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

IMPEACHMENT!
O Brasil pede socorro
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 impeachment contra Bolsonaro, que também já se preocupa com a
queda de sua aprovação para apenas 25%. Pág. 4 e 5

A dura jornada d
trabalhadores d
Maranhão no combate
ao Covid-19
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Leia nesta edição
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

O Brasil precisa de alguém que consiga
uniﬁcar um pensamento sobre as ações
no país. Pág. 7

O Enem foi adiado: alívio para os
estudantes e vitória do bom senso sobre
a ignorância. Pág. 8

O novo coronavírus é um desafio diário para gestões públicas e privadas.
A pandemia terá um fim, mas até lá
o objetivo deve ser o de salvar vidas
e reduzir os riscos de um cenário
de guerra. As ações são diárias e o
planejamento deve se antecipar
aos cenários com base em análises
científicas. Pág. 8
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Ajude o Brasil Popular a
continuar informando você
O Jornal Brasil Popular está desde 2015 levando informação
à população do DF e Entorno. E agora, em tempos de pandemia, 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 financeiramente. 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

Cá entre nós...
“Os ricos vão parar de exigir a volta
ao trabalho quando os leitos de UTIs
de hospitais privados forem requisitados pelo Estado e se implantar
uma fila única. Aí estarão nas mesmas condições de seus empregados
e não vão querer se arriscar. Obrigar
empregados a correr risco é fácil...”

Hélio Doyle

O

governo Bolsonaro,
após algumas derrotas acachapantes
e depois de fingir
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 governo, “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 Nacional e no STF. Tá oquêi?”
Alguns partidos já concordaram com isso, entre eles o PL,
comandado pelo ex-deputado
Valdemar Costa Neto, além de
outros partidos do chamado
“Centrão”, que tem como principal característica fazer parte
de qualquer governo, desde
que ocupando cargos com
muito dinheiro à disposição.
Essa movimentação do presidente Bolsonaro pode trazer
o benefício de evitar o seu impeachment, mas coloca em risco a permanência no governo
do seu ministro da economia:
Paulo Guedes. Se tiver que
engolir esse acordão, Guedes
vai tentar arrancar desses partidos o compromisso de ajudar
a acelerar as privatizações de
estatais. Dane-se o povo e o
coronavírus!

O fato é que o governo Bolsonaro, além de se mostrar um
desastre na economia e com
investigações por corrupção
do filho mais velho, está demonstrando sua total incapacidade de coordenar as ações
para fazer face à pandemia do
coronavírus, o Covid-19. Além
de combater as ações de isolamento corretas dos governadores, e envergonhar o país
perante todo o mundo, foi ca-

Recordar é viver...
“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.”

André Rizek, jornalista
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paz da façanha de trocar dois
ministros da Saúde, em apenas
um mês, no auge da pandemia. Para completar, levou o
ministro Sérgio Moro a pedir
demissão por tentar interferência indevida na direção da
Polícia Federal, que investiga
seu filho mais velho.
Toda semana, Bolsonaro gera
pelo menos uma crise, daí a
necessidade de acordo com o

Na contramão
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.

“Centrão” para segurar o tranco. A situação é de tal gravidade 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.

Paulo Guedes está
destruindo o Brasil

Rodrigo Britto

A

declaração "vamos
vender logo a porra
do Banco do Brasil"
feita pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, reafirma o caráter entreguista que
era visível para muitas pessoas
nas eleições de 2018, mas não
para parcela do eleitorado. Desiludidos 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 presidente, Bolsonaro colocou na
pasta da economia um "lobo
em pele de cordeiro." Guedes
assumiu seu cargo de Ministro de Estado com a missão de
entregar o patrimônio do povo
brasileiro para a iniciativa privada e capital estrangeiro.
Foi um dos atores decisivos
que destruiu o sonho da aposentadoria de milhares de brasileiros. A reforma da Previdência fez a alegria do sistema
financeiro privado que tanto
queria nossos recursos da Pre-

vidência Social.
Também implementou a política privatista de Bolsonaro
atacando os Correios, Eletrobras, Petrobras, Dataprev, Serpro, Caixa Econômica Federal
e o Banco do Brasil. As reestruturações anunciadas no início
deste ano são uma demonstração que o pior ainda está por vir.
Guedes pretende terminar

o maléfico serviço para o qual
foi designado e só espera o
momento certo, igual um lobo
aguardando para atacar. O problema é que as vítimas serão os
milhões de brasileiros que não
terão empresas públicas fortes
a serviço do país e para melhorar a vida de nossa população.
Cuidado com o "lobo em pele
de cordeiro”.
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Pandemia: paraíso
para os banqueiros
Pedro Pinho

