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Brasil privatiza saneamento
FUNDO DO POÇO
O governo Bolsonaro copiou o modelo 
que deu errado no mundo todo para 
entregar o saneamento básico para 
empresários, privatizando até a água.  

Não bastou priorizar dinheiro para os 
bancos, promovendo o desemprego e 
tirando a comida do prato do brasilei-
ro. Agora vem um marco que vai tirar 
também água.

E tudo como se o país não estivesse 
na maior crise sanitária dos últimos 
cem anos, com cerca de 62 mil mortes 
e 1,5 milhão de infectados pela 
Covid-19, com o sistema de saúde 
entrando em colapso. Pág 3

A extinção de empresas estaduais e 
fundações, iniciada no governo Sartori, 
afeta o desenvolvimento econômico, 
social e científi co. Em 2019 foi apre-
sentado ao governo o projeto chamado 
“Aproveitamento das estruturas das 
fundações e serviços de interesse do 
Estado pela Uergs”, até agora ignorado 
por Eduardo Leite.

RS: Técnicos de fundações 
extintas poderiam ajudar
a combater a Covid-19
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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

Lobistas de venda de armas tiveram 73 audiências 
com autoridades do governo Bolsonaro. Ao menos 
16 desses encontros aconteceram em semanas em 
que o governo publicou portarias e decretos favorá-
veis aos interesses desses lobistas.

Enquanto isso, movimentos de direitos humanos 
e familiares das 40 mil vítimas de homicídio no 
país não foram recebidos nenhuma vez pelo poder 
executivo. 

As fake News se toraram 
uma compulsão e precisam 
mesmo ser contidas. Esta foto, 
por exemplo, com militares 
trabalhando em obra de trans-
posição do rio São Francisco, 
foi tirada no governo Dilma. 
Mas é usada por apoiadores 
de Bolsonaro nas redes sociais 
como se fosse atual e ainda 
dizendo que a imprensa estaria 
omitindo o fato. 

No dia 26 de junho, Bolsonaro 
inaugurou um trecho da 
transposição como se fosse 
iniciativa sua. Vale lembrar que 
Bolsonaro quando era depu-
tado votou contra o projeto de 
transposição do São Francisco, 
iniciado no governo Lula.

No dia 22 de março, Bolsonaro disse 
que o Brasil teria menos mortes por 
Covid-19 do que as 796 ocorridas no 
ano passado em decorrência da gripe 
H1N1. Cem dias depois da previsão 
dele, o país contabiliza mais de 60 
mil óbitos. Cá entre nós...

Recordar é viver...

De que lado está o governo?

Bola de cristal

N
o momento em que 
este editorial é escri-
to, o Brasil já conta 
com mais de 60 mil 

mortos por Covid19, sem que 
no horizonte se perceba, cla-
ramente, quando esta mor-
tandade cessará, nem quando 
o governo Bolsonaro mudará 
sua atitude irresponsável, bei-
rando o genocídio, de evitar 
tratar a Pandemia como fato 
grave e, diante disso, resolva 
buscar apoio a países que en-
frentaram-na de modo mais 
efi ciente, reduzindo mortes. 
Nos referimos a China, Rússia 
e Cuba.

Não minimizando as enormes 

difi culdades políticas para 
calcular que um governo rea-
cionário como o de Bolsona-
ro possa pedir ajuda a países 
como os citados, por divergên-
cias exclusivamente políticas, 
lembramos que a pressão da 
tragédia, os milhares de mor-
tes, foi o que também levou 
outros governos, igualmente 
reacionários, a buscar ajuda 
internacional para salvar vidas.

É o caso do governo de direita 
da Itália, que pediu e recebeu, 
decisiva ajuda da Rússia, da 
China e de Cuba, controlando 
a pandemia e salvando vidas, 
que é o que importa, mais 
que esgrimir diferenças ideo-

lógicas. Esse comportamento 
também se verifi cou na Ingla-
terra, onde o ultraconservador 
Boris Jhonson, hostil a China e 
Rússia, se viu na obrigação de 
solicitar ajuda a eles e, agora, 
declara que a economia bri-
tânica precisa de forte inter-
venção estatal, muito embora 
seja, ele próprio, um campeão 
da privataria e do neoliberalis-
mo selvagem. Igualmente, a 
Alemanha, que já bancou san-
ções econômicas e políticas 
contra o Irã, se viu na obriga-
ção de solicitar ao país persa 
o envio de medicamentos e 
equipamentos, de fabricação 
própria, para reduzir a perda 
de vidas entre alemães.

Por tudo isto, e como é notável 
que a pandemia encontra um 
governo que está desnortea-
do, que caminha às cegas e 
que não reconhece o seu peri-
go mortal, é urgente que a so-
ciedade, por meio de suas en-
tidades pulsantes, a ABI, OAB, 
CNBB, CUT, os movimentos so-
ciais, a UNE, levantem a neces-
sidade de que o Brasil solicite 
ajuda internacional para parar 
o quanto antes esta matança, 
caso contrário, sem medidas 
enérgicas e adequadas, não 
será absurdo calcular  que te-
remos mais que um Maracanã 
cheio de cidadãos sem vida. 

