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Os casos de violações aos direitos 
humanos de crianças e adolescentes 
aumentaram no DF desde o início da 
pandemia de Covid-19. Os índices ain-
da não foram divulgados ofi cialmente, 
mas conselheiros tutelares ouvidos 
pelo Jornal Brasil Popular apontam 
esta tendência.  Pág. 8

Prestes a atingir a marca de 1 milhão de casos de Covid-19 
e a caminho de 50 mil mortes, o Brasil está há mais de um 
mês sem ministro da Saúde, com um general paraquedista 

ocupando a pasta interinamente. Pela falta do que fazer, o 
presidente da República sugere que seus apoiadores invadam 
hospitais para conferir se é verdade que tem pessoas inter-

nadas devido a esta doença. Mas agora a família Bolsonaro 
começa a ter com que se preocupar: Fabrício Queiroz está 
preso e o STF decidiu continuar o inquérito das fake news. 

Crescem violações 
contra crianças e
adolescentes no DF
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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

“Fabrício Queiroz estava escondido no sítio do 
advogado da família Bolsonaro. Ontem o advogado 
esteve em Brasília com Bolsonaro. É papel de 
advogado esconder investigados da Justiça? É papel 
de advogado estabelecer comunicação entre investi-
gados e seus protetores? Ou é cumplicidade?”

Esta é a estátua de Bartolomeu 
Bueno, o "Anhanguera", que fi ca na 
principal avenida de Goiânia. Esse 
paulista escravizou os índios Goyazes 
e dizimou essa tribo. É "herói" nos 
livros didáticos de Goiás.

Cá entre nós...

Recordar é viver...

O povo continua indo para o matadouro

O 
Brasil continua sem 
governo. Bolsonaro 
não lidera o com-
bate à maior pan-

demia dos últimos cem anos. 
Se depender dele, os mortos 
são irrelevantes. Afi nal, disse 
ele, a morte é o destino de 
todo mundo. Talvez seja por 
isso que ele estimule o arma-
mento massivo da sociedade 
brasileira, pois morrer faz par-
te da vida! 

Apesar das lideranças de todos 
os países estarem na frente da 
batalha contra o Covid-19, o 
presidente Bolsonaro – ao lado 

do Trump – prefere repetir, pe-
riodicamente, uma fala concla-
mando o povo a voltar às ruas, 
às escolas, às lojas, aos escri-
tórios... Traduzindo: Bolsonaro 
insiste em chamar o povo para 
ir rumo ao matadouro! De pre-
ferencia, feliz porque vai de-
fender uma merreca de salário 
ou de renda, para o bem dos 
médios e grandes empresários 
que vão se mantendo confi na-
dos, em seus apartamentos, 
casas e chácaras. Como diz o 
presidente, morrer é o destino 
dos pobres, não deles.

Começamos a receber infor-

mação de funcionários de ôni-
bus que estão se contagiando 
e morrendo. Estudos na Ásia 
e na Europa mostram que o 
nível de contágio nos ônibus 
é muito grande. O que exige, e 
exigirá por muito tempo, me-
didas sanitárias de distancia-
mento, redistribuição de ho-
rários e uso de máscara, entre 
outras. Se nada disso for feito, 
o povo estará indo para o ma-
tadouro, sem dúvida alguma, 
já que não há alternativa ao 
transporte público. 

Por outro lado, não há muito 
o que esperar do governo fe-

deral. Até agora o ministro da 
Saúde é interino, ainda por 
cima um general paraquedis-
ta. Ao lado e abaixo dele, no 
ministério, mais de vinte mi-
litares. Que podem ser gente 
boa e qualifi cada para suas 
missões no Exército, mas não 
entendem, nem têm vivencia 
alguma na área de saúde pú-
blica. Desse jeito, o país vai de 
mal a pior.

A única esperança é a saída do 
Bolsonaro da presidência. Im-
peachment ou renúncia, o que 
interessa é o país se ver livre de 
mais esse vírus!

Fabio Pannunzio Esta charge de Renato Aroeira é alvo de processo judicial por parte de Jair Bolsonaro 

editorial
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Em plena pandemia o 
Brasil bate todos os re-
cordes negativos e vira 
chacota perante o mun-

do. São quase 50 mil mortes e 
quase um milhão de contami-
nados pela Covid-19. O IBGE 
aponta que o desemprego fi cou 
acima de 12% no primeiro tri-
mestre e que pode chegar a 14% 
até o fi m de 2020. E o governo 
aumenta a crueldade contra o 
trabalhador e só pensa na eco-
nomia de mercado. Sem exa-
gero, a charge de Aroeira foi a 
única notícia positiva que o país 
teve na semana. Pelo menos vi-
rou capa do New York Time e 
rodou o mundo. 

