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Contrariando a ciência, o governador 
do DF, Ibaneis Rocha, está reabrindo 
as atividades econômicas enquanto há 
um grande aumento nos números de 
contaminados e mortos por Covid-19. 
A liberação da quarentena deveria 
acontecer quando há uma queda na 
propagação da doença e no número de 
mortos e não quando a curva é ascen-
dente, como aqui.   Pág. 8'

Ibaneis vai aumentar 
a tragédia no DF

EUA + BRASIL mais de 143 mil mortos
mais de 2,5 milhões de casos

Por que será que Trump e Bolsonaro são os presidentes dos dois países com mais pessoas infectadas por Covid-19?

Os Estados Unidos lideram o número de casos de Covid-19 no mundo. Até o dia 4 de junho, os norte-americanos registraram 1.910.843
pessoas infectadas e 109.639 óbitos. O vice-líder desse campeonato de horror é o Brasil, com 614.941 casos confi rmados e 34.039 mortes. 
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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

Estava aqui pensando ao ver tantas cenas de violên-
cia. Reparem que os dois países mais maltratados 
pelo Coronavírus são os dois países mais violentos 
da atualidade. Estados Unidos e Brasil. Os dois com 
dirigentes de perfi l neofascista. Pense nisso.

“É inacreditável Sérgio Moro 
dizer que aceitou ser ministro da 
Justiça para combater a corrupção. 
Não sabia nada sobre o Queiroz? 
Desconhecia as ligações da família 
Bolsonaro com as milícias? Também 
não sabia que Flávio condecorou 
o miliciano Adriano Nóbrega na 
cadeia? A convicção de que o triplex 
era de Lula deve ter cegado Moro.”

Cá entre nós...

Recordar é viver...

Unidade, em defesa da democracia e da vida

N
ão podia ser mais gra-
ve a situação política 
e social no Brasil. Os 
dezenas de milhares 

de mortos, trazendo medo, 
sofrimento e dor, concorrem 
com o indecente acúmulo de 
privilégio pelos banqueiros, 
que já receberam R$ 1,2 tri-
lhão do governo, em razão da 
pandemia. Mas não empres-
tam aos pequenos e médios 
empresários, não emprestam 
ao cidadão comum, apenas 
utilizam este dinheiro para ga-
nhar ainda mais dinheiro, pois 
são remunerados pelo Banco 
Central pelas sobras de caixa 
que possuem.

Ante esta dinheirama toda, as-
sistimos estarrecidos brasileiros 
morrerem por falta de UTIs, 
de respiradores, de médicos, 
de ambulância, de hospitais. 
Um verdadeiro crime contra 
a população.  O Ministério da 
Saúde, ainda sem ministro de-
fi nido, prometeu R$ 29 bilhões 
para estados e municípios, mas 
só repassou R$ 8 bi até agora. O 
número gigantesco de mortos 
é, portanto, uma morte plane-
jada, e o responsável por ela é o 
governo Bolsonaro.

Ao lado disso, Bolsonaro se en-
frenta com o Judiciário porque 
quer proteger sua família de 

investigações sobre irregula-
ridades cometidas. Coloca-se 
acima das leis. E ameaça. Mas 
já está buscando negociatas de 
cargos com o Centrão, para ter 
uma bancada de parlamenta-
res que lhe proteja de um im-
peachment. Toda esta manobra 
implica no uso de verbas pú-
blicas para a compra de apoio 
político. Enquanto a saúde está 
em colapso.

Os prognósticos são os piores 
para a evolução da Pandemia 
no Brasil, o que exige que as 
forças democráticas, progres-
sistas, responsáveis, patrio-
tas, se unam. Para defender 

a democracia ameaçada e 
para pressionar que o gover-
no repasse os recursos para a 
saúde, para que contrate pro-
fi ssionais, para que chame de 
volta os médicos cubanos, que 
sabem ir onde for preciso para 
salvar vidas. E também para 
que o Brasil, como membro do 
BRICS, peça ajuda emergencial 
a dois de seus membros, Rússia 
e China, que ajudaram com es-
pecialistas no controle da pan-
demia de países com a Itália. 
Sem pedir ajuda, o número de 
mortos aqui poderá explodir. 
Mas ainda é tempo de mudar 
os rumos e tomar providências 
fi rmes e inadiáveis.

Lucélia Santos, atriz Florestan Fernandes, jornalista
No Brasil de Bolsonaro, quem luta pela democracia é reprimido pela polícia. Já quem defende ditadura, 
nazismo e fascismo se sente à vontade para cometer crime livremente.

editorial
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Alguns estados e mu-
nicípios estão pla-
nejando liberar o 
comércio e outras 

atividades da obrigação do dis-
tanciamento social. Entretanto, 
a transmissão do vírus no Bra-
sil ainda não está controlada. 
Ao contrário, o numero de ca-
sos ainda está em elevação. 

