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

Mobilização de estudantes faz governo 
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Além do excesso de trabalho, da falta 
de EPIS e às vezes a necessidade de 
se afastar dos familiares, profi ssio-
nais da saúde ainda enfrentam os 
efeitos da MP 927, que autoriza a 
prorrogação da jornada para além 
das 12 horas de trabalho, inclusive 
para as atividades insalubres.  Pág. 7

A dura jornada dos
trabalhadores da saúde

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
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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

“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
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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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A atuação dos 
t rab a l hado-
res foi funda-
mental para 

mostrar os problemas 
enfrentados nos frigorí-
� cos gaúchos, diante da 
Covid-19”. A análise é 
do presidente da CUT/
RS, Amarildo Cenci, 
em entrevista ao Brasil 
Popular. As unidades 
industriais gaúchas re-
gistram focos de conta-
minação do coronavírus. 
Algumas delas foram in-
terditadas parcialmente. 

A partir de material 
enviado pelos traba-
lhadores, por meio de 
gravação de vídeos, por 

exemplo, mostrando as 
condições de trabalho 
nesses locais. “No início, 
houve um certo con� ito 
entre os trabalhadores e 
os sindicatos. Uma cer-
ta descon� ança porque 
achavam que poderiam 
perder seus empregos, 
mas na sequência come-
çaram a aparecer as de-
núncias, as investigações 
do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), � s-
calização, e � cou muito 
grave”, relata Amarildo. 

O problema de con-
taminação nestes locais 
é muito preocupante.  
Predominam as indús-
trias de processamento 

de carnes na região de 
Passo Fundo, Erechim e 
em Lajeado. No início de 
abril, a Secretaria Esta-
dual da Saúde já relatava 
à Inspeção do Ministério 
da Economia e ao MPT, 
o aumento do número 
de trabalhadores de fri-
gorí� cos com testagem 
positiva para o coro-
navírus. Na pandemia, 
o problema se agravou 
ainda mais, uma realida-
de conhecida pelo MPT, 
principalmente pelas 
más condições de tra-
balho. Desde o início da 
pandemia mais de dez 
frigorí� cos são investi-
gados no estado. 

“A gravidade da pandemia revela e 
desnuda o fracasso dessa experiência 
mundial que concentra renda às custas 
dos baixos investimentos em educação, 
saúde e pesquisa”, analisa Amarildo. Se-
gundo o dirigente, CUT segue em três 
linhas de frente para reforçar ainda mais 
a importância da luta e do protagonismo 
dos trabalhadores.  

A primeira concentra-se no fortale-
cimento de uma unidade com os mo-
vimentos sociais. Uma segunda que 
destaca a organização sindical propria-
mente dita, outra de caráter mais po-
lítica em defesa de um país mais justo, 
frente aos desmandos de Bolsonaro, e a 
terceira para reforçar uma corrente de 
solidariedade cada vez mais necessá-
ria. Principalmente no combate à fome. 
“Queremos ajudar a melhorar a vida das 
pessoas com emprego e renda, mas tam-
bém reforçar ações solidárias”.

No dia desta entrevista, Amarildo, 
havia acabado de chegar de um muti-
rão numa ocupação na Vila Farrapos, 
em Porto Alegre. O fortalecimento de 
negociações que envolve empregadores, 
judiciário, Ministério Público do Traba-
lho, prefeitos, e a justiça federal também 
são pautas constantes da Central. Porém, 

com o governo do Rio Grande do Sul, a 
situação é diferente, segundo Amarildo. 
As negociações envolvem empresários e 
quase nenhuma representação de traba-
lhadores. Um dos exemplos foi a constru-
ção do decreto que estabeleceu o distan-
ciamento controlado com classi� cação 
de cores de bandeiras para regiões mais 

atingidas pela Covid-19 no estado. 
A CUT também se divide em negocia-

ções com as categorias de metalúrgicos, 
trabalhadores da alimentação, da educa-
ção privada e os protocolos para os traba-
lhadores da saúde. “Queremos melhorar 
as condições de trabalho e ingressamos 
com ações contra as redes supermer-

cadistas e atacadistas para aquisição de 
EPIS para caixas, atendentes de balcão. 
Para adquirirem mais EPIS, máscaras, e 
proteção de acrílico”. 

O dirigente destaca ações semelhantes 
com   frentistas nos postos de combustí-
veis, e também com atendentes de farmá-
cias. Amarildo complementa para falar 
sobre uma ação no Ministério Público Es-
tadual, requerendo que seja determinada, 
em caráter de urgência, a abertura de uma 
investigação sobre a prática de aumento 
abusivo do preço do leite que chega ao 
consumidor � nal, durante a pandemia. 
Enquanto os agricultores familiares, rece-
beram das indústrias entre R$ 1,10 e R$ 
1,39 pelo litro, em março, o cliente chegou 
a pagar no supermercado R$ 4,19. “É fun-
damental destacar a participação da agri-
cultura familiar no abastecimento de ali-
mentos básicos e sua essencialidade para 
enfrentar a pandemia”. 