O Brasil vive o seu "inferno 
astral" no epicentro da pande-
mia, vítima de um presidente 
que minimizou e até ironizou a 
doença. O desgoverno de extre-
ma direita de Jair Bolsonaro e 
Paulo Guedes acumula revezes 
em todos os setores, na saúde, 
no combate à pandemia, na eco-
nomia, no social e sobretudo no 
campo institucional, numa crise 
sem precedente com o Congres-
so Nacional e principalmente 
com o Poder Judiciário - STF. 

Lideranças sindicais se reu-
niram para debater o aumento 
do desemprego, que atinge qua-
se 28 milhões de trabalhado-
res, e os efeitos da crise diante 
da grande tragédia da classe 
trabalhadora, com o receio da 
volta das atividades em plena 
pandemia. "O governo faz tudo 

errado", sentenciou Sérgio No-
bre, o presidente da CUT - a 
maior central sindical do país, 
no que foi acompanhado pelos 
presidentes da Nova Central 
Sindical, José Calixto Ramos e 
Ricardo Patah, da UGT - União 
Geral dos Trabalhadores, que 
é também presidente do maior 
sindicato de comerciários do 
país, o da Grande São Paulo. 
Para ele, "o comércio é o que 
mais sofre, sem nenhum proje-
to de recuperação da economia, 
ausência de políticas públicas 
e nenhum protocolo defi nido 
para a volta dos trabalhadores à 
atividade econômica, correndo 

o risco de vida". 
Calixto lembrou que o país, 

desde o pós-golpe de 2016, vem 
sofrendo um processo de de-
sindustrialização brutal, com 
forte impacto no desemprego, 
agravado pela pandemia. Para 
ele, o Brasil entrou na tempes-
tade perfeita da depressão eco-
nômica há seis anos: "A crise da 
indústria é anterior à pandemia, 
e agravada em 2019 e 2020, a 
década se encerra perdida", ar-
gumentou, classifi cando este 
governo como o mais obscu-
rantista da história. 

Leia a matéria completa no 
site www.brasilpopular.com

Luigi Pedone

Osni Calixto
Apesar de voto contrário 

da oposição, a Câmara apro-
vou na quarta-feira (17) a 
medida provisória (MP 927), 
que fl exibiliza e retira direitos 
trabalhistas durante a pande-
mia, mas preserva os grandes 
empresários. A medida altera 
temporariamente regras da 
relação com os patrões, mu-
dando trechos da CLT. O texto 
aprovado na forma do projeto 
de conversão do deputado 
Celso Maldaner (MDB-SC), 
que agora será apreciado pelo 
Senado, permite praticamente 
a escravização do trabalhador. 

Além de antecipar feria-
dos e férias, mesmo antes do 
período aquisitivo, a MP pre-
vê concessão de férias coleti-
vas, teletrabalho e banco de 
horas. Também incentiva as 
demissões ao abrir a hipóte-
se de cortar até a metade das 
verbas rescisórias e desobri-

gar as empresas de fazer exa-
me demissional. 

. “Isso vem demonstrar que 
o pacto das elites em torno de 
um projeto ultraliberal no Bra-
sil está ainda em andamento. 
Um projeto conservador que 
fortalece o lucro, retira direitos 
e não gera empregos”, protes-
tou deputado Rogério Correia 
(MG), coordenador do Núcleo 
do Trabalho da Bancada do PT.

Ainda entre as maldades 
do texto, o deputado citou que 
medida provisória convalida 
demissões de atos anteriores 
a ela, enfraquece a negociação 
coletiva dos sindicatos, corta 
metade de salário, suspende o 
funcionamento da Cipa (Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidente); prorroga e pro-
longa a jornada dos profi s-
sionais de saúde – que já está 
muito aumentada neste perío-
do de pandemia.

O cartum e a charge nascem 
no Brasil em 1837, um ano de-
pois da feitura do primeiro parti-
do político, e nasce para ser uma 
voz universal contra os maus 
feitos da política, através dos tra-
ços pioneiros de Manoel Araújo 
Porto Alegre.

Desde então nunca se deixou 
de perseguir artistas da comu-
nicação, nem nos períodos mais 
obscuros o cartum deixou de 
comunicar os problemas sociais 
com humor e inteligência, os 

cartunistas nunca se calaram, 
ou melhor, nunca deixaram de 
rabiscar as verdades estampa-
das na sociedade. 

Os cartunistas existem por-
que a imprensa não basta, assim 
como artistas ancestrais impri-
mimos verdades na sociedade 
que nos rodeia, e fazemos deste 
ofício um arquivo para o nosso 
tempo, de quem não só conta 
uma história, mas ilustra. 

