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Em agosto começa a funcionar, em 
Alto Alegre do Pindaré, o Centro de 
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integral no Maranhão.   Pág.7

MA: 1ª escola bilíngue

PODER PARALELO
Procuradores da Lava Jato sabotaram a democracia no Brasil. Atropelaram a lei para derrubar Dilma e prender 
Lula. Reportagens do Intercept mostraram que eles agiram como vendilhões da pátria se transformaram em 
agentes contratados pelos Estados Unidos. Pág 3

EDIÇÕES

DE VERDADE
DE JORNALISMO DEMOCRÁTICO 

���������



2

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde, Arnaldo de Medeiros, teve a coragem de 
afi rmar que o Brasil é um "exemplo" no combate à 
pandemia. Será que ele é uma pessoa macabra ou é 

só sem noção mesmo? 
Só faltou dizer que o 
Brasil é um exemplo 
porque Bolsonaro 
copia o presidente dos 
EUA, Donald Trump.

Mais vergonha, Brasil!
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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

A nomeação de Abraham Weintraub para uma diretoria executiva do Banco Mundial, formalizada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, poderá infl uenciar negativamente a atuação da instituição em projetos de 
combate a mudanças climáticas. A afi rmação é do economista brasileiro Francisco H. G. Ferreira, que 
trabalhou no Banco Mundial por 24 anos. O Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) adiou 40 vezes o jul-
gamento do pedido de providências 
ajuizado em 2016 pelo ex-presidente 
Lula contra o procurador Deltan 
Dallagnol. O último adiamento 
ocorreu em 1º de julho. 

O processo prescreve em 13 de 
setembro e Dallagnol fi cará livre da 
acusação sem ter sido julgado pela 
apresentação feita em 2016, durante 
entrevista coletiva, quando utilizou 
um PowerPoint para acusar Lula, 
mesmo sem provas. 

Cá entre nós...

Recordar é viver...

Macabro ou sem noção?

Julgamento
adiado 40 vezes 

Na charge do cartunista alemão Luff  (jornal Stuttgarter Zeitung),
a morte o o novo coronavírus aplaudem Bolsonaro, que diz: “Tudo apenas histeria e conspiração”.

editorial

Ricos em casa, pobres para o matadouro

C
onhecemos muitos 
empresários, artistas 
famosos e jogadores 
de futebol, entre ou-

tros, que não saem das suas ca-
sas de campo, fazendas, apar-
tamentos em condomínios de 
luxo, por nada desse mundo. 

Entretanto, os empresários, 
cujas empresas precisam do 
consumo dos pobres e da 
classe média, estão pressio-
nando o governo federal e 
governos estaduais para fazer 
com que estes voltem a com-
prar bastante, para garantir 
seus lucros e suas boas vidas.

O número de mortos entre os 
contaminados pelo coronaví-

rus não param de aumentar. 
Até o dia 15 de julho, o absur-
do número de 75.523 mortes 
em 1.970.909 casos. A grande 
maioria de contaminados e de 
mortos é de jovens, adultos e 
idosos pobres e da classe mé-
dia baixa. Esse número vem 
aumentando e alguns gover-
nantes, especialmente o presi-
dente Bolsonaro, fazem o que? 
Aumentam as medidas de pro-
teção dos cidadãos e cidadãs? 
Pedem, encarecidamente, que 
fi quem em casa, somente sain-
do em casos excepcionais, to-
mando todos os cuidados que 
a situação exige?

Não! Ao contrário, estimulam 
e até convocam o povo – 

como é o caso do presidente 
– a irem às ruas, às compras, 
às escolas, aos locais de lazer 
e entretenimento. 

Em outras palavras, convocam 
o povo para o matadouro, 
na medida que não exigem 
a menor segurança sanitária 
para deslocamentos por ôni-
bus, trem e metrô. O próprio 
presidente somente passou a 
utilizar máscara somente após 
declarar que está contamina-
do com o coronavírus – em-
bora muitos pensem que essa 
declaração foi mais para tentar 
desviar a atenção dos inquéri-
tos contra seu fi lho Flávio Bol-
sonaro, das investigações de 
corrupção contra seu amigo 

Queiroz, além das ações ina-
ceitáveis de alguns dos seus 
ministros, criando problemas 
com a China, principal parceiro 
comercial do Brasil.

