro na 
manhã desta quarta-feira 
(20/5), por meio do seu 
per� l em uma rede social. 
Segundo ele, a atriz relatou 
que sente falta da família. 
Em vídeo que acompanha 
a publicação na rede social, 
Regina aparece ao lado de 
Bolsonaro e a� rmou que 
assumir a Cinemateca é um 
“presente e sonho de qual-
quer pro� ssional de comu-
nicação, audiovisual e tea-
tro”. Ela � cou menos de dois 
meses no cargo de Secretá-
ria de Cultura (4/3 a 20/5).

Governo quer impor o Enem do retrocesso
Luiz Pedro

Após uma grande campanha de 
estudantes de todo o Brasil (#Adia-
Enem), que contou com apoio de 
professores e sociedade civil, o 
Senado aprovou o Projeto de Lei 
1.277/2020, que suspende a apli-
cação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em casos de calami-
dade pública. 

O governo não queria abrir mão de 
realizar o Enem em novembro, mas 
quando viu que a Câmara tam-
bém aprovaria o projeto, Abraham 
Weintraub tratou rapidamente de 
anunciar o adiamento do Enem e 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), retirou o projeto de 
pauta, a pedido do presidente Jair 
Bolsonaro, apesar dos apelos da 
oposição para votar o projeto, já que 
o governo ainda não publicou uma 
portaria defi nindo o adiamento.

Por enquanto, o que há de concreto 
é um recado no site do Ministério 
da Educação, informando que “ Em 
função do impacto da pandemia do 
coronavírus, o Inep e o MEC decidi-
ram pelo adiamento da aplicação 
do exame nas versões impressa e 
digital. Acompanhe as informações 
na Página do Participante, portais e 
redes sociais do Inep e do MEC para 
saber as novas datas”.

Weintraub adia
o Enem na marra

Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura
e vai comandar a Cinemateca Brasileira
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Testar em massa, reabrir 
escolas a partir de junho 
e universidades a partir 
de setembro, estabele-

cimentos comerciais voltando a 
funcionar já em maio debaixo 
de um plano seguro de opera-
ção aprovado pelo Governo. A 
serenidade, a racionalidade e o 
espírito de cooperação – envol-
vendo todos os níveis de governo, 
empresários e cidadãos – estão 
sendo o grande trunfo do Cana-
dá para conviver sem pânico com 
a Covid-19. 

Os resultados falam por si. 
Desde o início da pandemia, em 
janeiro, até a última quinta-feira 
(21 de maio) foram 81.277 ca-
sos con� rmados, um total de 
6.224 mortes, e uma curva de 

contaminação já decaindo há 
várias semanas.

 O contraste com o vizinho 
Estados Unidos é gritante: o 
país atordoado entre o corona-
virus e a histeria mesquinha de 
Donald Trump e sua cloroquina 
ultrapassou na última quinta os 
1,5 milhão de casos e já se apro-
xima de 100 mil vítimas fatais 
do novo vírus.

 No Canadá, houve ação arti-
culada entre todas as esferas de 
governo (nacional, provincial e 
local), que resultou em decisões 
baseadas em evidências cientí� -
cas e abordagem preventiva.

 Desde janeiro, um grupo de 
resposta à pandemia, convoca-
do por Trudeau, se reúne para 
articular ações, e em 5 de março 

foi criado o comitê de gabinete 
que se reúne regularmente para 
garantir liderança, coordenação 
e preparação de todo o governo 
para limitar os impactos na saú-
de, econômicos e sociais do vírus.

 O foco atual do governo cana-
dense é em ampliar a capacidade 
de testes e de monitoramento 
daqueles que potencialmente 
tiveram contato com pessoas in-
fectadas de modo a evitar uma 
segunda onda que poderia vir no 
Outono. Na província de Ontá-
rio, por exemplo, que concentra 
o maior número de casos (cerca 
de 24,2 mil do total de 81,2 mil 
do país, e 1,9 mil mortes) mais 
de 10 mil pessoas estão sendo 
testadas diariamente há cerca de 
duas semanas.