Manifesto em apoio ao cole-
ga Renato Aroeira

Câmara aprova MP que protege
empresa e prejudica trabalhador

Pintando o Sete

Um país desgovernado
brasil

Perseguição a Aroeira
Renato Aroeira fez uma charge 
na qual Jair Bolsonaro aparece 
transformando a cruz vermelha de 
um hospital em suástica nazista. 
O ministro da Justiça, André Men-
donça, pediu à Polícia Federal e à 
Procuradoria-Geral da República 
que abram um inquérito para 
investigar o desenho, reproduzido 
no Twitter por Ricardo Noblat, que 
também passou a ser perseguido 
com base na Lei de Segurança 
Nacional, como na Ditadura Militar.
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Este jornal saiu na manhã de 
sexta-feira (19/6) e, até o fecha-
mento desta edição, por volta 
da meia noite, os últimos dados 

confi rmavam que o Brasil já estava com 
983.359 casos confi rmados de Covid-19 
e 47.869 mortes confi rmadas.

O resultado não poderia ser diferente 
da tragédia que o Brasil enfrenta no mo-
mento e que tende a piorar. Certamente 
nesta sexta o Brasil ultrapassa 1milhão de 
infectados e, no fi m de semana, deve su-
perar a marca de 50 mil pessoas mortas.

Esses números só crescem. Enquanto 
isso o país está há mais de um mês sem 
ministro da Saúde, cuja pasta está sendo 
comandada interinamente por um gene-
ral paraquedista sem formação na área da 
saúde e o futebol voltou a ser praticado 
no Rio de Janeiro.

1 milhão de
casos de Covid-19

Atrás de fi nanciadores de 
atos ilegais contra a democra-
cia, o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ale-
xandre de Moraes, determi-
nou, na terça-feira (16), a que-
bra do sigilo bancário de 11 
parlamentares bolsonaristas. 
A decisão de Moraes atende a 
um pedido da Procuradoria-
-Geral da República (PGR).

 Os investigados são o se-
nador Arolde de Oliveira (PS-
D-RJ) e os deputados federais 
Alê Silva (PSL-MG), Aline 

Sleutjes (PSL-PR), Bia Kicis 
(PSL-DF), Carla Zambelli (PS-
L-SP), Caroline de Toni (PSL-
-SC), Daniel Silveira (PSL-RJ), 
General Girão (PSL-RN), 
Guiga Peixoto (PSL-SP), Junio 
Amaral (PSL-MG) e Otoni de 
Paula (PSC-RJ).

 Além disso, Moraes de-
terminou que as redes sociais 
Facebook, Twitter e YouTube 
forneçam à Justiça dados sobre 
a monetização de páginas bol-
sonaristas que fazem ataques 
às instituições democráticas.

A prisão do sargento bom-
beiro Maxwell Simões Corrêa, 
o Suel, tem sua importância no 
processo que investiga o assassi-
nato da vereadora Marielle Fran-
co (PSol) e seu motorista An-
derson Gomes. "Recentemente, 
lutamos pela não federalização 
das investigações, para que não 
sofressem o risco de serem pa-
ralisadas. Agora, cabe à Polícia 
Civil do Rio de Janeiro reunir 
as peças que faltam, dar celeri-
dade e apresentar uma resposta 

sólida para a pergunta mais im-
portante: quem mandou matar 
Marielle?”, questiona a deputada 
estadual Dani Monteiro (PSol)..

 O deputado Waldeck Carnei-
ro (PT) também acha importante 
a não federalização das investi-
gações, mas, para ele, “é incom-
preensível ainda não termos os 
nomes dos mandantes. Isso quer 
dizer que são pessoas poderosas”. 
“Eu fui colega do Flávio Bolso-
naro na Alerj e via como ele e os 
milicianos tinham uma relação 
muito próxima. Adriano da Nó-
brega, condecorado por Flávio, 
era um dos líderes do Escritório 
do Crime. Isso é, no mínimo, 
muito grave”, conclui.

Rico sem renda - Suel foi preso 
no dia 10 de junho, acusado de 
cumplicidade no assassinato da 
vereadora Marielle Franco e seu 
motorista Anderson Gomes. 
Em frente à milionária casa do 
bombeiro, avaliada em R$ 1,9 

milhão, no Recreio dos Bandei-
rantes, a Polícia Civil e o Minis-
tério Público apreenderam um 
SUV BMW X6, ano 2013, carro 
que vale cerca de R$ 169 mil. Es-
ses bens são incompatíveis para 
quem recebe um salário mensal 
de um sargento do CB/RJ, que 
gira em torno de R$ 4,5 mil.
Suel já estava na mira da Dele-
gacia de Homicídios e do Grupo 
de Atuação Especial de Repres-
são ao Crime Organizado (Ga-
eco), do Ministério Público do 
Rio desde a prisão de Lessa e do 
ex-policial militar Élcio Vieira 
de Queiroz, em março do ano 
passado. O bombeiro é acusado 
de ter cedido um carro para a 
quadrilha de Lessa esconder as 
armas por uma noite, antes de 
um de seus comparsas, Josinaldo 
Freitas, o Djaca, recolhê-las e jo-
gá-las no mar para evitar a apre-
ensão. Uma das armas, cogita a 
polícia, pode ter sido usada no 
ataque a Marielle. (RS)

Um vídeo feito em frente 
ao Palácio da Alvorada no dia 
15 de março logo viralizou nas 
redes sociais. Nas imagens, 
o presidente está em frente à 
residência ofi cial ouvindo o 
público formado geralmente 
por seus apoiadores. De re-
pente, um homem começa 
a falar com a voz tranquila e 
com sotaque diferente, levan-
do todos a prestarem atenção. 