É urgente.

Brasil tem que pedir ajuda a China e Rússia
Covid-19
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Ato com cruzes para lembrar vítimas do novo coronavírus em frente ao Congresso Nacional, em Brasília

editorial
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O inteligente leitor sabe 
que a falta de ar leva 
à morte mais rapida-
mente do que a falta 

de água. Mas a falta de água nos 
mata antes da falta de comida.

As medidas do governo, levan-
do todo dinheiro, que não é pou-
co ao contrário do que afirmam, 
para enriquecimento dos bancos 
e, consequente, promovendo o 
desemprego, já nos tirou a comi-
da. Agora vem um marco que vai 
nos tirar a água.

Veja pela notícia que segue o 
que aconteceu na Europa e no 
mundo. “O estudo detalha expe-
riências de cidades que recorre-
ram a privatizações de seus sis-
temas de água e saneamento nas 
últimas décadas, mas decidiram 
voltar atrás - uma longa lista que 
inclui lugares como Berlim, Pa-
ris, Budapeste, Bamako (Mali), 

Buenos Aires, Maputo (Moçam-
bique) e La Paz” (BBC News, 
23/06/2017). Hoje já incluiria ci-
dades do Reino Unido e muitas 
mais do que as 265 daquela ma-
téria jornalística.

Qual o motivo do fracasso? 
Muito simples; a empresa privada 
quer, em primeiro lugar, o maior e 
mais rápido lucro. Assim, além da 
queda da qualidade do serviço, os 
aumentos dos preços impediram 
que milhares de pessoas, que já 
os recebiam, deixassem de tê-los, 
pela impossibilidade de pagar.

Ou seja, cortaram a comida e 
agora, o representante da Coca 
Cola no Senado do Brasil obtém 
a ampliação da sede, em nosso 
País. Você não deve assistir, deve 
lutar, pois vem aí o corte do ar; 
seu nome é “crédito de carbono”. 
Assim ninguém vai pensar que é 
a cobrança do ar que você respira.

Pedro Pinho

Pedro Pinho

Privatização do saneamento é fracasso
mundial, mas Brasil decide adotar

Fome, sede e ainda tem Covid, 
mas bancos continuam lucrando

Entregadores de aplicativos fazem greve histórica

55% são favoráveis ao impeachment de Bolsonaro
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Só pode ser castigo divino, 
com citação bíblica da nuvem 
de gafanhotos que ameaça os 
pampas gaúchos. Avança pelo 
Brasil o número de contágios e 
de mortes pelo coronavírus. No 
dia 2 de julho, quinta-feira, tota-
lizavam 1.456.969 casos confir-
mados e 60.813 vidas perdidas. 

A única maneira de conter 
os contágios e as mortes é o 
confinamento. Pode ser uma 
medida drástica, com outras 
consequências, mas exami-
nando os casos de sucesso no 
mundo, foi a mais eficiente. No 
entanto, para boa implantação 
sem o agravamento de outros 
males, como da recessão eco-
nômica que já existia antes da 
Covid-19, o Governo deveria 
instituir uma renda básica, 
para toda população, que man-
teria a economia e os negócios 
em funcionamento.

No entanto, um governo do 
sistema financeiro internacio-
nal, como o nosso, optou por 
transferir para os bancos, até 
agora, mais de três trilhões de 
reais. O que equivale – com o 
salário mínimo de R$ 1.045,00 
– a cerca de três bilhões de 
salários. Calcule agora, caro 
leitor, com uma população 
de 190 milhões de habitantes 
acima de 14 anos, o que o mi-
nistro Paulo Guedes entregou 
para o maior lucro dos ban-
queiros significaria 15 meses 
de um salário mínimo/mês 
para cada um desses brasilei-
ros, ou seja, quase um ano e 
meio de confinamento com a 
economia funcionando mais 
do que antes do coronavírus.

Esta desculpa de condenar 
à morte nossos compatriotas 
para salvar a economia não 
cola. Inventem outra!

A uberização – mais cedo 
ou mais tarde – seria sentida 
pela classe trabalhadora, que 
tem seus direitos sendo retira-
dos sem parar desde o golpe de 
2016, que derrubou a presiden-
te Dilma Rousseff. 

Na quarta-feira (1º), entre-

gadores de aplicativos fizeram 
uma grande greve e atos públi-
cos em várias cidades, mostran-
do que eles não são empreende-
dores, mas sim trabalhadores. 

Eles reivindicam melhores 
condições de trabalho, princi-
palmente neste momento de 

pandemia, quando se arriscam 
diariamente sem itens básicos 
de saúde, como álcool gel e 
máscaras. Falta até acesso a ba-
nheiro e água potável para mui-
tos desses trabalhadores. O mo-
vimento também é por melhor 
remuneração, auxílio alimenta-
ção e outros direitos básicos.

Os grevistas tiveram grande 
apoio nas redes sociais, onde 
o assunto #BrequeDosApps 
ficou entre os mais comenta-
dos do Twitter durante todo o 
dia. Além disso, usuários do 
Instagram e do Facebook pos-
taram muitas imagens de atos 
país afora.