Por tudo isso, é preciso continuar 
o movimento Fora Bolsonaro, 
para entre outras coisas forta-
lecer a ação de muitos gover-
nadores e governadora, como 
os do Nordeste, no combate à 
pandemia e, pelo investimento 
do governo federal, em apoio 
fi nanceiro a todos, especialmen-
te aos mais pobres, para supera-
rem esse momento tão difícil.

Enquanto a vacina não vem, 
os pobres devem fazer como 
os ricos: fi car em casa!
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Ainda há fi guras, como 
a do atual ministro da 
Educação, Milton Ri-
beiro, que defendem 

que educar é castigar. No vídeo 
denominado “A Vara da Disci-
plina”, editado pela Igreja Pres-
biteriana Jardim da Oração em 
2016, ele diz que “a correção não 
vai ser obtida por meios justos 
e métodos suaves”. Mesmo hoje 
apagada, é uma afi rmação de 
que a correção da criança pode 
ser feita por meios injustos e ru-
des, propugnando a injustiça, a 
dureza, a dor, o rigor, a severida-
de como disciplinamento. Afi r-
ma: “tem que sentir dor”, mesmo 
que algumas venham a reclamar. 

Fazer a criança sentir dor é 
crueldade. O ministro anterior, 
Abraham Weintraub, fez atos 
de crueldade coletiva ao retirar 
bolsas de estudos para negros e 
pessoas com defi ciência, o que foi 
revogado depois dos protestos. 
Ribeiro defende o castigo doloro-
so, o tapa ou chicote. Vários con-
servadores fundamentalistas fo-

ram contra o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e a Lei 
Menino Bernardo (Lei 13.010 de 
2014). Ela estabelece que a crian-
ça e o adolescente têm direito a 
serem educados sem castigo físi-
co. Determina encaminhamen-
to dos responsáveis pelo castigo 
para tratamento, cursos ou pro-
grama de proteção à família. 

A visão repressora do castigo 
nega a própria humanidade do 
agressor, tornando-se bruto, pois 
não conversa, não dialoga, não 
explica. Não enxerga a criança 
como pessoa, como sujeito em 
desenvolvimento e de direitos, 
capaz de entendimento do por 
quê dos limites. Quem vive em 
sociedade tem limites mútuos 
no respeito uns dos outros e das 
instituições cidadãs e democrá-
ticas. O ECA não nega a neces-
sidade de limites com respeito à 
integridade física e psicológica 
da criança. 

O ministro precisa aprender o 
respeito e o diálogo que se espera 
de um educador. 

O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei 8.069, de 13/07/1990) 
completa este mês 30 anos de cria-
ção, entre críticas, defesas, avanços 
e retrocessos. O Estatuto nasceu de 
um esforço histórico de muitas en-
tidades e de ativistas em defesa dos 
direitos e pela proteção da infância 
e da adolescência no país.

Entidades ligadas à assistência 
social, porém, consideram que, 
apesar de ter três décadas de fun-
cionamento, o ECA passou por 
algumas lacunas neste período. 
Na realidade, de 2003 a 2015, nos 
governos Lula e Dilma, é que ele 
ganhou mais materialidade e resul-
tados positivos.

Entre os grandes avanços pro-
porcionados pelo ECA está a redu-

ção da mortalidade infantil. Dados 
do Unicef demonstram que a taxa 
passou de 50 para cada mil crianças 
nascidas vivas, no fi nal da década 
de 90, para 12 nos dias atuais. E este 
número se aproxima daquele que é 
previsto pela Organização Mun-
dial, que são dez mortes para cada 
mil nascimentos. 

Outra conquista na educação 
foi a redução da taxa de analfabe-
tismo na faixa etária dos 10 aos 18 
anos. Relatório do Unicef apontou 
que da criação do ECA até 2013, o 
Brasil chegou a reduzir em 88,8%, 
passando de 12,5% em 1990 para 
1,4%. Já a evasão escolar de crian-
ças e adolescentes no ensino fun-
damental havia sido reduzida em 
64%, passando de 19,6% dos alu-

nos matriculados, em 1990, para 
7% em 2013.