O homem diz “Eu venho 
do Haiti, mas eu sou brasilei-
ro”. Em seguida começa a cri-

ticar Bolsonaro, que diz que 
não está entendendo o que 
ele fala. No entanto, é repli-
cado pelo misterioso haitia-
no, que profetiza:

“Você está entendendo, 
eu estou falando brasileiro. 
Bolsonaro acabou. Você está 
recebendo mensagem no seu 
celular. Todo mundo, todo 
brasileiro está recebendo men-
sagem no celular. Você não é 
presidente mais”. A claque bol-
sonarista reclama, mas é possí-
vel ouvi-lo bem.

STF quebra sigilo de 11
parlamentares bolsonaristas 

Caso Marielle:
bombeiro preso é um rico sem renda

‘Bolsonaro acabou’, profetizou 
haitiano há três meses 

Vergonha mundial

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP)
foi um dos alvos da medida do ministro do Supremo
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“Antes de deixar o governo, o pior ministro da Educação da história [Abraham Weintraub] revogou cotas 
para negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação. Não vamos permitir!”

Érika Kokay, deputada federal (PT-DF)

19 de junho de 2020

Fabrício Queiroz, ex-asses-
sor do hoje senador Flávio Bol-
sonaro (Republicanos-RJ), foi 
preso na quinta-feira (18) em 
Atibaia, interior de São Paulo. 
Ele estava escondido na casa do 
advogado da família Bolsona-
ro, Frederick Wassef. A polícia 
suspeita que ele estava no mes-
mo local há cerca de um ano. A 
esposa de Queiroz, Márcia Oli-
veira de Aguiar, é considerada 
foragida da Justiça.

O advogado que escondia 
Queiroz tinha trânsito livre no 
Palácio do Planalto e, no dia ante-
rior, esteve com o presidente Jair 
Bolsonaro e participou da posse 

do novo ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria (PSD-RN). 

A prisão está relacionada ao 
inquérito que investiga a ra-
chadinha, em que servidores 
da Assembleia Legislativa do 
RJ devolviam parte dos salá-
rios ao então deputado estadu-
al Flávio Bolsonaro.

 Queiroz era lotado no gabi-
nete de Flávio. Já Nathalia, fi-
lha de Queiroz, tinha o ponto 
marcado como se estivesse tra-
balhando em Brasília, no gabi-
nete de Jair Bolsonaro, então 
deputado federal, enquanto na 
verdade trabalhava como per-
sonal trainer no Rio de Janeiro.

Cadê o Queiroz? Enfim, preso!

Em mais uma decisão 
que deixa em polvorosa 
a família Bolsonaro e 
seus principais apoia-

dores, o inquérito das fake news 
(4.871), que apura ameaças con-
tra ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, deve continuar. 
Esta foi a decisão do julgamento 
virtual do Plenário do STF, que 

terminou na quinta-feira (18) 
com o placar de 10 a 1. Ficou 
pacificado o entendimento de 
que ataques em massa, orques-
trados e financiados com pro-
pósito de intimidar os ministros 
e seus familiares, justificam a 
manutenção das investigações. 

Segundo o dispositivo final 
do voto do relator, ministro 

Edson Fachin, os principais 
motivos que levaram o presi-
dente do Supremo, ministro 
Dias Toffoli, a abrir o inquéri-
to e que sustentam sua conti-
nuidade são “o incitamento ao 
fechamento do STF, a ameaça 
de morte ou de prisão de seus 
membros e apregoada desobe-
diência a decisões judiciais”.

Inquérito das fake news continua, decide STF

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro instalou, na quin-
ta-feira (18/6), a Comissão Es-
pecial do Impeachment do go-
vernador Wilson Witzel (PSC), 
que será presidida pelo deputa-
do Chico Machado (PSD) e terá 
como relator o deputado Rodri-
go Bacellar (Solidariedade), que 
anunciou que vai pedir à Pro-
curadoria Geral da República, 
ao Superior Tribunal de Justiça, 
à Polícia Federal e ao Ministério 
Público do Estado, a íntegra da 
investigação sobre desvios na 

saúde, revelados nas operações 
Favorito e Placebo. 