Na quinta, dia 4 de junho, ba-
temos o recorde de número de 
casos confirmados em 24 horas 
somando 30.925 novos regis-
tros; e tivemos 1.473 óbitos pela 
doença Covid19. No Distrito 
Federal, na quarta (3/6), foram 
registrados 764 diagnósticos 
positivos, também o recorde 
de casos confirmados em um 
só dia; e 14 mortes pela doen-
ça. Chegamos ao total de 12.020 
casos e 176 mortes. 

As cidades mais atingidas são 

Ceilândia (1320), Plano Piloto 
(1069) e Taguatinga (817). Não 
temos uma estratégia alinhada 
entre os governos federal, esta-
duais e municipais para conter 
e prevenir a doença. O Governo 
Bolsonaro se nega a dar impor-
tância para a pandemia. Os go-
vernadores e prefeitos fazem o 
que podem, seguindo as orien-
tações da Organização Mundial 
da Saúde e dos especialistas, e 
sofrem retaliações do Presiden-
te Bolsonaro, que vetou parte de 
uma lei que previa a transferên-
cia aos estados e municípios de 
8,6 bilhões de reais para o en-
frentamento da Covid19. 

Bolsonaro está apenas pre-
ocupado com os impactos na 
economia que vão prejudicar a 
imagem do seu governo. A pre-
visão dos especialistas é que o 
pico da epidemia no Brasil vai 

acontecer durante este mês de 
junho. Então, ainda não é hora 
de relaxar o distanciamento 
social. Sim, todos estamos can-
sados de ficar em casa isolados, 
tarefa muito difícil ou quase 
impossível para milhões de 
pessoas que não tem emprego 
fixo ou condições de ficar sem 
trabalhar ou que moram em 
casas precárias. 

Em quase todos os países, o 
governo tem dado apoio sufi-
ciente para essas pessoas não 
precisarem sair. Aqui, o governo 
federal faz o contrário e libera as 
empresas para demitirem seus 
funcionários. Infelizmente a 
pandemia não acabou. O que di-
minuiu foi nossa resiliência. Mas 
não podemos desistir agora. 

Estamos no pico da pande-
mia. Quanto mais ficarmos em 
casa, melhor para todos.

A pedido da Presidência 
da República, o Ministério 
da Economia repassou para 
a Secom (Secretaria Especial 
de Comunicação Social da 
Presidência da República) os 
R$ 83,9 milhões que seriam 
destinados ao Programa Bolsa 
Família. O repasse foi publica-
do no DOU (Diário Oficial da 
União) de quinta-feira (4/6), 
na portaria nº 13.474, assina-

da pelo Secretário Especial da 
Fazenda, Waldery Rodrigues 
Junior, segundo informações 
do site Metrópoles.

Esse repasse acontece logo 
depois que a Secom está sen-
do acusada de ter pago R$2 
milhões de anúncios em si-
tes de extrema-direita que 
propagam fake News e em 
portais e aplicativos de con-
teúdos impróprios. 

Bolsonaro tira R$ 83,9 milhões do Bolsa 
Família para gastar em propaganda

Geraldo Lucchese

Em meio à uma crise sani-
tária mundial sem preceden-
tes, provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, o Brasil 
vira o epicentro da doença na 
América Latina. E para com-
pletar, sem ministro da Saúde. 
Contrariando as orientações 
da Organização Mundial da 
Saúde, Bolsonaro condena o 
isolamento social e quer que 
a economia gire. Segue em 
rota de colisão com governa-
dores e prefeitos que adotam 
medidas para conter o avanço 
da Covid-19, sem manifestar 
nenhuma solidariedade às fa-
mílias que choram por mais 
de 32 mil mortos. 

Conheça nesta edição o tra-
balho do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), que tem o papel 
de fiscalizar, acompanhar e 
monitorar as políticas públicas 
de saúde e, desde o início da 
pandemia, orienta os órgãos do 
Executivo, Legislativo e Judici-
ário com vários documentos, 
como notas técnicas, campa-
nhas, lives, dentre outros con-
teúdos e ações fundamentais 
nesse contexto tão grave para a 
vida das pessoas. 

Segundo o presidente do 
CNS, Fernando Pigatto, “o 
funcionamento do CNS é es-
sencial para a democracia, e 
tem que continuar exercen-
do plenamente, dialogando 
com a gestão, mas também 
cobrando a execução das po-
líticas de saúde”.  

A proteção e a preservação 
da saúde física e mental dos 
trabalhadores da saúde são 

prioridades do Conselho, que 
se preocupa com a proteção 
psicológica dos trabalhadores 
e com o acesso a Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
adequados e suficientes.  “O 
CNS segue pautando os gesto-
res a darem atenção a essa situ-
ação de muita dor e sofrimento 
aos profissionais na linha de 
frente”, explica Pigatto. 

O CNS recebe denúncias 
de conselhos municipais e es-
taduais, e até mesmo de outras 
entidades. São diferentes vio-
lações aos direitos básicos dos 
trabalhadores, como falta de 
EPIs e descaso nas notificações 
de acidentes de trabalho. “No 
entanto, é uma questão com-
plexa. A Saúde não é só física. 
Os profissionais estão passan-
do por jornadas extenuan-
tes, situações de muito medo, 
transtornos psicológicos leves 
e severos em relação à pande-
mia”, acrescenta Pigatto. 