A grande pandemia que envolve o mundo é o financismo
neoliberal. Alguns países, regiões conseguiram o antídoto.
Mas é preciso ter coragem e
muito desprendimento para se
vacinar. O egoísmo, as farsas, o
pior de cada um aflora nas crises, ao lado de atos heroicos e
de intenso humanismo.
O covid 19 no Brasil mostrou a verdadeira face do governo. Somente alguns fatos.
Muita relutância e postergação para pagar a alguns poucos, dos mais de cem milhões
de desvalidos brasileiros,
57,41% do salário mínimo, ou
seja, quase a metade do que
representa o menor valor oficialmente estabelecido para
sobrevivência.
Para distribuir recursos
para estados e municípios, e
sem qualquer garantia do uso
para as necessidades da população, está sendo exigida a redução dos salários dos servidores 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 aprovada a Emenda Constitucional
106/2020 que escancara a
porta dos cofres públicos brasileiros para sanear bancos estrangeiros dos títulos podres,
ou seja, documentos de créditos impagáveis. E, ainda mais,
autorizando transformar os
saldos brasileiros no exterior,
aplicados em títulos que pagam 0% de juros, em débitos
com bancos e instituições financeiras internacionais.
Finalizando, qual a razão
da propaganda governamental e insistência no uso da cloroquina? Pelo que a UOL divulgou (07/04/2020), porque
o presidente Trump detém
parcela das ações do fabricante estadunidense.
Arte: Contraf-CUT
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Presidente do Banco Central vai torrar reservas deixadas por Lula e Dilma
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
deixou clara sua intenção de
continuar torrando as reservas
internacionais que foram acumuladas nos governos Lula e
Dilma. Ou seja, o governo Bolsonaro só consegue gastar – e

muito mal – o dinheiro do povo
brasileiro. Gerar riqueza, que é
bom, nada até agora. A política econômica comandada pelo
ministro Paulo Guedes é um
fiasco.
Em entrevista à Agência
Reuters, na quarta-feira (20/5),

Roberto Campos Neto afirmou que o Banco Central ainda 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.

Até a Casa da Moeda o Brasil pode perder
O governo Bolsonaro já afirmou que quer vender a Casa da
Moeda, estatal responsável pela
produção de 2,6 bilhões de células e 4 bilhões de moedas ao ano,
inclusive as comemorativas, pela
confecção do passaporte e selos de
rastreabilidade de cigarros e bebidas. Também combate fraudes e

corrupção de documentos, pela
proteção de marcas e certificações
acadêmicas de provas e títulos.
A privatização da Casa da
Moeda põe em risco a soberania
nacional, aumenta a possibilidade de falsificação de passaportes
e a sonegação de impostos. As
15 maiores economias do mun-

do, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, 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 feita por estrangeiros.
www.brpopular.com.br 3
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Pedido coletivo de impeachment
é apresentado à Câmara Aprovação
de Bolsonaro
cai para 25%
N
a manhã de quinta-feira (21/5), um pedido coletivo de impeachment 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 personalidades – 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 inadequado – contrário à ciência – frente
à pandemia do coronavírus, entre
outras práticas passíveis de punição com a perda do mandato.
Para que o processo de impeachment seja aberto, são necessários 342 votos na Câmara. Já
para evitar a abertura do processo, 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 parlamentares de vários partidos
(DEM, Solidariedade, PP, PL, PR
e PRB, entre outros), que conta
com fortes articuladores de fora
do Congresso, como Edir Macedo e os ex-deputados Roberto
Jefferson (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 diariamente por seguidores de Bolsonaro,
tem trabalhado para evitar o processo de impeachment. Agora ele
passa a ser mais pressionado, pois
há muita gente envolvida no pedido coletivo de afastamento de
Bolsonaro. Já são 35 pedidos de
impeachment aguardando a decisão de Maia, que na condição
de presidente da Câmara é quem
decide se arquiva ou determina a
tramitação do processo.