O início do processo por cri-
me de responsabilidade foi apro-
vado no dia 10 deste mês, por 69 
votos a favor do pedido protoco-
lado pelos deputados Luiz Paulo 
e Lucinha, ambos do PSDB. Não 
houve voto contrário. O presi-
dente da Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT), é o encarrega-
do de citar e entregar cópia do 
processo a Witzel. Em seguida 
começa a contar o prazo de dez 
sessões para o governador apre-

sentar defesa.
Para a deputada estadual 

Dani Monteiro (PSol), autora de 
projeto de lei que impõe trans-
parência aos gastos públicos no 
Rio de Janeiro durante a pan-
demia, “as acusações contra o 
governador precisam ser inves-
tigadas e é essa a decisão da As-
sembleia Legislativa, não à toa, 
em decisão unânime”. Ela disse 
ao JBP que desde o início de seu 
mandato faz oposição em sinto-
nia com a bancada dos cinco de-
putados do PSol. “Somos contra 

a política econômica privatista e 
o que chamamos de necropolíti-
ca na segurança pública, aquela 
em que o governador autoriza 
a polícia a 'mirar na cabecinha', 

lembra a deputada. 
Caso o impeachment de Wit-

zel seja confirmado, e é quase 
certo que isso ocorra, assume o 
vice, Cláudio Castro (PSC). 

Alerj instala Comissão do Impeachment de Witzel e cassação é quase certa

Reprodução do vídeo divulgado 
pela Polícia Civil de SP

Romário Schetino

Governador do RJ, Wilson Witzel
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A China para os atu-
ais comandantes do 
Brasil está como o 
sol e a chuva para 

os homens primitivos. Uma 
incógnita que se deve temer e 
aproveitar. Faz até algum sen-
tido.

A China é o país onde o 
mesmo povo, falando e es-
crevendo o mesmo idioma, 
há mais tempo do que qual-
quer outro, ocupa o mesmo 
território. São mais de qua-
tro mil anos, quase todos de 
agricultores, com um pensa-
mento criado a partir do real, 
das escritas, diferentemente 
do greco-judaico fundado na 
convicção, numa epistemolo-
gia de princípios e hipóteses.

Foi a principal civilização 
desde a queda do Império 
Romano até o fim da Idade 
Média. Dominou a Ásia, o 
comércio, a navegação, mas 
diferentemente de Roma e 
dos Impérios Ocidentais, não 
teve interesse em colonizar 
o mundo. Sempre preferiu o 
comércio à guerra. Mas foi 
objeto de agressões e humi-
lhações pelos ocidentais e pe-
los ocidentais do oriente, os 
nipônicos.

Hoje, após mais de meio 
século de preparação, é a 
maior potência econômica 
comercial do mundo e avança 
nos caminhos da tecnologia. 
Mas sempre nos territórios 
originais. Sem colônias nem 

milhares de bases militares 
espalhadas por muitos países, 
em todos continentes.

Embora com meios capi-
talistas de produção, se de-
nomina um país comunista 
pelo modelo social adotado. 
E para os comandantes esta-
cionados na guerra fria, isto 
é muito mais importante do 
que o desenvolvimento bra-
sileiro, que os chineses cer-
tamente – pensando em in-
teresses mercantis recíprocos 
– se propõem financiar. Para 
estes ideólogos, como para os 
fanáticos inquisidores de to-
dos os tempos, é melhor ver o 
brasileiro morrendo de fome 
do que comercializando com 
um comunista oriental.

Em outra ponta estão os 
economicistas. Não se pode 
perder a oportunidade de 
vender para um mercado que 
nos aceita como colônia ex-
portadora de produtos pri-
mários aqueles bens que lhe 
são muito importantes: ferro, 

petróleo e soja. Assim ganha-
mos dinheiro sem alterar a 
estrutura de poder no Brasil.

Falta um conjunto de go-
vernantes nacionalistas, inte-
ressados no desenvolvimento 
integral, econômico, tecnoló-
gico e social do Brasil.

O governo de São Paulo se-
lou um convênio de coopera-
ção entre o Instituto Butantan e 
Instituto Estatal da China para 
a produção da vacina contra a 
Covid19, que já se encontra em 
avançada fase de testes, até mo-
mento com bastante efi ciência, 
e será testada em 9 mil voluntá-
rios para confi rmar sua efi cácia. 
A vacina – chamada de Corona-
Vac – já foi administrada com 
sucesso em cerca de mil pessoas 
na China e, antes, já havia sido 
aprovada em testes de laborató-

rio e em macacos.
A inciativa de buscar parceira 

com os chineses é um exemplo 
das alternativas que já deveriam 
estar sendo exploradas há tem-
po, seja pelo governo federal 
(barrado por uma postura anti-
-China) ou por outros governos 
estaduais, entre eles o Consório 
Nordeste, com nove governa-
dores, que também poderiam 
ter priorizado soluções com a 
participação de países que re-
gistram experiência mais bem-
-sucedida no combate à doença.