"O Conselho Nacional de
Saúde é essencial para a democracia”
Patrícia Duarte

É hora de flexibilizar 
o isolamento?

brasil

Presidente do CNS, 
Fernando Pigatto
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Naquela alucinante Reunião Mi-
nisterial, divulgada por ordem 
da Justiça, viu-se ministros 
recomendando desde atos ile-

gais, como o ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles, e que “se venda logo aquela 
porra do Banco do Brasil”, frase proferida 
pelo ministro da Economia Paulo Guedes, 
referindo-se – com largo desprezo – a uma 
instituição histórica brasileira, alavanca 
indispensável para a agricultura familiar. 

Se as recomendações falam muito 
sobre a personalidade nada brasileira 
destes dois ministros, é essencial alertar 
que a divulgação desta reunião vulgar e 
irresponsável pela mídia não pode gerar 
ilusão acerca da posição editorial equiva-
lente praticada, permanentemente, pelas 
empresas de mídia brasileiras.

Pode até ser que alguns veículos de 
comunicação possam ter, momenta-
neamente, confl itos localizados com o 
atual governo. Mas, no fundamental, os 
meios de comunicação trabalham tanto 
para privatizar o máximo possível a eco-
nomia brasileira, inclusive o Banco do 
Brasil, bem como para que seja atendida 
a voracidade insaciável de madeireiras, 
mineradoras e monocultores em geral 
que se insurgem contra qualquer legis-
lação de proteção ambiental. 

Tanto isto é verdade, que pratica-
mente toda a mídia se uniu em torno 
do candidato Bolsonaro, manipulando 
informação contra os que defendiam o 
patrimônio público (Banco do Brasil, 
inclusive), e uma política pública prote-
tora do meio ambiente. 

Danilo Pássaro, um dos lí-
deres do movimento “Torce-
dores Antifascistas” em São 
Paulo, registrou boletim de 
ocorrência contra o deputa-
do estadual Douglas Garcia 
(PSL), na quinta-feira (4/6).

O deputado solicitou que 
apoiadores de Jair Bolsonaro en-
viassem dados dos manifestantes 
que participaram do ato na aveni-

da Paulista no dia 31. Esses dados 
foram divulgados por Douglas.

Após registar o BO, Dani-
lo publicou no Twitter que “a 
tentativa de intimidação por 
parte do Deputado Estadual, 
Douglas Garcia, não passará 
impune”. Outros manifestan-
tes antifascista ameaçados pelo 
grupo de Douglas também 
prometem reagir.

Em março de 2019, o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toff oli, abriu 
o inquérito das fake News, para in-
vestigar a disseminação de notícias 
falsas e ataques a membros da Cor-
te. Sob a relatoria do ministro Ale-
xandre de Moraes, o inquérito está 
avançando este ano e, no dia 27 de 
maio, a Polícia Federal cumpriu 
mandados de busca e apreensão 
contra vários aliados do presidente 
Jair Bolsonaro, no Distrito Federal, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Mato 
Grosso, Paraná e Santa Catarina. 

O objetivo é encontrar paga-
mentos de ataques coordenados 
ao STF para contrapor argumen-
tos de que o Supremo faz perse-
guição política ou atua contra a 
liberdade de expressão. 

Alguns dos alvos de busca e 
apreensão foram Luciano Hang 
(dono da Havan), Edgard Corona 
(dono das academias Smart Fit), 
Otavio Fakhoury (investidor do 
mercado fi nanceiro), Allan dos 
Santos (blogueiro), Sara Winters 
(líder do grupo 360 do Brasil), Ro-
berto Jeff erson (ex-deputado fede-
ral e presidente do PTB), Douglas 
Garcia (deputado estadual pelo 
PSL-SP) e as deputadas federais 
Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zam-
belli (PSL-SP).

Enfurecido com esta ação con-
tra seus aliados, Bolsonaro subiu 
o tom e disse que o inquérito não 
poderia continuar porque não 
passa de uma perseguição a ele. O 
motivo principal é que o inquérito 
– se de fato continuar a investigar 

todos os suspeitos – deve chegar 
ao gabinete do ódio, que, a que 
tudo indica, é coordenado por 
Carlos Bolsonaro, um dos fi lhos 
do presidente.

Na quinta-feira (4/6), Bolsona-
ro voltou a soltar o verbo contra 
essa acusação. "Pra que eu quero 
gabinete do ódio? Muitos idiotas 
acreditaram na existência de um 
gabinete do ódio", ironizou ele, ao 
afi rmar que a mobilização virtual 
feita pelos apoiadores é genuína e 
gratuita desde a campanha presi-
dencial de 2018.

Mas exatamente esta questão – 
a eleição presidencial – pode ser 
um grande problema para ele. É 
que provas do inquérito das fake 
News podem demonstrar que o 
grupo acusado de espalhar no-
tícias falsas contra membros do 
STF, já poderiam estar agindo no 
processo eleitoral para desqualifi -
car os concorrentes de Bolsonaro, 
o que teria ajudado a decidir o re-
sultado da eleição. 