Pesquisa da consultoria 
Atlas Político, divulgada pelo 
Valor Econômico na quar-
ta-feira (1º), mostra que Jair 
Bolsonaro é reprovado por 
64% da população. Já 55% são 

favoráveis ao impeachment do 
presidente. A aprovação dele 
chega a 25%, que consideram 
o governo bom ou ótimo.

Com relação à atuação de 
Bolsonaro no combate à Co-

vid-19, uma pesquisa Data-
folha, pulicada pela Folha de 
S. Paulo, mostra que 61% dos 
brasileiros consideram que o 
presidente mais atrapalha do 
que ajuda

Greve dos entregadores de aplicativos, na Av. Paulista, em São Paulo (1º/7)
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O governo Bolsonaro, acossado 
por denúncias de irregulari-
dades praticadas por sua fa-
mília, por seus ministros, pela 

péssima gestão ante a Pandemia Covid19, 
encontrou na recriação do Ministério das 
Comunicações um meio para um rear-
ranjo político para enfrentar pressões e 
rearticular forças de apoio. 

O Minicom foi entregue a um depu-
tado do Centrão – que já foi apoiador de 
Lula e Dilma antes – o que indica uma 
mudança na tática de Bolsonaro para, ao 
invés das ameaças de rupturas institucio-
nais, valorizar mais a negociação política 
no Parlamento, buscando uma base parla-
mentar que lhe proteja de possível proces-
so de impeachment.

Além desse rearranjo político para 
alargar a base de apoio que vinha so-
frendo defecções no campo conservador, 
Bolsonaro faz também uma jogada que 
envolve grande soma de capitais e uma 
defi nição de rumos para o futuro da tele-
fonia brasileira, já que descarta a alterna-

tiva da tecnologia 5G da China, que vem 
ganhando força pelo mundo, e se subme-
te à pressão dos EUA para depender de 

tecnologia mais cara e menos avançada 
que a chinesa. 

É uma opção política estratégica que 

busca criar barreiras ao crescimento da 
relação Brasil-China, que fez dos asiáti-
cos o maior parceiro comercial do Brasil. 
Refl exos desta guinada já se fazem sentir, 
pois a China, nos últimos dias, cancelou 
vários contratos de compra de produção 
agropecuária brasileira, o que deverá ge-
rar perdas locais, inclusive de empregos, já 
tão reduzidos com a pandemia.

Outro aspecto negativo desta recriação 
do Minicon, que não pode ser minimiza-
da, é a colocação de um ministro vincu-
lado a um grupo de comunicação, o SBT, 
como regulador de um setor em que ele 
próprio é regulado. Para a Rede Globo, 
especialmente, a recriação do Minicom 
soa com ameaça, reforçando seu discurso 
confl itante com Bolsonaro, muito embo-
ra, isto não altere em nada a fi losofi a dos 
Marinho de total apoio à política econô-
mica neoliberal de Paulo Guedes. A mu-
dança indica, para o campo popular, a 
complexidade e as difi culdades das tarefas 
para a retomada de um curso democráti-
co para o Brasil.

A recriação do Minicom e o veto à tecnologia 5G da China

O presidente Jair Bol-
sonaro disse pode vetar o 
projeto de lei das fake news 
aprovado no Senado, caso 
ele seja aprovado também 
pelos deputados. Em sua 
live semanal no Facebook, 
Bolsonaro afi rmou que ‘se o 
projeto chegar bom, a gente 
sanciona. Se chegar como se 
apresentou até o momento, a 
gente não tem como não dei-
xar de vetar.’ Empresas como 
Facebook, Google, Twitter e 
WhatsApp concordam com 
o presidente.

Essa postura era de se espe-
rar, afi nal Bolsonaro se elegeu 
com base em mentiras e quer 
seguir governando com a 
mesma fórmula. Por exemplo, 
mente em propaganda ao usar 
fotos compradas e dizer que se 
tratam de Dona Maria Eulina, 
do Ceará, e Francisco Valmar, 
do Rio Grande do Norte. A 
foto atribuída à Dona Maria 
Eulina pode ser encontrada 
no site iStock, basta procurar 
por “mulher idosa feliz”. Já a 
imagem do suposto Francisco 
Valmar está no site Shuttersto-

ck – é só procurar por “pessoa 
velha em fábrica”.

O projeto aprovado pelos 
senadores regulamenta o uso 
das redes sociais, criando a 
chamada Lei Brasileira de Li-
berdade, Responsabilidade 
e Transparência na Internet. 
São mecanismos para o ras-
treamento de mensagens re-
encaminhadas em aplicativos 
de conversa; exige que prove-
dores de redes sociais tenham 
sede no Brasil; regras para im-
pulsionamento e propaganda 
nas redes sociais.

“Te confesso que votei e 
me arrependi. Votei na falta 
de coisa melhor e me arre-
pendi muito. Não conhecia 
direito. Queria uma trégua 
do PT, era muita esculham-
bação, corrupção, não foi 
uma fase boa. Votei nele e 
me arrependi em seguida”

Esta confi ssão da escri-
tora Lya Luft  hoje na Fo-

lha é um exemplo da in-
digência cultural em que 
vivemos.