Ao longo dos anos, o ECA tam-
bém abriu caminho para outras po-
líticas, como o Plano Nacional de 
Enfrentamento a Violência Sexual 
Infanto-Juvenil e o Plano Nacio-
nal de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil. O estatuto tam-
bém foi responsável por instituir o 
Sistema Nacional Socioeducativo, 
que é destinado aos adolescentes 
responsabilizados penalmente. O 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Co-
nanda), foi um dos órgãos ativos 
nestas implementações. Criado em 
1991, ele é uma das diretrizes da 
política de atendimento a crianças 
e adolescentes.

Vicente Faleiros

Geraldo Magela

Após anos de resultados positivos, o ECA agora está sob a ameaça da sanha fascista do governo Bolsonaro 

Direito à educação sem castigo

Estatuto da Criança e do Adolescente:
30 anos de avanços e retrocessos

O Brasil precisa
do Fundeb 

Abandono e violência

brasil

"É PRECISO CASTIGO 
FÍSICO PARA EDUCAR 
CRIANÇAS"
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"É PRECISO CASTIGO "É PRECISO CASTIGO 

CRIANÇAS"CRIANÇAS"CRIANÇAS"
A Câmara dos Deputados 
deve votar o novo Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profi ssionais da Educação 
(Fundeb) antes do dia 24 
de julho, segundo o pre-
sidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). 

O Fundeb – criado em 
2006 quando Fernando 
Haddad era o ministro da 
Educação e Lula o presi-
dente – é fundamental 
para a educação pública, 
que entrará em colapso 
caso ele não continue.

Representantes da sociedade civil e parlamentares 
tem denunciado o descaso por parte do atual governo 
para com o ECA e suas aplicações. A deputada Maria 
do Rosário (PT-RS), coordenadora da Frente Parla-
mentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente afi rmou, durante entrega 
de uma carta aberta ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, que “além de o país estar 
no epicentro de uma pandemia, também está sob a 
ameaça de um epicentro da fome, da destruição da 
infância e da juventude brasileiras”. 

O documento– que conta com mais de 300 assina-
turas, incluindo entidades da sociedade civil, Frentes 
Parlamentares e conselheiros tutelares – denuncia os 
retrocessos das políticas voltadas à infância e juven-
tude. E destaca as lacunas na garantia de direitos em 
áreas como saúde, educação, combate ao trabalho 
infantil e enfrentamento à violência sexual, bem 
como a ausência de políticas públicas para povos e 
comunidades tradicionais.
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Os procuradores da 
Lava Jato perderam 
todo o senso de rea-
lidade e do ridículo. 

Entram em contradição com sua 
própria missão constitucional e 
atropelam a lei. Agem como se 
fossem uma casta privilegiada 
dentro do Estado para defender 
seus pontos de vistas. Estes se 
mostram cada vez mais confron-
tantes com a lei. Expõem que 
agiram ao arrepio da legislação 
no auge da Operação Lava Jato 
contra o PT, para inviabilizar a 
candidatura Lula à presidência, 
depois de, antes, atuarem deci-
sivamente para derrubar a presi-
denta Dilma Rousseff . 

Essa de o procurador Deltan 
Dallagnol se recusar a entregar 
ao Procurador-Geral da Repú-
blica, Augusto Aras, os arquivos 
da Lava Jato demonstra que tem 
algo a esconder. Que verdade 
oculta seria essa? Evidenciam-se 
os fatos de que Dallagnol e cia 
ltda, que trabalharam estreita-
mente com o ex-juiz e ex-minis-
tro Sérgio Moro, foram serviçais 
de interesses antinacionais. Liga-
ram-se ao departamento de jus-
tiça dos Estados Unidos, como 
as reportagens de Intercept Bra-
sil comprovam. Serviram de ca-
nal para a espionagem interna-
cional entrar no Brasil e preparar 
ao golpe ultraneoliberal de 2016. 

Os procuradores vendilhões 
da pátria se transformaram em 
agentes contratados pelos Esta-
dos Unidos, na tarefa de deses-
tabilizar a democracia brasileira. 
Extrapolaram seu poder, para 
construir um poder paralelo 
dentro do Estado nacional. Feito 
isso, entregaram o serviço. Fo-
ram remunerados com milhões 
de dólares. Chegou ao cúmulo 
de os operadores da Lava Jato 
entrarem numa de aproveitar as 
informações privilegiadas que 
obtiveram para se aventurarem 
nos negócios. 