Mídia quer 
“passar a boiada” e
“rifar o Banco do Brasil”

Inquérito das Fake News
pode chegar ao gabinete do ódio

Manifestante antifascista registra 
B.O. contra Douglas Garcia

Beto Almeida

Min. do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial (22/4).
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“STF sente as consequências de ter permitido que essa gangue de fake news operasse ilesa desde 2017. A reação violenta, 
chula, injuriosa e provocativa contra o ministro Alexandre de Moraes é claramente orquestrada por quem visa ‘ver o circo 
pegar fogo’. Em ‘circo’ leia-se Brasil.”

Hildegard Ángel

5 de junho de 2020

O Brasil está com um go-
verno eleito de extrema direita 
com marcas fascistas. A família 
Bolsonaro é ligada às milícias 
e organiza o Partido número 
38, associado ao Revólver 38. 
Propõe armar setores da socie-
dade, o que já é rejeitado por 
72% da população, atropela as 
instituições, estimula o contá-
gio e a morte. 

A extrema direita fascista 
é conservadora, com modelo 
patriarcal de família, favorece 
os ricos na economia, corta 
direitos humanos e trabalhis-
tas, suprime real ou simboli-
camente os adversários, des-
respeita normas e instituições 
democráticas, centraliza o 
poder num chefe autoritário, 
censura e controla a informa-
ção. Costuma ser nacionalis-
ta, mas não é o caso de Bol-
sonaro que se subordinou aos 
Estados Unidos. 

A reação à estratégia fascista 
de Bolsonaro e de seus asseclas 
está mobilizando e unindo for-
ças na defesa da democracia: 
corintianos e palmeirenses na 
rua, manifestos da esquerda, 
do centro e da direita, mani-
festo de juristas, artistas, pro-

fissionais diversos, ambienta-
listas, professores, religiosos, 
líderes políticos, empresários, 
entre outros. 

O STF resiste às investidas 
do ex-capitão ocupante da 
Presidência. O campo político 
de Bolsonaro está se esfacelan-
do. Muitos que o apoiaram já 
deixaram o barco, como em-
presários e antigos filiados ao 
PSL. Agora está usando a mo-
eda de troca de cargos públi-
cos para ter apoio contra um 
processo de impeachment. Faz 
bravatas todos os dias para se 
vangloriar e esbravejar. 

A defesa da democracia está 
unindo o Brasil de Norte a Sul, 
Leste a Oeste. Os movimentos 
democráticos na rua, reduzidos 
em razão da pandemia, tendem 
a crescer como no Movimento 
Diretas-Já. É certo que é difícil 
superar as invectivas do Exe-
cutivo, mas a democracia e a 
Constituição vencerão, pois os 
movimentos contra os fascis-
mos já derrotaram ditaduras 
no mundo inteiro. 

A sociedade não está cala-
da e quieta na defesa da de-
mocracia e contra o fascismo 
e o racismo. 

Há sentido em Forças Arma-
das (FA) não nacionalistas? Tão 
contraditórias parecem FA en-
treguistas que precisamos inves-
tigar como surgiu esta expressão 
e qual sua efetividade.

No ocidente europeu, FA 
formaram-se para defesa de 
seus governantes, desde o iní-
cio da Idade Moderna até a 
sedimentação dos Estados Na-
cionais. FA foi um instrumento 
de defesa de uma família ou de 
um grupo de famílias. Os pró-
prios nobres compunham as 
FA. As guerras não envolviam 
diretamente o povo, mas os 
oneravam. O imperialismo foi 

um criador de Forças Armadas 
nacionais; agir para o Estado 
Colonizador na conquista e 
manutenção de suas colônias. 
Esta junção Estado com FA in-
duz ao nacionalismo. Também 
os exércitos de libertação na-
cional combatendo a FA colo-
nial consolida esta identidade.

Por que então FA entreguista?
Parece um oximoro.

O entreguismo não é, nem 
deve ser, a posição majoritária 
nas FA. Em nossa Pátria esta 
discrepância surge da pedago-
gia colonial, que nos atinge a 
todos, e age como um filtro na 

compreensão da realidade, e na 
doutrinação que atua sobre os 
militares de uma falsa “defesa da 
civilização ocidental”, na verdade 
a defesa do neoimperialismo das 
potências euro-estadunidenses.

Atualmente, com a predomi-
nância da ideologia neoliberal e 
sua falsa globalização, fica ainda 
mais difícil, sobretudo com os 
manipulados conceitos de liber-
dade, democracia e competição 
compreender que o sistema fi-
nanceiro internacional e não o 
cidadão brasileiro ganha com a 
alienação de nossas riquezas e 
nossa capacitação numa inexis-
tente competitividade.