Mais que isso, é a cara 
lavada de uma classe mé-
dia/alta burra, ignorante, 
desinformada, que desco-
nhece a realidade do país e 
vota com o fígado na defe-
sa de sua classe social.

Não adianta ser escrito-

ra, ter sido casada com ex-
poentes culturais do país, 
como Celso Luft  e Hélio 
Pelegrino.

Tudo não passa de um 
ranço estúpido de clas-
se, que prefere abraçar 
um torturador corrupto a 
abrir a mente para com-
preender a realidade so-
cial do seu país.

Bolsonaro quer vetar projeto das Fake News 

Não tem perdão tamanha estupidez

Beto Almeida

Nelson Barbosa
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Bolsonaro cumprimenta o novo ministro das Comunicações, Fabio Faria, durante a posse

Lya Luf
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“Infâmia! Gastaram milhões com a inefi caz cloroquina e faltam medicamentos para que respiradores possam
funcionar. Idiotas, ladrões, incapazes!”

Roberto Requião, ex-senador pelo Paraná

3 de julho de 2020

Outros ministros mentiram no currículo, mas só o negro foi demitido

Lugar de preto numa socie-
dade escravagista, racista, dis-
criminatória e desigual como a 
brasileira é visto na senzala, na 
favela, nos serviços subalternos, 
na cadeia, não na cidadania e 
no devido respeito. Segundo o 
IBGE (Instituto de Geografi a e 
Estatística), os pretos têm meno-
res salários, piores condições de 
vida e menor escolaridade que 
os brancos. As mulheres negras 
ainda são mais discriminadas. 

Segundo o Fórum Nacional de 
Segurança Pública, 7 de cada 10 
vítimas assassinadas pela Polícia 
são de cor preta. Os tiros da polí-
cia e a repressão brutal têm o ne-
gro como alvo (não o ponto bran-
co do tiro). O suspeito é preto. A 
ocupação de vagas e chefi as no 
trabalho é destinada preferencial 
ou camufl adamente a brancos. 

A desigualdade de cor de pele 
é estrutural, naturalizada como se 
fosse normal. O assassinato bru-
tal de George Floyd por um po-
licial branco nos Estados Unidos 
em 25 de maio teve suas imagens 
difundidas, dando visibilidade 

ao poder, à dominação e à supre-
macia branca. Desencadeou-se 
uma mobilização antirracista no 
mundo, apesar da atual pande-
mia. Mostrou que esse poder está 
incorporado pela polícia. 

A luta contra o racismo estru-
tural é que está fazendo a socie-
dade e as leis mudarem, pois a 
ação policial violenta reafi rma a 
mesma discriminação da supre-
macia branca, provocando-lhe 
também uma cegueira de huma-
nidade e cidadania. A crueldade, 
a discriminação e a tortura con-
tra pessoas humanas é inadmis-
sível, mas o grito de revolta dos 
negros e de seus aliados contra 
isso precisa ainda ser mais for-
te pois vem das profundezas do 
extermínio, da exploração e da 
humilhação a partir de um lugar 
naturalizado como inferior.  

O lugar de todas as pessoas é 
o do reconhecimento e do res-
peito aos seus direitos humanos, 
à cidadania formal, à sua diver-
sidade cultural, religiosa e de 
opções de vida no contexto de-
mocrático. 

Assassinatos de pessoas ne-
gras no Brasil e no mundo não 
são fatos isolados, tampouco 
ações incomuns protagonizadas 
por policiais despreparados ou 
resultados da má conduta de uns 
agentes que querem manchar o 
nome da corporação. Estes dis-
cursos prontos revelam o quão 
refratárias são as autoridades 
vinculadas ao aparato de segu-
rança à reorientações profundas 
nas abordagens policiais. 

O bem/mal facilmente é equi-
parado à polarização entre po-
lícia/ marginal, como se tal ana-
logia fosse sem riscos. Abusos 
de policiais contra a população 
negra e periférica são recorrentes 
e acabam tornando indefensável 
a isenção da instituição. Arbi-
trariedades são cotidianas, mais 
frequentes do que as câmeras de 
celulares de pessoas atentas e sen-
síveis para registrá-las. 

Se a desatenção do Estado, bai-
xos salários e o sucateamento da es-
trutura estimulam práticas ilegais, 

soma-se a isso a predisposição do 
aparato de segurança em reprimir 
segmentos socialmente vulnerá-
veis. Este ânimo é fruto de constru-
ção histórica e precisa ser combati-
do com a mobilização constante da 
sociedade civil organizada.

Talvez um antídoto efi caz 
contra a doença que é o racis-
mo manifesto pela polícia seja 

a obrigatoriedade de cursos de 
formação continuada voltados 
para os Direitos Humanos, com 
ênfase nas relações raciais. Isto 
não garante uma mudança radi-
cal, mas contribui para desinto-
xicar parcela expressiva das no-
vas gerações de policiais. Quem 
sabe assim, algum dia, possamos 
fi nalmente respirar.    

No governo Bolsonaro, 
mentir não é lá gran-
des novidades. Mas 
quando é um negro 

que mente, aí é demitido. Foi o 
caso de Carlos Alberto Decotelli, 
nomeado pelo presidente para 
substituir Abraham Weintraub no 
cargo de ministro da Educação. 