A democracia está em risco
Vicente Faleiros

Quando não se aceita
institucionalmente o Supremo Tribunal Federal
(STF) e o Congresso Nacional, 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 fechamento do STF e do Congresso e ele não reage. Até
participa dessas manifestações antidemocráticas.
A democracia pressupõe
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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 destituiu uma presidenta eleita
usando-se de acusações de
caráter político-econômico
sem fundamento jurídico.
Foi o Congresso que derrubou limites. Bolsonaro
coloca em risco a democracia ao não aceitar os freios
e contrapesos das instituições, buscando impor um

poder centrado em si, em
seus filhos e em aliados
fanáticos. Até mandou um
jornalista calar a boca.
Mesmo com 32 anos de
vigência, a Constituição
de 1988, que configura um
Estado Democrático de
Direito com freios e contrapesos, está sendo permanentemente ameaçada
e minada por Bolsonaro
e seus seguidores. São indicadores da construção
de um regime autoritário
que hoje não tem apoio
da maioria da população
e nem das Forças Armadas, conforme o dito pelo
Ministro da Defesa. Resta
saber até quando.

Dados da Pesquisa XP/Ipespe mostram que o presidente Jair Bolsonaro continua perdendo apoio popular.
De acordo com o levantamento, concluído na terça-feira (19), 25% consideram 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% consideram ruim ou péssima e apensa
21% entendem como boa ou ótima.
E sobre o isolamento social como
medida de enfrentamento à pandemia, o apoio da população se mantém 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.

Há motivos para cassação da chapa Bolsonaro/Mourão
As denúncias do empresário Paulo Marinho (PSDB-RJ),
suplente do senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ),
de que a Polícia Federal segurou a operação que investiga

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

Bolsonaro faz chacota
com o número de mortes
Na quinta-feira (21/5), Bolsonaro voltou a criticar as medidas
de isolamento social e afirmou
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 presidente voltou a debochar das
vítimas de Covid-19.
"Pessoal tem gente morrendo
todo dia. A gente lamenta. Morre 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 fiasco 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 Unido (5,57), Bélgica (4,28) e EUA
(4,11), no mesmo período.

bunal Superior Eleitoral (TSE),
caso sejam comprovadas.
Ex-aliados de Bolsonaro querem 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 presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR).
O deputado Alessandro Molon

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

Organização popular contra a Pandemia

Beto Almeida

Com a Pandemia, associações de moradores de comunidades do Rio e de São (Rocinha,
Complexo da Maré, Paraisópolis) estão se organizando para
prestar atendimento aos mais
carentes, aos idosos e enfermos, às famílias mais fragilizadas, desempregas, de sorte que
o crônico abandono do estado
não termine multiplicando a
contaminação e, consequentemente, a perda de vidas. Trata-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 resultado é trágico: nestes bairros o
número de mortos por coronavírus é dez vezes maior do que
nos bairros de melhor padrão
econômico.
As iniciativas dos moradores
destas comunidades, garantindo o suprimento de máscaras,
álcool gel, alimentação, controle e transportes dos casos com
sinais de contaminação para
unidades de saúde, indicam
uma grande capacidade de organização popular, mas também demonstram que muito
mais vidas poderiam ser salvas
se o Estado, por meio do Batalhão de Engenharia do Exército, estivesse presente, com sua
logística e equipamentos.

Nos bairros de Caracas, Venezuela, afetados por sabotagens da oposição que danificaram o fornecimento de água, o
Exército da Venezuela instalou,
emergencialmente, cisternas
que garantem esse abastecimento, uma ação que depende
apenas de vontade política e
respeito e compromisso com
o povo. Não temos a ilusão de
esperar isto do Governo Bolsonaro, mas, em muitos estados,
com governos populares, esta
aliança precisa se reivindicada
e construída, entre comunidades e governos ou prefeituras, para elevar a consciência e
conseguir defender a vida das
famílias mais pobres, sempre as
mais atingidas e perdidas, com
ou sem pandemia.