Em tempos de crise é que fi ca 
mais evidente a importância de 
que os produtos da saúde sejam 
bens públicos.

O fato de João Dória, gover-
nador paulista, ser um conser-
vador, não o impediu de buscar 
medidas concretas – que bem 
poderiam ter sido buscadas pe-
los governadores de esquerda – 
enfrentando toda a pressão que 
existe dos EUA sobre o governo 
Bolsonaro, para que não sejam 
ampliadas as formas de coope-
ração entre Brasil e a China. 

Na segunda-feira (15), o 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, disse que 
continuará enviando hidro-
xicloroquina ao Brasil, mes-
mo após a Administração de 
Alimentos e Drogas dos EUA 
(FDA) – principal autoridade 
de vigilância sanitária nor-
te-americana – revogar a au-
torização emergencial para o 
uso do medicamento contra a 
Covid-19. 

Trump fez a afi rmação ao 
ser questionado sobre o tema 
por uma repórter da TV Glo-

bo durante entrevista coletiva. 
Segundo ele, o governo brasi-
leiro pediu por isso, portanto 
o remédio continuará sendo 
enviado. 

No fi m de maio, os EUA 
anunciaram o envio de 2 mi-
lhões de doses de hidroxiclo-
roquina ao Brasil, apesar da 
recomendação contrária de 
entidades médicas como a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), que alertam para a 
falta de comprovação sobre a 
efi cácia do medicamento para 
o novo coronavírus.

Após os protestos devido à 
violência policial que matou 
George Floyd, o presiden-
te dos EUA, Donald Trump, 
pediu que Antifa seja consi-
derado uma “organização ter-
rorista”, o que deu mais visibi-
lidade às manifestações.

O termo “Antifa” é a abre-
viatura de antifascista. Suas 
primeiras expressões aconte-

ceram na Itália em rechaço ao 
Partido Nacional Fascista, de 
Benito Mussolini, que chegou 
ao poder em 1922.

Em 1932, as ações se esten-
deram à Alemanha nazista, 
com a chegada de Adolf Hi-
tler ao poder. 

Em muitos países, grupos 
que lutam contra o fascismo 
adotaram o nome Antifa.

O que fazer com a China?

Convênio de São Paulo e China para produção
de vacina contra Covid19 é caminho válido

EUA vetam uso de cloroquina
e enviam estoque para o Brasil

Antifa, o movimento
que tira o sono de Trump

Pedro Pinho

Beto Almeida
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Ao decidir-se pela intervenção 
estatal sobre a empresa agro-
alimentar Vicentn, o peronis-
ta Alberto Fernández, presi-

dente da Argentina, justifi cou a medida 
explicando que atuava para defender a 
economia nacional e os empregos de tra-
balhadores. A empresa estava irrespon-
savelmente endividada, indicando que se 
preparava para um calote, a exemplo do 
que fi zeram muitos empresários argenti-
nos, que fugiam do país com os recursos 
das empresas, depositados em paraísos 
fi scais, sem pagar as dívidas, deixando 
instalações paradas e trabalhadores sem 
emprego. Destas sucessivas “falências 
planejadas”, surgiu o importantíssimo 
movimento de Fábricas Recuperadas, 

que contou com apoio dos governos pe-
ronistas de Nestor e Cristina Kirchner.

Muito embora tenha dito tratar-se 
de “medida excepcional”, Fernández 
colocou a empresa estatizada vinculada 
à empresa estatal de petróleo, também 
renacionalizada pelo governo peronista 
de Kirchner. Ou seja, enquadra-se em 
um processo de retomada das grandes 
conquistas realizadas na Era Peron, su-
cessivamente destruídas pelas ditaduras 
e pelos governos neoliberais de Alfonsín, 
Menem y De La Rua. 

A estatização da Vicentín é um sinal 
forte da vigência do nacionalismo pero-
nista e que pode estimular a retomada 
do nacionalismo revolucionário em toda 
América Latina.

Recentemente, desafi ado pela 
pavorosa estatística de mais de 
46 mil brasileiros mortos na 
pandemia, o ex-ministro da 
Saúde, Henrique Mandetta, sem 
reconhecer seus próprios erros, 
acusa sem provar: quem oculta 
dados são as ditaduras como Ve-
nezuela e Cuba, disse.

Fronteiriça com o Brasil, a Ve-
nezuela registrou nesta segunda 
semana de julho, mais um faleci-
mento por Covid-19. O número 
de óbitos não alcança a casa dos 
20. Até agora, há efi ciente con-
trole da pandemia. Isso se deve a 
uma estratégia de enfrentamen-
to ao coronavírus totalmente 
oposta ao que se fez no Brasil, 
por Mandetta e seus sucessores.