As ações deles, para sabotar 
empresas estatais, como a Pe-
trobras, abriram espaços para 

criarem mecanismos fi nancei-
ros paralelos. Não conseguiram 
seu intento maior de criar fundo 
de investimento controlado por 
eles, naturalmente com os re-
cursos das multas que com suas 
investigações levantaram contra 
o consumidor brasileiro. Foram, 
antes, desmoralizados em suas 
intenções. 

Não seriam essas as razões 
principais que os levam a segu-
rar os documentos requeridos 
pelo Procurador Geral, de modo 
a investigar, mais profundamen-
te a Operação Lavajato? Estão ou 
não escondendo o leite, para não 
serem pegos pela polícia e irem 
para o xilindró?

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer 
acabar de vez com os direitos trabalhistas e voltar o 
país ao tempo da escravidão. Ele quer acabar com o 
salário mensal, férias e 13º salário, FGTS e criar um 
sistema de contratação por hora trabalhada, sem 
vínculo empregatício.  Isto seria como se numa luta 
de boxe, o lutador fosse golpeado até o nocaute, ou 
ainda no UFC, derrotado por estrangulamento. 

Se prevalecer o projeto do governo Bolsonaro, 
todos os trabalhadores serão precarizados como 
os entregadores por aplicativo, que recentemente 
fi zerem manifestações em todo o país, exigindo 
seus direitos. Mas, a oposição reagiu no Congresso 
e, pelo menos dois projetos, na Câmara dos Depu-
tados e no Senado, vão contrapor e esse pacote de 
maldades. No Senado, uma proposta que dispõe 

sobre a criação de uma lei geral proteção, do Sena-
dor Jaques Wagner (PT/BA), e outro do deputado 
Alexandre Padilha (PT/SP), assinado por vários 
deputados, inclusive o líder do PT, Ênio Vérri.

O senado pode analisar a proposta de Jaques 
Wagner que prevê valor mínimo para hora de 
trabalho, equipamentos de segurança, e seguro-
-desemprego. Para Wagner, "a relação entre en-
tregadores e aplicativos se assemelha ao trabalho 
escravo", mas como é "uma categoria que veio 
pra fi car", dentro das modernidades que se im-
põe atualmente, "é preciso garantir um mínimo 
de direito a essa categoria que presta um serviço 
importante à população em tempos de pande-
mia", concluiu o senador, argumentando sobre 
esse novo nicho de mercado.  

Depois de tanto recomendar o uso de 
hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, 
inclusive por meio de um vídeo em que 
toma um comprimido afi rmando se tra-
tar deste medicamento, agora o presidente 
Jair Bolsonaro muda o discurso e aparece 
numa live dizendo que não recomenda 
nada.  “Recomendo que você procure seu 
médico”, diz ele.

Isso ocorreu depois que, na última terça-

-feira (14), o subprocurador do Ministério 
Público, Lucas Rocha Furtado, pediu que o 
Tribunal de Contas da União (TCU) obri-
gue o presidente a deixar de “propagandear 
o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina 
no tratamento da Covid-19". 

Mas o que chamou mesmo a atenção foi 
que, depois de tudo isso, Bolsonaro publi-
cou outro vídeo em que faz uma tremenda 
confusão para tentar explicar porque ainda 

entende que a hidroxicloroquina é um bom 
tratamento contra a Covid-19, embora não 
haja comprovação científi ca. 

Veja se você entende o que disse Bolsona-
ro no vídeo: “A hidroxicloroquina tá proibi-
do. Se não tem alternativa, por que proibir? 
Ah, não tem comprovação científi ca de que 
não seja efi caz, mas também não tem com-
provação científi ca que não tem comprova-
ção efi caz. Nem que não tem, nem que tem.”

Procuradores da Lava Jato criaram poder
paralelo para sabotar democracia

Projetos buscam garantir direitos a entregadores

Bolsonaro diz que não recomenda hidroxicloroquina, mas volta atrás

Cesar Fonseca

Lava Jato virou 
partido político, 
diz Lula 
“A Lava Jato poderia ter sido um 
grande instrumento de combate à 
corrupção. As pessoas que cometeram 
crimes eram concursadas e estavam 
na Petrobras há 30 anos. O Moro, in-
clusive, que manteve sobre sua tutela 
o Youssef desde o Banestado, sabia de 
muitas coisas e permitiu.