“A promoção da cloroquina é uma farsa destinada a dar uma ilusão de segurança à população, para que abandone o isolamento. Bota a economia para funcionar, mata os trabalhadores e garante a vitória da sobrevivência do capital financeiro dominante. Assassinos!”
Roberto Requião
www.brpopular.com.br 5
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Governo quer impor o Enem do retrocesso
Luiz Pedro

P

ara muitos que pretendem fazer o Enem este
ano ou o fizeram recentemente, o Exame
Nacional do Ensino Médio é
uma instituição tão consolidada
quanto o próprio Ministério da
Educação. No entanto, ele tem
uma história relativamente recente e surgiu em 1998, na gestão
de Fernando Henrique Cardoso.
Servia pura e simplesmente para
avaliar o aprendizado dos estudantes no fim do ensino médio.
Já em 1999, o Enem passou a
ser utilizado para dar acesso ao
ensino universitário aos estudantes 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 Unificada), ProUni
(Programa Universidade para
Todos), Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) e até o Programa
Ciência sem Fronteiras, em cuja
admissão o candidato precisa ter

atingido pelo menos 600 pontos no Enem. Hoje até mesmo
universidades portuguesas admitem 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 avaliação 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 brasileiro – 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 Weintraub pretendia manter o Enem
em novembro, mostrava sua característica principal, a mesma
do governo de que faz parte: a
insensibilidade e seu caráter antipopular.
Quantas centenas de milhares
de jovens ficariam prejudicados
na disputa por notas no Enem,
porque não têm acesso ao ensino
à distância, mesmo que suas escolas ofereçam essa modalidade
de ensino? Quantos jovens chegarão a novembro sem ter visto
os conteúdos curriculares que
serão exigidos no exame? Quantos sequer saberão se suas escolas 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-esquerda que durante mais de 13 anos
dirigiram este País souberam
transformá-lo em um poderoso
instrumento de combate à injustiça e à exclusão social, numa
peça chave para a ampliação da
educação universitária no Brasil.

Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura
e vai comandar a Cinemateca Brasileira
O presidente Jair Bolsonaro arranjou uma solução para se livrar
de Regina Duarte no comando
da Secretaria de Cultura do seu
governo e ainda deixá-la feliz. Ele
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deu a ela a chefia da Cinemateca
Brasileira, que fica em São Paulo,
onde ela reside.
E mais um ato de desdém pela
cultura nacional, Bolsonaro nomeou 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 mestre em Cinema pela Universidade
de São Paulo. Muito respeitada
no meio audiovisual, Olga trabalhou 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
perfil 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 afirmou que
assumir a Cinemateca é um
“presente e sonho de qualquer profissional de comunicação, audiovisual e teatro”. Ela ficou menos de dois
meses no cargo de Secretária de Cultura (4/3 a 20/5).

Weintraub adia
o Enem na marra
Após uma grande campanha de
estudantes de todo o Brasil (#AdiaEnem), que contou com apoio de
professores e sociedade civil, o
Senado aprovou o Projeto de Lei
1.277/2020, que suspende a aplicação do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) em casos de calamidade pública.
O governo não queria abrir mão de
realizar o Enem em novembro, mas
quando viu que a Câmara também 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 definindo 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 decidiram 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”.
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Precisamos
de um líder

Steffano Silva Nunes, Médico veterinário e estudante de economia

“

Pra direita Cloroquina, pra
esquerda Tubaína”. A frase pronunciada pelo presidente Bolsonaro seguida
de um sorriso, tenta dar o tom
de bom humor pra algo que se
mostra trágico: o avanço do
contágio e do número de mortos pela CoVid 19.
Temos um presidente que
não consegue compreender que
o problema é bem maior do que
a luta entre direita e esquerda. O
Brasil tem dimensões continentais. São vários países dentro de
um só. Varias realidades e desafios que já nos acompanham
desde sempre e agora temos
mais um: uma Pandemia.
No momento agudo da pandemia, o isolamento social é a
única solução até hoje apresentada. Os medicamentos não combatem o vírus, mas existem teses

de que algumas formulações
aplicadas no início da doença
podem impedir o aumento da
carga viral e permitir que o organismo tenha condição de reagir.
À medida que mais leitos
hospitalares são abertos e que o
isolamento social surte efeito, algumas atividades podem ser retomadas pela sociedade enquanto outras aguardam um cenário
mais favorável pela diminuição
de contágio? Talvez.
A vida em sociedade é uma
escolha por um modelo de organização coletivo que possa no
mínimo nos trazer segurança
e garantir a nossa vida. Partimos do princípio de que toda
a sociedade quer vencer essa
doença. Neste sentido, todas as
possibilidades devem ser verificadas e aplicadas onde couber.
Precisamos de alguém que

consiga unificar um pensamento sobre as ações no país. Planejar, executar, fiscalizar e avaliar.
Talvez algumas cidades possam
sim ir saindo do isolamento enquanto outras tenham que ficar
por mais tempo. Talvez em algumas fases dadoenças caibam
tratamentos clínicos que não
surtam efeitos em outras fases.