O sistema de saúde boli-
variano é majoritariamente 
estatal e gratuito. Prioriza a 
prevenção, o que levou briga-
das médicas a bater de porta 
em porta para evitar as pesso-
as se aglomerem em hospitais, 
multiplicando a contaminação. 
Além disso, o governo vene-
zuelano garantiu que os tra-
balhadores fi cassem em casa 
com o pagamento dos salários, 

entrega de cestas básicas e bo-
tijões de gás de porta em porta. 
Quando os médicos detectam, 
nas casas, pelos testes, casos 
sintomáticos, estas pessoas 
vão para centros de saúde es-
tatais especializados, cortando 
a linha de contaminação. Sem 
querer reconhecer e sem saber 
explicar, Mandetta diz que isto 
é ocultação de dados, quando a 
própria Organização Mundial 
da Saúde elogiou o modelo ve-
nezuelano de saúde.

Em relação a Cuba, a pos-
tura de Mandetta é ainda mais 
leviana, pois não apenas Cuba 
controla a evolução da doen-
ça, produz um medicamento 
que tem efi ciência comprova-
da para os casos mais graves, 
com baixo índice de letalidade 
(84 mortos, até o momento) 
como, além de tudo, envia bri-
gadas de médicos especialistas 
para combater a Covid-19 em 
26 países. O caso mais emble-
mático é o da Itália, quando o 
governo conservador, diante 
da mortífera evolução da pan-
demia lá, pediu socorro à Rús-
sia, China e Cuba, recebendo 

especialistas destes países que, 
em poucas semanas, mudando 
radicalmente a estratégia de 
ação, controlaram a doença. 
Hoje a Itália já registra uma se-
mana sem nenhuma morte.

Mandetta, médico do siste-
ma comercial de saúde, fecha-
do aos pobres, não entenderá 
nunca estas medidas socialistas 
em saúde, pois sua primeira 
medida como ministro foi ex-
pulsar os 11 mil médicos cuba-
nos que trabalhavam no Brasil, 
e que hoje fazem muita falta ao 
nosso povo, que assiste à morte 
de compatriotas sem o atendi-
mento apropriado.

Argentina estatiza conglomerado para
defender economia nacional e trabalhadores

Mandetta não entende o êxito de
Cuba e Venezuela no combate a Covid-19

Beto Almeida

Beto Almeida

internacional 19 de junho de 2020

EUA atacam missões 
médicas de Cuba 
Três senadores republicanos 
dos Estados Unidos promo-
veram um novo ataque às 
missões médicas cubanas, com 
a apresentação de um projeto 
de lei que visa punir os países 
que aceitam essa cooperação. O 
projeto ainda não foi votado.

Para quem considerou vandalismo a pichação da estátua do rei 
Leopoldo, na Antuérpia (Bélgica), dá uma olhada nesta foto de uma 
família belga no Congo, em 1955.

RACISMO
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Os casos de violações 
aos direitos huma-
nos de crianças e 
adolescentes aumen-

taram consideravelmente no 
Distrito Federal, desde o início 
da pandemia de Covid-19. Os 
índices ainda não foram divul-
gados ofi cialmente, mas conse-
lheiros tutelares ouvidos pelo 
Jornal Brasil Popular apontam 
esta tendência.

De acordo com Th elma 
Mello, conselheira tutelar da 
Asa Sul, nos últimos meses, o 
aumento das denúncias de des-
cuidos, maus tratos, trabalho 
infantil e abusos sexuais contra 
crianças e adolescentes foi da 
ordem de 18%, com relação ao 
mesmo período de 2019. Entre 

23 de março e 19 de maio foram 
registradas 8.907 denúncias.

O aumento desse tipo de 
ocorrência, a partir do isola-
mento social, é confi rmado 
pelo presidente da Associação 
dos Conselheiros Tutelares e 
Ex-Conselheiros Tutelares do 
DF, Néliton Portuguez de As-
sunção. “Certamente, os núme-
ros de denúncias aumentaram 
consideravelmente em razão do 
confi namento, o que aumentou 
muito os confl itos familiares e 
os abusos”, afi rma, salientando 
que os índices estão sendo apu-
rados pela Secretaria de Justiça 
e Cidadania (Sejus), órgão ao 
qual os 40 conselhos tutelares 
do DF fornecem dados sobre 
os atendimentos.

A mesma avaliação é feita 
pelos conselheiros Fabiano Car-
valho da Silva, do Núcleo Ban-
deirante, e Maria Madalena da 
Silva Oliveira, do Guará. “Aqui 
no Guará, nós estávamos no co-
mércio, entregando material de 
campanha, quando fomos acio-
nados para atendermos uma fa-
mília com um caso de violação 
de direitos de uma adolescente”, 
informa Maria Madalena.