No currículo de Decotelli 
consta o título de doutor pela 
Universidade Nacional de Ro-
sário (Argentina), o que foi 
desmentido publicamente pelo 
reitor da Universidade. Ele afi r-
mou ainda ter pós-doutorado 
pela Universidade de Wuppertal 
(Alemanha), outro título não foi 
confi rmado. Além disso, há uma 
denúncia de plágio em pelo me-
nos quatro trechos da dissertação 
de mestrado e em textos acadê-
micos assinados por Decotelli, o 
que será apurado pela Fundação 
Getúlio Vargas, onde os trabalhos 

foram entregues. 
Não resta dúvida que é repro-

vável agir dessa maneira, mas e os 
outros que fi zeram o mesmo, por 
que permaneceram nos cargos?

Por exemplo, Damares Alves 
– a ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos – não era 
mestre em educação nem em di-
reito constitucional e direito da 
família, como afi rmava. Depois 
de ser pega na mentira, teve a 
cara de pau de dizer que seu tí-
tulo se refere ao ‘ensino bíblico’. 
Permaneceu no cargo.

Também tem o caso de Ricar-
do Salles, ministro do Meio Am-
biente, que dizia ser mestre em 
direito público pela Universida-
de Yale, até ser desmascarado 
pelo site Intercept Brasil. Perma-
neceu no cargo.

O ex-juiz federal, atual gover-
nador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, também infl ou seu cur-

rículo com um falso doutorado 
em Harvard.

Segundo o fi lósofo Silvio Almei-
da, ‘mentir no currículo tem conse-

quências devastadoras quando se é 
negro’. Ele diz ainda que ‘quando se 
é branco você pode ser um jurista 
medíocre, um economista alie-

nado, um fi lósofo delirante; pode 
mentir que estudou em Yale ou 
Harvard ou que tem doutorado, ser 
plagiador que isso será absorvido’.

Lugar de preto
é na cidadania

Para que possamos respirar

Vicente Faleiros

Nelson Fernando Inocencio da Silva 
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internacional

No ano em que a hu-
manidade enfrenta 
a maior crise sanitá-
ria dos últimos cem 

anos, organizações de todo o 
mundo se unem à campanha 
pela indicação da Brigada Médi-
ca Cubana Henry Reeve ao Prê-
mio Nobel da Paz de 2021.

O Contingente Internacio-
nal de Médicos Especialistas no 
Enfrentamento de Desastres e 
Graves Epidemias Henry Re-
eve, criado em 2005 por Fidel 
Castro, foi oferecido naquele 
ano ao governo do então presi-
dente George W. Bush dos EUA 
depois da passagem do furacão 
Katrina que devastou a região 
pobre ao sul do país. A oferta, 
totalmente sem custos e um 
gesto de solidariedade interna-
cionalista, como é histórico no 
legado da Revolução Cubana, 
foi rechaçada por Bush, mas es-
tava lançada a semente do que 
desde então o mundo conhece 
como um dos, senão o maior, 
ativo que Cuba possui em suas 
relações internacionais.

Desde sua criação a Brigada 
Henry Reeve atuou em dife-
rentes países em situações de 
perigo: terremotos, furacões, 
tempestades, epidemias (cólera, 
ebola, etc.) arriscando suas pró-
prias vidas. Em 2017 o grupo foi 
agraciado com um prêmio pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) pelos serviços prestados 
em diferentes nações e especifi -
camente no combate ao Ebola 
na África.

O Prêmio Nobel da Paz tem 
por objetivo ser concedido a 
personalidades ou grupos que 
levam solidariedade, amor e es-
perança ao mundo e por isso, 
também nós aqui no Brasil so-
mos instados a reconhecer a 
medicina praticada pelos mé-
dicos cubanos como um legado 
de amor durante o período em 
que aqui atuaram pelo Programa 
Mais Médicos. Mesmo agora, 
durante a pandemia de corona-
virus em que o mundo assiste a 
esses ‘anjos de jalecos brancos’ 
socorrendo diferentes países, é 
possível ter a dimensão do quan-

to fazem falta ao povo brasileiro, 
especialmente no chamado Bra-
sil ‘profundo’ nesse momento.

A ilha socialista, com poucos 
recursos naturais e violentamen-
te bloqueada pelo mais poderoso 
império mundial, presta socorro 
a muitos países latinos, africanos, 
asiáticos e até europeus, como a 

Itália, um dos mais fortemente 
atingidos pelo pico da tragédia.

A verdade é que a humanida-
de não tem outra alternativa que 
não apoiar que o Nobel da Paz 
seja concedido à Brigada Henry 
Reeve, como reconhecimento da 
imensa contribuição à paz aos 
direitos humanos - em especial 

o direito à vida. Se hoje os seres 
humanos desejam que um novo 
mundo ressurja desse processo 
tão doloroso, um mundo que 
opta pelo amor e a solidariedade 
e não por guerras e ódio, essa é 
a oportunidade de reconhecer 
o que de melhor o ser humano 
tem a oferecer ao mundo.