O 
governador Ibaneis Rocha (MDB) 
atua para implementar no Distrito 
Federal os efeitos de um dos mais 
graves ataques à classe trabalhado-

ra: a reforma da Previdência. A intenção do 
governador é alterar o percentual da alíquota 
de contribuição dos servidores públicos do 
GDF para a Previdência Social, o que na prá-
tica signifi ca perda salarial.

A ideia original de Ibaneis era implementar 
a alterção da contribuição previdenciária 
através de ofício circular, mesmo que a 
matéria exija lei distrital para ser aplicada. 
Às vésperas do Dia do Trabalhador e da 
Trabalhadora, o governador encaminhou 
o documento a todos os órgãos e entida-
des da Administração Direta e Indireta do 
Distrito Federal, defi nindo inclusive que a 
aplicação da nova alíquota não seria feita de 
forma linear (14%), mas incidiria de forma 
progressiva, podendo chegar a 22%, a partir 
da folha de maio.

Dessa forma, mostrando uma face anti-
democrática, o chefe do Executivo local 
tentou inviabilizar o debate público sobre 
o tema ao não submetê-lo à Câmara Le-

gislativa do DF, antecipando até mesmo o 
prazo para adotar a medida decorrente da 
reforma da Previdência. Pela portaria nº 
1.348, de 3 de dezembro de 2019, a data 
para a reformulação da contribuição fi nda 
em julho deste ano.

Com a pressão feita por sindicatos, parla-
mentares da oposição e de determinação da 
Justiça do DF, Ibaneis anunciou que fará um 
projeto de lei complementar (PLC) sobre a 
alteração do desconto previdenciário dos ser-
vidores e enviará à Câmara Legislativa do DF.

Embora tenha se adequado à via legal, a 
ação do governador do DF ainda é des-
proporcional e irrazoável. Além de ter sido 
trazida à tona em meio à pandemia do novo 
coronavírus, quando o pleno funcionamen-
to do serviço público valorizado e forte se 
mostra de importância inquestionável, a 
mudança do desconto previdenciário foi 
apresentada sem o respaldo de qualquer 
estudo técnico que comprove a necessidade 
da mudança da alíquota aplicada. Neste 
sentido, é importante ressaltar que a saúde 
fi nanceira do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Distrito Federal é positiva. O 

défi cit existente no Iprev é consequência da 
ausência dos recursos arrecadados e desvia-
dos de fi nalidade, sendo de responsabilida-
de do governo a reposição dos valores.

Enquanto o GDF mira o bolso do funciona-
lismo, dados e cálculos de institutos de pes-
quisa comprovam o défi cit salarial imposto 
aos servidores públicos do Distrito Federal, 
que estão há pelo menos cinco anos sem 
qualquer ganho nos vencimentos.

O último reajuste salarial negociado para 
o funcionalismo público foi feito em 2013, 
com parcelamento até 2015. Ainda assim, 
a maioria das categorias do serviço público 
sofreu calote da última parcela. Segundo le-
vantamento do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), a infl ação calculada no período de 
1º janeiro de 2015 a 31 de março de 2020 
é de 31,53%. Isso quer dizer que um salário 
de R$ 1.000 em 2015 equivale hoje a pouco 
mais de R$ 760.

A ação do chefe do Executivo local contraria 
não só os interesses do conjunto de servi-
dores públicos locais, mas tem potencial de 

agravar ainda mais a situação caótica im-
posta à sociedade do DF diante da crise sa-
nitária implantada pela Covid-19. Enquanto 
o mundo inteiro caminha no sentido de 
fortalecer os serviços públicos, o governo do 
Distrito Federal, alinhado politicamente ao 
governo federal, precariza o funcionalismo 
através de medidas, projetos e propostas 
que desvalorizam seus servidores e debili-
tam a oferta dos serviços.

Além dos efeitos imediatos na promoção 
dos serviços para a população, a precariza-
ção dos serviços públicos, através da des-
valorização dos servidores, tem potencial 
de abalar também a economia local. Isso 
porque a redução do poder de compra 
deste grupo refl ete diretamente no fl uxo 
fi nanceiro principalmente de pequenos e 
médios negócios.