É curioso porque ainda não 
há um mandado de prisão con-
tra Sara Winter, um dos alvos 
da operação da Polícia Federal 
no âmbito do inquérito das fake 
News. Ela divulgou vídeo em que 
xinga e ameaça o ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF. Ela 
disse que, se estivesse na mesma 
cidade que Moraes, chamaria o 
ministro para "trocar socos". Sara 
também prometeu perseguir e 

"infernizar" a vida do magistrado.
"Se eu pudesse, eu já estava na 

porta da casa dele convidando ele 
para trocar soco comigo. Juro por 
Deus, essa é minha vontade, eu 
queria trocar soco com esse f... da 
p..., com esse arrombado. Infeliz-
mente eu não posso, ele mora lá 
em São Paulo, né? Pois você me 
aguarde, Alexandre de Moraes, o 
senhor nunca mais vai ter paz", 
ameaçou Sara.

Ela é uma das líderes do acam-
pamento pró-Bolsonaro insta-
lado em Brasília, intitulado 300 
do Brasil. O grupo faz questão 
de declarar que seus integrantes 
estão armados e não esconde a 
simpatia por práticas fascistas. 
Aliás, ela se chama Sara Fernan-
da Giromini e se autodenomina 
Sara Winter, em homenagem a 
uma prostituta e espiã nazista na 
Inglaterra das décadas de 30 e 40. 

Fascismo versus
democracia

Forças Armadas e Nacionalismo

Líder de acampamento pró Bolsonaro ameaça ministro do STF

Vicente Faleiros

Pedro Pinho
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Os protestos contra 
o racismo impul-
sionados pelo as-
sassinato do afro-

-americano George Floyd 
por um policial branco con-
tinuam se alastrando pelos 
Estados Unidos. Floyd, 46 
anos, morreu asfixiado em 
Minneapolis em 25 de maio 
sufocado por um agente da 
segurança pública que se ajo-
elhou em seu pescoço duran-
te quase nove minutos sob o 
pretexto de imobilizá-lo.

 A reação contra o racismo 
contaminou todo o mundo, 
inclusive o Brasil: aqui, a vio-
lência contra a juventude negra 
coloca-a no nível de chacina. O 
último Atlas da Violência, pu-
blicado pelo IPEA, revelou que 
35,7 mil jovens negros entre 15 
e 29 anos foram mortos a bala 
em 2017. Essas mortes corres-
pondem a quase 80% de todas 
as vítimas de morte violenta no 
país em um ano.

 Mas a sociedade americana 
tem forte senso e apreço pela 

democracia: lá, o secretário de 
Defesa rejeitou publicamente 
a ameaça de Donald Trump de 
enviar tropas de combate para 
confrontar os manifestantes. 
No Brasil, a alta cúpula do go-
verno Bolsonaro, inclusive ele 
próprio, aproveitam a onda de 
manifestações para incentivar 
a repressão policial e ameaçar 
abertamente com a implantação 
de uma nova ditadura militar 
como justifi cativa para “pacifi -
car” o país.

 O ofi cial que matou Floyd, 

Derek Chauvin, foi demitido e 
acusado de assassinato. Na tarde 
da última quarta-feira (3/6), Ke-
ith Ellison, procurador-geral do 
Minnesota, anunciou a acusa-
ção contra Chauvin e mais três 
policiais, por cumplicidade.

 O movimento no Brasil co-
meçou com manifestações or-
ganizadas pelas principais torci-
das de futebol de São Paulo. Mas 
numa retórica sempre copiada 
de Donald Trump, Bolsonaro 
tenta colar nos ativistas contra o 
racismo a pecha de “terroristas”.

O Brasil terá a presidência 
do Banco do BRICS pelos pró-
ximos cinco anos. O economis-
ta Marcos Troyjo, secretário de 
Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministério 
da Economia, foi eleito, dentro 
da regra de rodízio que carac-
teriza a instituição. 

O intrigante é que a partici-
pação do Brasil no BRICS não 
signifi que uma aproximação 
automática e construtiva, que 
leve o governo Bolsonaro a um 
providencial pedido de ajuda a 
pelo menos dois dos membros 

do Bloco, Rússia e China, com 
vasta experiência no controle 
de epidemias, experiência que 
tem sido compartilhada com 
inúmeros países, entre eles a 
Itália, país membro do G7 e da 
OTAN.

Certamente são motivações 
políticas indefensáveis que le-
vam o governo Bolsonaro hos-
tilizar a China, por exemplo, 
ao invés de solicitar ao gigante 
asiático, seu maior parceiro co-
mercial, uma necessária e ur-
gentíssima ajuda especializada 
no combate à Covid-19, que, 

no caso brasileiro, encontra-se 
fora de controle, ceifando, des-
necessária e irresponsavelmen-
te, muitas vidas que poderiam 
ser preservadas. 

Pode ser que uma pressão 
dos governos estaduais, do 
parlamento e de instituições 
da sociedade possam levar o 
governo federal a buscar coo-
peração na área de saúde, o que 
seria lógico e natural, tal como 
não rejeita a expansiva coope-
ração comercial. Esta questão 
deveria fazer parte da agenda 
dos partidos políticos.