Brigada Médica Cubana merece Prêmio Nobel da Paz 
Juliana Medeiros
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Na comemoração da independência 
da República Democrática do Congo, 
ocorrida em 30 de junho de 1960, o rei 
Felipe da Bélgica apresentou um inédi-
to pedido de desculpas ao país africano 
pelas atrocidades cometidas no período 
colonial. 

Em carta enviada ao presidente con-
golês, Félix Tshisekedi, o rei belga es-
creveu: "Gostaria de expressar os mais 
profundos pesares por essas feridas do 

passado, cuja dor agora é reacendida 
pela discriminação ainda presente nas 
nossas sociedades".

Leopoldo II – rei da Bélgica na época 
em que o Congo era colônia belga – é 
acusado de ter matado milhões de congo-
leses. Por exemplo, muitas pessoas foram 
mutiladas ou mortas quando elas ou os 
seus familiares não conseguiam produzir 
as quantidades impostas pelos coloniza-
dores para a produção de borracha. 

O Subcomitê das Nações Unidas para 
a Prevenção da Tortura emitiu um co-
municado nesta quinta-feira (2), onde 
cita o Brasil como exemplo de país que 
prejudica o trabalho de fi scalização, se-
gundo informações do jornalista Jamil 
Chade, no Uol.

"A adoção e entrada em vigor do Decre-
to Presidencial nº 9.831 enfraqueceu seve-

ramente a política de prevenção da tortura 
no Brasil", afi rmou o subcomitê da ONU, 
que defende a revogação desse decreto. 

No ano passado, Bolsonaro exone-
rou, por decreto, os peritos do Mecanis-
mo Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura (MNPCT) e determinou que 
novos peritos só serão aceitos com auto-
rização dele. 

A prefeita do Partido Socia-
lista, Anne Hidalgo, venceu as 
eleições municipais em Paris no 
domingo (28/6), marcando uma 
forte derrota ao partido do pre-
sidente francês Emmanuel Ma-
cron, que perdeu também em 
todas as grandes cidades. 

A prefeita reeleita foca cada 
vez mais no meio ambiente, 
buscando reduzir os carros e au-
mentar os deslocamentos em bi-
cicleta ou a pé. No ano passado, 
ela concedeu o título de cidadão 
honorário a Lula, atribuído pelo 
compromisso do ex-presidente 
com a redução das ‘desigualda-
des sociais e econômicas’.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
confi rmou que testes comprovaram que a 
Hidroxicloroquina não é indicada para o 
tratamento da Covid-10. A afi rmação foi fei-
ta pela líder da equipe para Implementação 
de Pesquisas da entidade, Ana Maria Henao 
Restrepo. Segundo ela, a hidroxicloroquina foi 
testada no estudo comandado pela OMS, mas 
"infelizmente, não teve os resultados positivos 
que gostaríamos" contra essa enfermidade.

O conselho da empresa Bayer, na Alema-
nha, aprovou a liberação de 8 a 10 bilhões de 
dólares para cobrir indenizações a agricul-
tores dos Estados Unidos que entraram na 
justiça alegando que contraíram câncer por 
causa do glifosato da Monsanto, empresa que 
agora pertence à Bayer. Enquanto isso o gli-
fosato continua liberado no Brasil.

Rei da Bélgica pede desculpas ao
Congo por ‘feridas’ do período colonial

Bolsonaro viola tratados de
combate à tortura, denuncia ONU

Paris reelege
prefeita Anne Hidalgo

OMS confi rma inefi cácia
da Hidroxicloroquina

Se é Bayer...

Médicos e enfermeiros cubanos 
retornam da Itália após combate 

à COVID-19 (9/6)
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rio grande do sul 3 de julho de 2020

O Conselho Estadual da Saú-
de (CES) recomenda reali-
zação de testagem de todos 
os profissionais de saúde no 

Rio Grande do Sul e a revogação do 
Modelo de Distanciamento Contro-
lado. As decisões foram tomadas em 
plenária virtual do colegiado no dia 18 
de junho. A Resolução 2/2020 solicita 
a testagem em todos os profissionais 
de saúde, não apenas nos que estão na 
linha de frente. Extensivo aos trabalha-
dores na atenção básica, em clínicas e 
laboratórios, da área administrativa, 
alimentação, lavanderia e manutenção. 

Distanciamento Controlado
A Resolução Nº 2/2020 segue as 

mesmas considerações já apresen-
tadas e alertadas pelo Conselho Es-
tadual de Saúde e pede a revogação 
do decreto que instituiu o Distancia-
mento Controlado, também conhe-
cido como o Decreto das Bandeiras. 
Aponta, nesse caso, que o crescimen-
to de casos graves e tempo de interna-
ção apontam para o risco de atingir o 

teto de 174 leitos UTIs disponíveis em 
Porto Alegre para o início de julho. 

Os dados existentes revelam que 
em 11 dias houve um crescimento de 
uso de UTIs de 72%, passando de 46, 
em 05/06 para 79, em 15/06. Diante 
disso, a possibilidade de ampliação de 
novos leitos UTIS esbarra na dificul-
dade de contratar profissionais habili-
tados, dado o grande número de pro-
fissionais afastados por contraírem o 
novo coronavírus. 