Lembramos ainda que o aumento da con-
tribuição à Previdência Social é apenas 
um dos vários pontos prejudiciais da re-
forma da Previdência, que nem de longe 
teve como meta combater privilégios. Ao 
contrário, a tal reforma, ponto central do 
projeto político do governo federal, pre-

judicou a classe trabalhadora e deu ainda 
mais conforto aos ricos, que têm 70% da 
sua renda isenta de tributação. Fosse mes-
mo vontade do governo federal estreitar 
o abismo social entre ricos e pobres, os 
esforços seriam feitos para taxar a renda e 
o patrimônio daqueles que ostentam com 
jatinhos e iates isentos de IPVA.

Por todos os motivos apontados, reivindica-
mos que o Governo do Distrito Federal recor-
ra à União e solicite o adiamento do prazo 
para aplicar a nova alíquota de contribuição 
previdenciária. Este prazo é imprescindível 
para que se tenha acesso às contas do Iprev 
e, consequentemente, se viabilize a apre-
sentação de alternativas à execução da lei, 
descartando propostas que tenham como 
resultado fi nal a punição dos servidores. 
Lembramos ainda que a ampliação do prazo 
solicitado não gera nenhuma sanção para o 
GDF, como, por exemplo, o corte de repasse 
de verba pela União.

O momento é de fortalecimento dos servi-
ços públicos, garantido essencialmente com 
a valorização dos servidores e com o respei-
to a esses trabalhadores.

Diferente dos EUA, Canadá trata a pandemia 
com serenidade e base científi ca 

Ibaneis atua para reduzir salário de servidores públicos; categoria reage

Milla Gentil

internacional 22 de maio de 2020

Assinam esta nota:
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Mesmo com data 
inde� nida para o 
retorno às aulas, a 
Secretária de Edu-

cação do Distrito Federal divul-
gou informações sobre o "Plano 
de Volta às Aulas pós Covid-19".

O Sinpro já apontou as di� -
culdades de um retorno antes 
do � m da pandemia, sobretu-
do com as estruturas precárias 
de muitas escolas, salas de aula 
superlotadas e muitas vezes sem 
ventilação adequada. 

Além disso, é preciso deba-
ter os sofrimentos pessoais de 
crianças e adolescentes e suas 
famílias. A ideia de que o vírus 
atinge indistintamente todas as 
classes sociais até pode ser ver-
dadeira. Mas as consequências 
atingem de forma muito distin-
ta as diferentes populações. 

A limitação do ir e vir, a res-
trição de espaço, distância de 
pais, avós, amigos, o medo de 
serem infectados ou de seus 
familiares � carem doentes, a 
convivência com pais e mães 
ansiosos, preocupados com o 
trabalho, desentendimentos fa-
miliares, são situações que ge-

ram estresse. Mas a perda do 
trabalho, falta de alimentos e 
de materiais de limpeza e de-
sinfecção, espaços limitados de 
convivência, geram sofrimentos 
ainda maiores.

A interrupção das aulas pre-
senciais e as aulas à distância 
também geram preocupações. 

A maioria não tem condições de 
acompanhar aulas online. Seja 
por falta de internet, seja por ela 
falta de espaço para estudo em 
um ambiente com todos em casa.  

As escolas pós-pandemia re-
ceberão estudantes vindos de 
distintas realidades e com so-
frimentos pessoais, familiares e 

sociais diferentes.  Muitas des-
sas dores são sérias e se mani-
festam pela tristeza, irritabilida-
de, ansiedade, solidão, agitação, 
pânico, incertezas quanto ao fu-
turo, desesperança, depressão. 

Estudos apontam que as 
consequências do isolamento 
social, da ameaça contra a vida 

e das perdas econômicas sobre 
a saúde mental da população – 
inclusive de crianças e adoles-
centes – representam uma “se-
gunda onda” da pandemia, com 
enormes custos sociais.