Bolsonaro aproveita onda mundial contra 
racismo para ameaçar com golpe militar

Brasil deve pedir ajuda ao BRICS para enfrentar Covid19?
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Guarda Nacional do Exército dos EUA e da Carolina do Sul em viagem para combater manifestações no Distrito de Columbia

Milla Gentil

Beto Almeida

Os protestos antirracistas não param 
de crescer nos Estados Unidos desde o 
assassinato de George Floyd, no dia 25 de 
maio. A quinta-feira (4/6), exatamente 
um mês antes de o país celebrar o dia da 
independência, mais de dez mil pessoas já 
haviam sido presas durante os protestos.

O racismo institucional e sistêmico conti-
nua presente na sociedade norte-ameri-
cana. Se passaram pouco mais de 60 anos 
desde a Suprema Corte derrubou a ideia 
de “separados, mas iguais”, isso porque 
até a metade do século 20, havia lugares 
onde negros não podiam frequentar e até 
no transporte público havia separação 
entre negros e brancos.

Nos Estados Unidos, o Comitê de Assuntos Tributários da Câmara dos Deputados 
se declarou contrário à proposta do governo Donald Trump de ampliar as relações 
comerciais com o Brasil. Segundo o comitê, o governo Jair Bolsonaro vem promo-
vendo "uma total desconsideração pelos direitos humanos básicos”, além de ações 
contra o meio ambiente. 

"Nós nos opomos fortemente a buscar qualquer tipo de acordo comercial com o 
governo Bolsonaro no Brasil. O aprimoramento do relacionamento econômico 
entre os EUA e o Brasil, neste momento, iria minar os esforços dos defensores dos 
direitos humanos, trabalhistas e ambientais brasileiros para promover o estado de 
direito e proteger e preservar comunidades marginalizadas”, justifi cou o presiden-
te do comitê, deputado Richard Neal.

EUA prendem mais 
de 10 mil pessoas por 
protestos antirracistas

Comitê de deputados dos EUA é contra 
ampliar acordos comerciais com o Brasil
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Os cerca de 1.100 
catadores de ma-
teriais recicláveis 
do Distrito Federal 

estão enfrentando uma situa-
ção de “calamidade extrema”, 
depois que o governo local 
adotou uma série de medidas 
sanitárias de enfrentamento à 
propagação da Covid-19, que 
já atingiu mais de 11 mil pes-
soas, com registro de mais de 
180 mortes, conforme Bole-
tim Epidemiológico. 

“Hoje, os catadores e ca-
tadoras do DF estão vivendo 
uma situação de calamidade 
extrema. Porque a única fon-
te de renda das cooperativas, 
que é o material separado para 
a venda, está paralisada. Sem 
essa renda, não temos onde 
encontrar forma de sobrevi-
vência, pois muitos catadores 
e catadoras também não rece-
beram o auxílio emergencial 
de R$ 600, do governo fede-
ral”, afirma Leide Laura, diri-
gente da Central de Coopera-
tivas de Materiais Recicláveis 
do DF e Entorno (Centcoop) 

e da Cooperativa Nova Supe-
ração.

Sem poder trabalhar há 
quase três meses, por força 
do Decreto 40.5348, de 20 de 
março, que suspendeu várias 
atividades consideradas não 
essenciais, os catadores estão 
sentindo o impacto da pande-
mia na vida financeira deles. 

De acordo com Leide Lau-
ra, nem mesmo o acordado 
firmado em março pelo GDF, 
de repassar aos catadores das 
cooperativas do DF o auxí-
lio calamidade, no valor de 
R$ 408 por três meses (abril, 
maio e junho), está sendo 
cumprido. Segundo ela, “até 
hoje, apenas parte dos cata-
dores recebeu esse auxílio e, 
mesmo assim, somente a pri-
meira parcela”.

Com a pandemia, o risco de 
contaminação dos catadores é 
ainda maior, pois têm contato 
direto com resíduos descarta-
dos por pessoas que estão em 
isolamento social. Mesmo as-
sim, diante do desespero, eles 
reivindicam a volta imediata 

da coleta seletiva e a triagem 
dos resíduos recicláveis, para 
garantir a sobrevivência de 
suas famílias.

#AjudeCatadoresDF 
Segundo Leide Laura, a 

única coisa que está garantin-
do o arroz dentro da casa dos 
catadores e catadoras é a cam-
panha de doação #AjudeCata-
doresDF, lançada pelo Coleti-
vo de Mulheres da Centcoop, 
no instagram da entidade, e 
que vem recebendo o apoio 
de movimentos sociais, orga-
nizações, institutos, sindica-
tos e pessoas físicas. Entre os 
agentes sociais e econômicos 
solidários aos catadores estão 
os artistas Gog Poeta, Ellen 
Oléria, Zé Brown e Crônica 
Mendes; os políticos Artele 
Sampaio e Leandro Grass, o 
Sindicato dos Bancários do 
DF, e a Universidade de Brasí-
lia (UnB), entre outros.