Ao exigir a revogação de todos os 
atos administrativos que dão suporte 
ao modelo Distanciamento Controla-
do, a plenária do CES considera que 
o Modelo de Distanciamento Contro-
lado é um ato ilegal e temerário, que 
propõe o fim do Isolamento Social de-
fendido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Ao longo da plenária, 
de acordo com o presidente do CES, 
Cláudio Augustin, “os representantes 
do governo do estado não responde-
ram às questões centrais, tentaram 
esvaziar a plenária e se abstiveram na 
hora da votação”.

“Este projeto abriu a janela para que 
outros semelhantes sejam apresentados, 
quebrando monopólios e entregando as 
companhias de saneamento para a ini-
ciativa privada”. Assim o senador Paulo 
Paim pelo PT do Rio Grande do Sul fala 
sobre o Marco Regulatório do Sanea-
mento Básico, aprovado no Senado no 
dia 24 de junho, em entrevista exclusiva 
ao Jornal Brasil Popular. 

A proposta aprovada na Casa por 65 
votos a 13, abre caminho vai extinguir o 
modelo atual de contrato entre os mu-
nicípios e as companhias estaduais e 

exige licitação entre empresas públicas e 
privadas. A matéria irá para sanção do 
presidente Bolsonaro. Mas o parlamen-
tar já alerta, “água vai ter um valor como 
de um refrigerante no Brasil”. 

Para Paim, a entrada da iniciativa pri-
vada nesta área estratégica vai visar o lu-
cro, “não vão querer atender os mais po-
bres”, acrescenta. Lembrando a votação 
contrária do PT no Senado. Sem contar 
que o Brasil toma o caminho inverso de 
outras capitais no mundo. “Centenas de 
cidades, como Berlim, Paris e Buenos 
Aires, em 35 países estão retomando a 

questão do saneamento básico para o 
poder público”, acrescenta Paim. 

Manifesta preocupação com o cená-
rio econômico e o empenho na votação 
do projeto para o Rio Grande do Sul re-
ceber parte dos R$ 60 bilhões de ajuda 
do governo federal durante a pandemia. 
Deste pacote, R$ 600 milhões foram 
destinados para os gaúchos. Antevendo 
que diante da pandemia que se estende, 
o estado precisará mais aporte de recur-
sos, segundo previsões de secretários 
estaduais de Fazenda que o senador 
acompanha a movimentação.

O município de Novo Hamburgo, locali-
zado no Vale dos Sinos, está há três semanas 
com bandeira vermelha, no sistema de dis-
tanciamento controlado. O número de ca-
sos por Covid-19 cresce e já são 25 mortes. 

A administração municipal foi preci-
pitada em algumas situações, principal-
mente quanto à flexibilização de regras 
para reabertura do comércio e retomada 
de atividades econômicas, na avaliação do 
ex-prefeito Tarcísio Zimmermann. “Se-
guiu os protocolos no início mas liberou 
muito cedo”. Avalia que o sistema de saúde 
de Novo Hamburgo é bom, com estrutu-
ra adequada para atendimento com duas 
UPAS e um hospital gerido pela Prefeitura. 

Mas falta uma política para área, relata 
que 10 leitos de UTI foram adquiridos na 
sua gestão como prefeito e que só depois do 
agravamento no número de casos, a atual 
administração criou mais dez. O ex-presi-

dente da Fundação de Saúde, médico Le-
andro Minozzo na gestão petista, reforçou 
a importância do atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde, em Novo Hamburgo. 

Sugestões elaboradas pelo PT, a partir 
da reunião de técnicos e especialistas, fo-
ram entregues em um documento, para a 
gestão atual, de acordo com o ex-prefeito. 
A frente da solidariedade também está re-
forçada, segundo Tarcísio, principalmente 
na entrega de doações de cestas básicas na 
periferia. “Área social está desmontada e o 
município não comprou ranchos neste ano 
ainda”, acrescenta. 

Os alimentos para doações pela Prefei-
tura vieram somente dos produtos que não 
foram usados para merenda escolar. Já que 
as escolas estão fechadas durante a pande-
mia. O modelo de registro de preços para 
as compras de ranchos, só foi feito agora 
pela Prefeitura. 

Todos os profissionais
de saúde devem ser
testados, recomenda CES

Importância do SUS para 
atendimento de casos por 
Covid-19 em Novo Hamburgo

Paim critica privatização do saneamento básico
Porto Alegre está classificada com bandeira no modelo de distanciamento controlado. CES pede revogação.

Senador Paulo Paim (PT-RS) 

Vista da cidade de Novo Hamburgo
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A extinção de empresas 
estaduais e fundações 
no Rio Grande do Sul 
afeta o desenvolvimen-

to econômico, social e científi co. 
O processo se iniciou na gestão 
do então governador José Ivo Sar-
tori, no fatídico 22 de dezembro 
de 2016. Foram aprovadas na As-
sembleia Legislativa a extinção da 
Fundação Zoobotânica do Esta-
do (FZB), Fundação de Recursos 
Humanos (FDRH), Fundação 
de Economia e Estatística (FEE), 
Metroplan, e Fundação Piratini. 
Além da Superintendência de 
Portos e Hidrovias (SPH) e da 
Companhia Rio-Grandense de 
Artes Gráfi cas (CORAG).  