O que não podemos é ficar “atirando” pra todos os lados enquanto as luzes estão apagadas.
Não adianta vivermos em
sociedade se o espírito não é o
de coletividade. Não adianta
elegermos representantes que
não se preocupam com o direito mais fundamental que temos:
a vida. Não adianta termos um

presidente, que deveria nos
guiar, se nos sentimos perdidos no meio do caminho. Não
adianta o chefe da nação, em
um momento tão grave quanto o que vivemos, ficar fazendo
graça e sorrindo o tempo todo
enquanto as nossas famílias
estão chorando e se sentindo
abandonadas. Já chega.

O governo pelos números
Fernanda Gomes, matemática e mestre em Educação

Vivemos cercados de regras
que se baseiam em dados estatísticos oriundos de pesquisas
socioeconômicas e norteiam
as políticas públicas, sobretudo em tempos de pandemia.
Pretendemos discorrer sobre
a Sociologia da Quantificação,
ramo da Sociologia apresentado por Alain Desrosières, estatístico e sociólogo e que trata
da forma com que os números
regem a economia e, por conseguinte, o mundo.
Isto pode explicar os devaneios que cercam os ditames em
meio aos ensaios dos (des)governos que até então tem se demonstrado nos meios de comunicação. E se firma fortemente
no conceito de governabilidade

instituído por Foucault, pois
comenta que o “governo” não
é apenas uma forma simples de
instrumentalização da força de
um Estado cada vez mais compacto, mas uma figura original
do poder, articulando técnicas
específicas de saber, de controle
e de coerção. Trata de uma certa
racionalização, pois, historicamente definida, as relações de
poder se apresentam em qualquer instância social e indubitavelmente traz interesse no
controle. Para ele, não há exterioridade em relação ao poder,
pois todos estamos presos em
suas “malhas”.
O sociólogo e jurista francês Alain Supiot, na obra La
Governance par les nombres,

comenta que a razão do poder não é mais procurada
em uma autoridade soberana que imputa normas para
a sociedade, mas apela àquelas que se dispõe ao seu bom
funcionamento, focando na
regulamentação pela regulamentação. De forma radical
a aspiração a um poder impessoal, que já caracterizava
a afirmação do Estado de direito, a governança pelos números demonstra um mundo
não mais dominado por laços
de fidelidade.
A Sociologia da Quantificação traz a importância da Estatística como um instrumento
essencial da racionalização da
conduta humana, cujo papel é

de objetivação e permite tratar
os fatos sociais durkheimianos
como coisas e dessa forma demonstra estabelecer a padronização dos processos de medida,
com a intenção de se permitir as
comparações no espaço e tempo. Estatística é sempre uma
ferramenta usada para explicar
momentos de crises, no intuito
de explicar a gravidade da situação, e na elaboração das políticas econômicas. Nesse sentido,
há também novas formas de
quantificação e novos sistemas
de observação que podem ser
usados em detrimento dos anseios de quem está no poder,
então é sempre hora de estarmos atentos! O mundo é, de
fato, governado pelos números!
www.brpopular.com.br 7
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Maranhão no combate ao Covid-19
O
Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde

novo coronavírus é
um desafio diário
para gestões públicas e privadas.
Nenhum método é de todo
resolutivo, mas experiências
compartilhadas nos ajudam a
traçar caminhos para minimizar os impactos da doença e
desacelerar o contágio. A pandemia terá um fim, mas até lá o
nosso objetivo é salvar o maior
número de pessoas e reduzir os
riscos de um cenário de guerra.
Com os primeiros casos
concentrados na Grande Ilha,
a rede estadual de saúde tomou
atitudes mais céleres para garantir o maior número de leitos, a ampliação das equipes
profissionais, inauguração de
hospitais, compra de respiradores, equipamentos de proteção individual, suspensão de
férias dos servidores.
Na capital maranhense, os