Confira a matéria 
completa no site 
www.brasilpopular.com

A suspensão das aulas pre-
senciais nos mais diversos recan-
tos do país, em decorrência das 
medidas de isolamento social 
necessárias ao enfrentamento 
da pandemia do coronavírus, 
escancarou as desigualdades so-
ciais e educacionais que estru-
turam a sociedade brasileira, e 
abriu uma janela de oportunida-
des para o mercado da educação, 
ávido por disputar os fundos pú-
blicos através da comercializa-
ção de plataformas de educação 
a distância, softwares, modelos 
pedagógicos, métodos de ensino 
e aprendizagem, conteúdos e so-
luções tecnológicas. 

No entanto, há uma grande 

pressão de setores do empresaria-
do, afetados em virtude da neces-
sária paralisação dos serviços não 
essenciais, pelo fim das medidas 
de isolamento social, o que au-
menta a pressão pela reabertura 
das escolas em meio ao agrava-
mento da crise sanitária, em es-
pecial pela reabertura das escolas 
públicas de educação básica, uma 
vez que a imensa maioria das 
crianças e adolescentes estão ma-
triculados nas escolas públicas, e 
que a reabertura dessas escolas é 
condição essencial para que mi-
lhões de trabalhadores retornem 
aos seus postos de trabalho.

Esse conflito de interesses 
termina por anular a defesa pri-

mordial da vida e por aprofun-
dar as desigualdades educacio-
nais, uma vez que a expansão 
irrefletida da Educação a Distân-
cia aprofunda o abismo existen-
te entre a educação das elites e a 
educação das classes trabalhado-
ras, carentes de acesso à internet 
banda larga, computadores, ta-
blets e smartphones.

Testemunhamos ainda o apro-
fundamento da precarização 
do trabalho dos profissionais da 
educação, obrigados a se adaptar 
a uma realidade para a qual não 
foram devidamente formados e 
para a qual não são devidamente 
valorizados, ou ainda a substitui-
ção de profissionais da educação 

por robôs em ambientes virtuais, 
o que é revelador de um processo 
absolutamente desumanizado. 

A educação como prática de 
liberdade, como ato de amor, 
como processo de construção 
coletiva e democrática do conhe-
cimento, pressupõe relações entre 
seres humanos, afeto, comuni-
dade escolar, pertencimento ao 
espaço-tempo escolar, valoriza-
ção profissional, igualdade de 
condições, valorização da vida, 
e isso tudo está sendo progres-
sivamente descartado, tanto no 
processo de imposição da EaD 
como no processo de imposição 
do retorno prematuro às aulas 
presenciais. 

Ademais, o governo Bolsona-
ro tem um pacote completo de 
destruição da educação públi-
ca, da creche à pós-graduação, 
que engloba o fim do Fundeb, 
o Plano Mais Brasil, o Future-
-se, a Educação Domiciliar, a 
expansão irrefletida da Educa-
ção a Distância, a militarização 
da educação básica, a política 
de vouchers, dentre outras pro-
postas que têm como norte a 
precarização e privatização. Faz-
-se imperativo retomar a mobi-
lização social, dentro e fora das 
redes sociais, em defesa de uma 
educação pública, gratuita, laica, 
democrática, não militarizada e 
de qualidade.

Catadores vivem situação de
extrema calamidade com a pandemia

A educação pública em tempos de pandemia

Edneide Arruda 

Bruno Costa 
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Com a quarentena, catadores esperam ajuda para enfrentar o coronavírus
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Assim como estão fa-
zendo vários prefei-
tos e governadores, 
Ibaneis Rocha, que 

governa o Distrito Federal, con-
traria todos os estudos e reco-
mendações feitos por especia-
listas, cientistas e autoridades 
envolvidos no combate ao Co-
vid-19: está reabrindo o comér-
cio e outras atividades quando 
aumentam substancialmente 
os números de contaminados e 

mortos. Em praticamente todo 
o mundo, a liberação da qua-
rentena acontece quando há 
uma queda na propagação da 
doença e no número de mortos 
e não quando a curva é ascen-
dente, como aqui.

Ibaneis foi o primeiro a to-
mar medidas fi rmes contra 
a propagação do vírus, antes 
mesmo da primeira morte na 
cidade. Recebeu forte apro-
vação da população, mas logo 

começaram as manifestações 
dos bolsonaristas que, seguin-
do o líder, negam a pandemia 
e rejeitam o necessário distan-
ciamento social. 

Depois de uma fala de Jair 
Bolsonaro criticando os gover-
nadores por fecharem escolas 
e comércio, Ibaneis começou 
a reabrir atividades não es-
senciais e nada fez para evitar 
aglomerações, especialmente 
em bancos, lotéricas e feiras. 

O nível de isolamento, que ha-
via chegado a 69%, caiu para 
a faixa de 40%. O resultado 
é o crescimento exponencial 
de contaminados e mortos no 
Distrito Federal e a ameaça de 
bloquear totalmente algumas 
cidades, como Ceilândia, ou 
até mesmo promover o chama-
do lockdown em todo o DF.