O sofrimento maior ocorre 
nas crianças mais vulneráveis, 
propagando e perpetuando as 
desigualdades sociais já existen-
tes. E grande parte dos alunos 
da rede pública pertence às clas-
ses mais afetadas pela pandemia 
e suas consequências.

Para prevenir os transtor-
nos mentais no contexto atual, 
é preciso atenuar as adversida-
des, acionar sistemas sociais de 
suporte, identi� car os primei-
ros problemas e agir sobre eles. 
Programas de saúde devem 
ser constituídos para identi� -
car fatores de risco e sinais de 
sofrimento nas crianças e ado-
lescentes e em toda a comuni-
dade escolar: professores, fun-
cionários de apoio, direção, pais 
e mães, e oferecer apoio.

São questões que merecem 
re� exão. A prioridade é a saúde 
e a vida. É tempo de cuidar. Vi-
das humanas importam.

A presidente do SindSaú-
de-DF, Marli Rodrigues, em 
entrevista ao Jornal Brasil 
Popular, sobre a pandemia de 
Covid-19, defende mais inves-
timento no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e destaca a situ-
ação dos servidores do setor 
que, expostos ao vírus, estão 

travando uma luta pesada 
para combatê-lo. Marli fala 
sobre a necessidade dos equi-
pamentos de proteção à saúde 
dos servidores e ressalta que o 
reconhecimento aos pro� ssio-
nais deve ser feito “com ações 
positivas”.                         

JBP: Como o SindSaúde-DF 
enxerga o Covid-19, no cená-
rio nacional?

Marli: A pandemia colocou o 
SUS à prova. Embora já venha 
sendo fragilizado, há tanto 
tempo, por inúmeros gover-
nos, ainda assim o SUS se 
mostrou exigente, forte, como 
o único sistema de saúde do 
povo. O SUS demonstrou 
mais fragilidades, principal-
mente no Norte do País. 

JBP: Como está a realidade da 

pandemia no Distrito Federal? 

Marli: A di� culdade é genera-
lizada no Mundo. No DF, não 
seria diferente, mas podemos 
observar que o Centro-Oeste 
tem sofrido um pouco menos 
que o Norte e o Sudeste, por 
exemplo. A falta de testes e 
equipamentos também foi um 
problema mundial, logo no 
início da pandemia, e estamos 
de olho para que os servido-
res, que estão no front, não 
� quem sem equipamentos de 
segurança. 

JBP: E como estão os traba-
lhadores da saúde no DF?

Marli: Os servidores estão 
travando uma luta pesada no 
enfrentamento ao novo corona 
vírus, pois é muito complicado 
se combater algo invisível, que 

a ciência sabe muito pouco, até 
agora. No entanto, faz parte 
da missão dos pro� ssionais de 
saúde não abandonar o pacien-
te e cuidar com dignidade de 
cada pessoa afetada.

JBP: Quantos pro� ssionais já 
foram afetados pelo coronaví-
rus no DF, e o que o sindicato 
diz a respeito?

Marli: O boletim desta ter-
ça-feira, 19, da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal     
aponta 511 pro� ssionais de 
saúde contaminados. Desse 
total, cerca de 430 seriam da 
rede pública. É um dado alar-
mante. O Ministério da Saúde 
está � nalizando um estudo 
com um raio X desses pro� s-
sionais afastados por suspeitas 
ou casos con� rmados para 
Covid-19.  

A multa inicial imposta pelo go-
verno do Distrito Federal para as 
pessoas que descumprirem a regra 
do uso de máscara em locais públi-
cos é de R$ 2 mil. Já as pessoas ju-
rídicas terão que pagar o dobro pela 
infração. O estabelecimento em que 
os trabalhadores não estejam usando 
máscara serão multados R$ 4 mil. A 
medida faz parte das ações de pre-
venção à Covid-19.

É um risco o retorno às aulas em meio à pandemia

O reconhecimento aos profi ssionais de saúde deve ser feito com ações positivas

Multa pesada para 
quem não usa máscara

Rosilene Corrêa

Edneide Arruda

Distrito federal