Amarildo � naliza destacando a impor-
tância do isolamento social como forma 
de combate ao coronavírus. E o empenho 
em mutirões para distribuição de alimen-
tos. Desde o início da campanha de soli-
dariedade, já foram entregues mais de oito 
toneladas de alimentos saudáveis, assim 
como máscaras de algodão orgânico. 

Presidente da CUT/RS fala sobre a
luta dos trabalhadores frente à pandemia

Trabalhadores e a Pandemia

Patrícia Duarte

rio grande do sul 22 de maio de 2020

Trabalhadores demonstram solidariedade

CUT reforça campanhas de solidariedade durante a pandemia.
Presidente da entidade, Amarildo Cenci, ao centro.

Foto: Marcuz Perez/CUT-RS
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Como se já não bas-
tassem as jornadas 
extenuantes de traba-
lho, a falta de EPIS, o 

afastamento dos familiares em 
muitas das situações, para se-
guirem na linha de frente no 
combate à Covid-19, os pro-
� ssionais da saúde, também 
convivem com os efeitos de-
vastadores da Medida Provi-
sória 927. E o que mais chama 
atenção é que o dispositivo é 
justamente para o enfrenta-
mento da emergência pública 
decorrente do coronavírus. 

A Medida Provisória entrou 
em vigor no dia 22 de março e 
se aplica apenas para o período 
que foi considerado de Cala-
midade Pública até 31 de de-
zembro.  No Congresso, o texto 

foi chamado de MP da Morte 
por opositores e desagradou 
até aliados de Bolsonaro. Cen-
trais sindicais e instituições 
como Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Tra-
balho, Anamatra, Associação 
Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), e 

o Ministério Público do Traba-
lho (MPT). 

A MP autoriza por meio do 
artigo 26, a prorrogação da jor-
nada de serviços de saúde para 
além das 12 horas de trabalho 
até para as atividades insalu-
bres. Essa prorrogação pode ser 
acordada individualmente com 
o trabalhador. Outros impac-
tos da MP 927 para os traba-
lhadores da saúde, afetam a an-
tecipação das férias individuais 
com pagamento da remunera-
ção das férias até o 5° dia útil 
subsequente ao início do gozo, 
possibilidade do pagamento do 
terço de férias juntamente com 
o décimo terceiro. 

Os empregadores estão au-
torizados até mesmo a suspen-
der as férias. Também estão 

comprometidas a antecipação 
do gozo de feriados. Autoriza-
do Banco de horas com prazo 
para compensação de 18 meses 
contados a partir do encerra-
mento da calamidade públi-
ca, suspensão da realização de 
exames periódicos. Também 
� ca suspenso o recolhimento 
do FGTS nos meses de março, 
abril e maio, com recolhimento 
em 6 vezes, a partir de julho. 
E a prorrogação da jornada 
12x36 mediante acordo indi-
vidual e a adoção de escala de 
horas suplementares. 

Quando as medidas não re-
presentam prejuízo � nanceiro, 
trazem malefícios à saúde do tra-
balhador, com aumento de jor-
nada e consequente exposição à 
contaminação pelo coronavírus.

A terceira etapa da pesqui-
sa realizada pela Universidade 
Federal de Pelotas sobre a Co-
vid-19, mostra a situação das 
UTIS adultas no Rio Grande 
do Sul. Segundo o estudo, 50 
municípios possuem essas es-
truturas. Sendo a maior par-
te em municípios maiores. 
“Dentro dessa perspectiva, a 
pandemia do Covid-19, traz à 
tona os históricos problemas 
relacionados às desigualdades 
do sistema técnico hospitalar 
no estado, e demonstra que a 
concentração das estruturas de 
saúde desenvolve uma distri-

buição territorial desigual entre 
os municípios”, segundo nota 
da UFPEL. Os casos mais gra-
ves que necessitem de cuidados 
intensivos, ainda, de acordo 
com a universidade pode levar 
a uma saturação do sistema. 

O estudo também mostra 
que há uma tendência de in-
teriorização nos casos de Co-
vid-19. Os dados foram apre-
sentados nesta segunda, 18. O 
estudo apontava a capital como 
ponto de dispersão da doença 
no mês de abril. Nesta etapa, 
o coronavírus avança na Re-
gião Metropolitana de Porto 

Alegre e pelas regiões Norte e 
Central do Rio Grande do Sul. 
Na região Norte, o aumento de 
casos segue a densidade demo-
grá� ca, ou seja, do número de 
habitantes por quilômetro qua-
drado, já que os municípios são 
menores e têm maior proximi-
dade com os centros urbanos. 
Na região Sul e na Campanha, 
possuem extensões territoriais 
maiores, com grandes distân-
cias entre municípios e áreas 
rurais menos povoadas. A inte-
riorização do coronavírus nes-
tas áreas, apresenta-se de forma 
mais lenta. 

Trabalhadores da saúde expostos
aos efeitos devastadores da MP 927

Pesquisa da UFPEL mostra desigualdades no sistema hospitalar do RS 

Patrícia Duarte

Patrícia Duarte

rio grande do sul
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 Funcionários da UFPEL trabalham na pesquisa sobre Covid-19