Apesar de muita resistência 
dos trabalhadores. Você sabe 
qual a importância dessas com-
panhias e fundações no desen-

volvimento do estado e na sua 
vida? O que signifi ca a perda 
destes patrimônios técnicos e 
humanos. E o quanto poderiam 
ajudar no enfrentamento desta 
pandemia. Acompanhe a série 
de reportagens sobre esses te-
mas que se inicia no Brasil Po-
pular a partir desta edição. 

“Como técnicos da extinta 
fundação, não temos todas as 
respostas. Mas podemos afi rmar 
que poderíamos estar contri-
buindo com a produção de álco-
ol 70%, ao destilarmos bebidas 
apreendidas, bem como realizar 
testes de tecidos, papel fi ltro e 
outros produtos para fabricação 
de máscaras. Ensaios avançados 
de certifi cação ou respiradores?” 
explica o engenheiro João Leal 
Vivian, do Sindicato dos Enge-
nheiros do Estado (SENGE-RS) 

ao explicar o que signifi ca o cor-
po técnico e a estrutura da Fun-
dação de Ciência e Tecnologia 
(CIENTEC) extinta. 

Ele avalia que é difícil preci-
sar os limites de uma instituição 
paralisada. Mas afi rma que nos 
77 anos de história da Cientec, 
por meio da capacidade inte-
lectual de gerações de técnicos, 
pode ser imediatamente res-
gatado para vencer esta “guer-
ra”. João conta que em 2019, 
foi apresentado ao governo do 
estado um projeto chamado 
“Aproveitamento das estruturas 
das fundações e serviços de in-
teresse do Estado pela Universi-
dade do Estado do Rio Grande 
do Sul (Uergs). Acompanhe na 
próxima edição, mais um pou-
co da história da Cientec e o que 
representa a sua extinção.

As características dos movi-
mentos que tem se concentrado 
no centro de Porto Alegre, a sua 
evolução na história no Brasil, 
são estudados por um grupo de 
professores do departamento 
de Sociologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Na avaliação do pro-
fessor Marcelo Ferreira, as ma-
nifestações sofrem mudanças em 
2013, a partir da participação de 
setores mais conservadores com 
capacidade de mobilização, “o 
que já causou uma surpresa”. 

Os grupos de extrema-direita 
aparecem em 2015 e 2016 de for-
ma minoritária no impeachment 
da presidente Dilma Rousseff  e 
nas pautas de intervenção militar. 
Mas ainda acumulavam confl itos 

dentro das próprias manifesta-
ções. Cita os confrontos internos 
do MBL.O que foi avançando 
para o fracasso da direita liberal. 

Lacunas que foram ocupadas 
por Jair Bolsonaro que foi se forta-
lecendo e constituindo. Em 2020, 
aparecem pautas defendendo in-
tervenção militar, manifestações 
racistas e de gênero. Explica Mar-
celo “que não houve repressão ex-
plícita, agora com o STF é que se 
vê uma reação”. 

Os perfi s nas manifestações 
abrangem adultos jovens e com 
faixas etárias de mais idade tam-
bém. Mas com um dinâmica 
diferente, segundo Ferreira, "pos-
suem vínculos com grupos em-
presariais". Também acrescenta 
os perfi s de pessoas que atuam em 

empresas de segurança pública e 
privada. Bastante voltadas para 
pautas mais armamentistas. 

O jornalista Volnei Picolotto 
tomou todos os cuidados com 
máscara, álcool gel e acompanhou 
as manifestações. Ele integra a As-
sociação dos Pais e Mães pela De-
mocracia. “Mesmo diante da pan-
demia, participei, pela gravidade 
do processo político no Brasil. E 
pelas constantes ameaças do go-
verno Bolsonaro. Para evitarmos 
retrocessos no Brasil, a arma que 
temos é organizar o povo e protes-
tar”. Ele encontrou nos atos muitos 
jovens, estudantes, representantes 
de partidos de esquerda, negros, 
mulheres e representantes de inte-
grantes de torcidas antifascistas do 
Grêmio e do Internacional.

A redução no estoque 
de analgésicos para entu-
bar pacientes suspende a 
ocupação de leitos de UTI 
no município de Canoas, 

na Região Metropolitana 
de Porto Alegre. A decisão 
entrou em vigor, na quin-
ta-feira, 2 de julho, depois 
que as prefeituras da região 

foram consultadas sobre a 
possibilidade de cedência 
de medicamentos, embora 
relatem o mesmo proble-
ma. Canoas dispõe de 88 

leitos de UTI, destes apenas 
oito estão vagos. Existem 28 
vagas para pacientes com 
Covid-19 na cidade, destes 
27 estão ocupados.

Expertise dos técnicos de fundações extintas 
poderia auxiliar no combate à pandemia

Professores de Sociologia analisam manifestações em Porto Alegre

Canoas suspende ocupação de leitos de UTI por falta de medicamentos

Patrícia Duarte

maranhão

Extinta Fundação Piratini

Manifestações antifascistas em Porto Alegre
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