hospitais Dr. Carlos Macieira,
de Cuidados Intensivos, Dr.
Genésio Rêgo, Dr. Raimundo
Lima, Nina Rodrigues (leitos de
retaguarda) e Hospital de Campanha de São Luís integram a
rede hospitalar de referência
para assistência aos pacientes
com Covid-19. Na urgência, as
UPAS do Araçagi, Vinhais, Cidade Operária e Bacanga realizam transferência para os hospitais e já tratam os sintomas
leves e/ou encaminham ao ambulatório de Covid-19 no Hospital Dr. Carlos Macieira.
No continente, desde o início da pandemia, a gestão preparou os hospitais de Timon,
Presidente Dutra, Coroatá e
Imperatriz. Com o avanço do
contágio, a ampliação de leitos
exclusivos para Covid-19 também alcançou as unidades estaduais nas cidades de Barreirinhas, Chapadinha, Bacabal,

Pinheiro, Santa Inês, Balsas,
Peritoró, Timbiras, Caxias e
Colinas. Além destas, há obras
em andamento no hospital de
Itapecuru Mirim e, em breve,
serão inauguradas as unidades
de Viana, Santa Luzia do Paruá
e Lago da Pedra.
Em 60 dias, os investimentos
garantiram aumento de mais
600% dos leitos, a ampliação de
ambulatórios para tratamento
dos casos leves nas cidades de
São Luís, Imperatriz, Bacabal,
Chapadinha, Santa Inês e Pinheiro; as parcerias com empresas privadas para abertura
dos hospitais de Açailândia e
na capital; além da aquisição
de mais respiradores. As ações
são diárias e o planejamento se
antecipa aos cenários com base
em análises científicas. A estratégia do Estado do Maranhão é
de uma guerra que nos colocamos para lutar e vencer.

A dor nossa de cada dia

Adroaldo Almeida, professor doutor lotado no IFMA Maracanã

O Enem foi adiado. Ufa!! É assim que nos sentimos no Brasil:
aliviados a cada vitória do bom
senso sobre a ignorância. Neste
país, temos que lutar não apenas contra uma pandemia, mas,
também, contra uma série de
ações de um governo irresponsável. A cada semana, uma nova
luta. Tem sido assim nas diversas
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áreas: saúde, cultura, economia,
educação, meio ambiente, direitos humanos. A lista é longa.
Não me surpreende, portanto,
que diretores e reitores de instituições federais de ensino estejam
atônitos e, por vezes, pressionados por medidas incongruentes
oriundas de Brasília.
No início de abril desse ano, o

Ministro da Educação assinou a
portaria n.º 376/2020 que impôs
a seguinte situação aos Institutos
Federais: ou essas instituições
suspendem suas aulas presenciais e fazem a reposição integral
das aulas para cumprimento da
carga horária total estabelecida
no plano de curso, ou devem
substituir as aulas por atividades

não presenciais, mediadas por
recursos digitais elaborados por
docentes e disponibilizados aos
estudantes para cumprimento
em domicílio.
Quando da publicação da
portaria 376/2020, o Brasil registrava 359 mortos. Apenas 1 mês
depois e já se contabilizava 7.025
mortos. E, em menos de 20 vinte
dias, hoje temos mais de 20 mil
mortos. A pergunta que me faço
é: quantas pessoas ainda precisam morrer para que a preservação da vida se torne prioritária
entre nós?
É assustador, para dizer o
mínimo, que as instituições de
ensino se vejam pressionadas a
ter que oferecer aulas, seja presencial ou de maneira remota,
num cenário terrível como este.
Recentemente, tanto o IFMA
quanto a UFMA aplicaram
questionários entre estudantes
e docentes para, entre outras
coisas, verificar as condições de
acesso e produção de conteúdo

digital no interior de sua comunidade acadêmica. Algo que fica
claro nessas pesquisas, cujos resultados estão publicizados nos
sites das respectivas instituições,
é que a maioria dos estudantes
sequer tiveram condições de
acessar o questionário virtual a
ser respondido.
Talvez habite na cabeça de alguém que governe por meio de
“lives”, a noção de que estudantes
de instituições públicas possuem
smartphones de última geração com acesso à rede wi-fi. No
Brasil que não conhece o Brasil
e que é governado pela incompetência e ignorância, as proposições oriundas do MEC desconsideram o luto que o país vive, as
dificuldades infraestruturais que
temos, as desigualdades sociais
que nos caracterizam, e expõem
as contradições de um ministério que deveria promover uma
educação “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana”.