Se não tivesse cedido às 
pressões de Bolsonaro e de 
empresários e mantido o isola-

mento na faixa dos 65%-70%, 
a situação em Brasília já esta-
ria bem melhor e as atividades 
econômicas e sociais estariam 
sendo reabertas com seguran-
ça, como está sendo em outros 
países. Reabrir, ter mais doen-
tes e mortos e fechar de novo 
demonstra incompetência, fal-
ta de visão e de planejamento, 
burrice e submissão a um pre-
sidente genocida e a empresá-
rios ignorantes e gananciosos.    

Em uma Live realizada no dia 
3 de junho, o secretário de Edu-
cação do Distrito Federal, João 
Pedro Ferraz, anunciou que os 
professores estarão em Teletra-
balho a partir do dia 5 de junho. 
Nesta fase inicial o professor, 
juntamente com a escola, terá 
de se organizar neste formato de 
trabalho para começar a atender 
estudantes via EAD a partir do 
dia 22 de junho. As aulas, se-
gundo o secretário de Educação, 
passarão a ser contabilizadas 
como Frequência/Carga horária 
a partir do dia 29 de junho.

Ignorando toda a realidade 
da Educação do DF, o secretário 
colocará professores para aten-
der estudantes mesmo saben-
do que 127 mil alunos não têm 
Internet, que 125 mil não têm 
computador ou qualquer tipo 
de equipamento eletrônico para 
utilizar nas Teleaulas, e mesmo 
tendo ciência que 8 mil profes-
sores, dos quais 5 mil são regen-
tes, não possuem computadores.

Desrespeito ao estudante
O retorno às aulas, mas na 

plataforma de Educação à Dis-
tância (EAD), é um total desres-
peito ao estudante da rede públi-
ca de ensino da capital federal, 

conforme revela pesquisa de 
opinião realizada pelo Sinpro. 
Dos dias 23 a 31 de maio, a pes-
quisa conversou com mães, pais 
e responsáveis por estudantes 
da rede pública para saber o 
que eles achavam da Teleaula. 
Segundo a pesquisa, 57,90% 
dos estudantes não assistiram 
as teleaulas disponibilizada pela 
Secretaria de Educação, e dos 
460 mil estudantes da escola 
pública, 265 mil não assistiram 
a nenhuma Teleaula da progra-
mação da SEE.

O resultado da pesquisa 
mostra que o problema não é 
a falta de interesse por parte 
do estudante, mas a ausência 
de estrutura destes alunos para 
acompanhar o conteúdo. Au-
sência de computador e de In-
ternet são algumas das barrei-
ras para que este grupo tenha 
acesso ao conteúdo.

O Sinpro-DF entende que 
o ano letivo de 2020 deve ter 
como foco as aulas presenciais, 
as quais devem ocorrer após a 
passagem do pico de contami-
nação do novo Coronavírus. 
Isso porque somente com aulas 
presenciais é possível uma inte-
ração direta do professor com 
todos os estudantes. 

Decisões de Ibaneis aumentam a tragédia no DF

Teletrabaho sem
estrutura começa
dia 5 de junho

Hélio Doyle

Sinpro-DF

Educação

Após seis meses da Co-
vid-19, a pandemia continua 
tendo um grande impacto na 
vida das pessoas, mas as comu-
nidades com piores IDH, como 
a Cidade Estrutural, foram as 
que mais sofreram.  A cidade 
dispõe de bairros, como Santa 
Luzia, que sente a ausência do 
Estado em tudo. Não há água 
nem saneamento básico nas ca-
sas, o que impacta ainda mais a 
vida humana, visto que as con-
dições de higiene fi cam piores. 

A Estrutural como um todo 
foi fortemente impactada pela 
doença. Já são três óbitos e 
mais de 134 contaminados, 
mesmo ainda não estando no 
pico da doença.

As consequências sociais da 
Covid-19 têm sido brutais em 
vários sentidos. A Renda Emer-
gencial não chegou a muitas 
pessoas, por problemas com os 
CPFs, mesmo tendo recebido o 
apoio do SINDSEP, através da 
Abadia. Foram construídas – 
com a Rede de Solidariedade 
e com pessoas do PT Guará – 
ações para minimizar o sofri-
mento de famílias, via conces-
são de Cestas Básicas.

O desemprego cresceu mui-
to. A maioria dos trabalhadores 
locais atuam na informalidade 
como catadores de recicláveis, 
empregadas domésticas, traba-
lhadores da construção civil e 
autônomos. Só que muitas ati-

vidades fi caram suspensas por 
meses e retiraram destas pesso-
as o sustenta das suas famílias.  

Uma atividade empresarial, 
que tem grande importância na 
geração de renda, os compra-
dores de produtos recicláveis 
locais, continuam fechados.  

Atividades de confecção têm 
sido importante nesta crise. 
Entretanto, na ofi cina de corte 
e costura da Senhora Dagmar, 
por exemplo, algumas costu-
reiras pararam de trabalhar por 
serem do grupo de risco.

E fi nalmente, até 18/05, 
houve uma redução de 40% na 
oferta de transporte público, o 
que impactou também o deslo-
camento das pessoas.

Impacto da Covid-19 na Cidade Estrutural
Constâncio Alves de Souza

Distrito federal