Muitos conselheiros reclamam 
que falta compromisso do Gover-
no do Distrito Federal (GDF) em 
priorizar proteção e acolhimento 
de crianças e adolescentes, como 
estabelece a Constituição de 
1988. Segundo Th elma, o GDF 
e o Governo Federal têm que 
priorizar os direitos de crianças 

e adolescentes. “As crianças estão 
fora do orçamento e da agenda 
nacional. No DF, essa população 
depende de iniciativas individu-
ais de pessoas que ocupam cargos 
de gestão”, critica. 

Trabalhando inicialmente em 
caráter emergencial, de sobreavi-
so, de forma remota ou em siste-
ma de plantão, atendendo sempre 
que eram acionados, os conselhos 
tutelares foram reabertos, na se-
mana passada, com atendimento 
presencial, das 12h às 18h, por 
decisão do governador Ibaneis 
Rocha. Mas, para Th elma, a de-
cisão de reabrir os conselhos sem 
ter um plano de proteção para os 
conselheiros não é correta; faltam 
inclusive Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs).

Néliton reconhece, no en-
tanto, o esforço da secretária 
de Justiça e Cidadania, Marcela 
Passamani, de manter aberto 
um diálogo com os conselhei-
ros, com vistas à implementa-
ção das políticas de proteção 
às crianças e adolescentes. “Há 
uma esperança de se implemen-
tar políticas públicas que garan-
tam os direitos e a proteção in-
tegral”, revela.

Fabiano também reconhece 
o empenho do GDF. “Sabemos 
que há muito ainda a ser feito. 
Mas o importante é começar 
a fortalecer os equipamentos 
sociais, que lidam diretamente 
com esse público”, acentua.

Leia a matéria completa no 
site www.brasilpopular.com

As teleaulas e o ambiente vir-
tual passaram a ser realidade 
na vida dos(as), de estudantes 
e suas famílias. Uma situa-ção 
extremamente nova que tem 
modifi cado de forma inespera-
da as condições de trabalho e a 
educação. A inseguran-ça dian-

te de um Plano de Retorno às 
Aulas acelerado está deixando 
a comunidade escolar ansiosa 
de sua realocação na imatura 
estrutura de oferta do serviço 
público de educação que utili-
za as tecnologias ou de material 
impresso para atender ao direi-

to à aprendizagem e direito ao 
trabalho digno dos(as) traba-
lhadores(as) do magistério pú-
blico.

Dizer que “vamos aprenden-
do fazendo” não é tão simples 
como parece perante a ausência 
de condições e os percalços eco-
nômicos, formativos, espaciais, 
temporais e de saúde manifes-
tados já neste inicial período de 
execução do plano improvisado 
para a excepcionalidade que o 
mundo vive.  Especialmente, a 
categoria de professores e pro-
fessoras está ansiosa diante dos 
desafi os impostos pelo teletra-
balho, uma vez que a presença 
nas relações é condicionante 
para o ofício do professor e da 
professora.

Por isso, o Sinpro-DF está 
incitado a proteger, orientar, 
informar e defender a comuni-
dade escolar com vistas a garan-
-tias inalienáveis das condições 
justas e humanitárias de traba-
lho e de aprendizagem. Desse 

compromisso, foi construí-da 
esta plataforma de manifesta-
ções. A comunicação aqui é um 
importante instrumento para a 
atuação do sindicato no acom-
panhamento dessa alternativa 
de educação promovida pela Se-
cretaria de Estado da Educação 
do Distrito Federal (SEEDF).  
O relato de sua experiência e 
de suas difi culdades servirá de 
base para ações institucionais e 
jurídi-cas do sindicato. 

Este espaço https://www.
sinprodf.org.br/retorno-as-au-
las/ tem como foco exclusivo 
o retorno de volta às aulas de 
for-ma remota e que também 
será um local que proporcio-
nará a oitiva dos(as) professo-
res(as), orientadores(as), com 
o intuito minimizar as possíveis 
consequências e difi culdades 
que também atingem de forma 
certeira os diversos seg-mentos 
da comunidade escolar – pais, 
estudantes e demais trabalha-
dores(as) da educação.

O governador do DF, 
Ibaneis Rocha, exonerou 
a pedido o secretário de 
Educação, João Pedro Fer-
raz. Quem assume a pasta 
– em meio à confusão do 
retorno às aulas a distân-
cia – é a advogada Caroli-
na Louzada Petrarca. Ela 
foi colega de Ibaneis no 
Conselho da OAB e é es-
pecialista em (sic) direito 
societário e empresarial. 
Atualmente gerencia uma 
rede de restaurantes.   

Violações aos direitos de crianças e
adolescentes aumentam com a pandemia

Sinpro-DF disponibiliza plataforma exclusiva 
para retorno às aulas em período de pandemia

Ibaneis nomeia
advogada como
Secretária de Educação

Edneide Arruda

Sinpro-DF

Distrito federal

Plataforma exclusiva 
para retorno às aulas
em período de pandemia