O problema é que eles transfor-
maram a Lava Jato em um partido 
político. Pesquisem como vivem 
hoje os delatores. O que eles 
fi zeram foi legalizar a corrupção. 
Quebraram as empresas e ao invés 
de punirem os donos, puniram os 
trabalhadores.

A ideia de fazer esse processo todo 
surgiu nos Estados Unidos. A quem 
interessava destruir a indústria 
naval? Hoje está provado o envolvi-
mento do FBI.”

Osni Calixto

As propostas que tramitam na Câmara
e no Senado são do deputado Alexandre Padilha e do senador Jaques Wagner 
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Greve dos entregadores de aplicativos, na Av. Paulista, em São Paulo (1º/7)
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“A Lava Jato não apenas vendeu o Brasil a seus inimigos e empobreceu a população. Ela destruiu também os frágeis consensos democráticos construídos com 
enorme esforço nas últimas décadas. Mas não agiu sozinha. Onde estão todos e todas que a tornaram possível?”

Jessé Souza

17 de julho de 2020

A milícia ligada à família Bol-
sonaro vai sendo desmascarada, 
mas falta pegar o chefe. O ex-po-
licial militar Fabrício Queiroz foi 
preso preventivamente no dia 18 
de junho, em Atibaia (SP), den-
tro de um imóvel do advogado 
Frederick Wassef, que trabalha-
va para Jair Bolsonaro e seu filho 
Flávio. Queiroz foi assessor de 
Flávio quando este era deputado 
estadual no Rio de Janeiro. Ele é 
investigado em suposto esque-
ma de “rachadinhas” na Assem-
bleia Legislativa.

O também ex-policial militar 

Adriano da Nóbrega foi morto 
em fevereiro deste ano pela po-
lícia da Bahia, no município de 
Esplanada, numa ação que tem 
indícios de execução, ou quem 
sabe, queima de arquivo. Ele era 
apontado por investigadores do 
Rio de Janeiro como chefe do Es-
critório do Crime, grupo de pis-
toleiros de uma milícia carioca. 
Quando ainda era policial militar, 
trabalhou com Queiroz no bata-
lhão de Jacarepaguá. 

Ao contrário de Adriano, 
Queiroz teve mais sorte. Além da 
proteção do então advogado da 

família Bolsonaro, ele conseguiu 
transformar sua detenção em pri-
são domiciliar, juntamente com 
sua esposa, Márcia Oliveira de 
Aguiar, que estava foragida. 

Isso graças ao presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), João Otávio de Noronha, 
que não se preocupou em abrir 
exceção para este casal, ao contrá-
rio de outras decisões nas quais 
manteve presas pessoas do grupo 
de risco, que usaram o mesmo 
argumento de Queiroz, ou seja, 
a preocupação com a saúde devi-
do à Covid-19. Ao manter grávi-

das e idosos na prisão, Noronha 
afirmou que a tarefa de checar a 
saúde dos presos cabia aos juízes 
de execução penal, na primeira 
instância, e não ao STJ.

Mas a proximidade de Noro-
nha com Bolsonaro vem se con-
solidando há algum tempo. Há 
quem diga que o atual presiden-
te do STJ está de olho numa fu-
tura indicação para ocupar uma 
vaga de ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). E Bolso-
naro já se referiu à proximidade 
com Noronha como “um amor 
à primeira vista”.

O ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), foi indiciado pela Po-
lícia Federal por lavagem de di-
nheiro, caixa dois e corrupção 
passiva, dentro da operação 
Lava Jato Eleitoral. O indicia-
mento, ocorrido na quinta-
-feira (16), refere-se a financia-
mento ilegal de campanha pela 
Odebrecht.  O ex-tesoureiro do 
PSDB, Marcos Monteiro, tam-
bém foi indiciado. O inquérito 

foi encaminhado para o Minis-
tério Público de São Paulo, que 
decide se arquiva a denúncia 
ou ordena novas diligências. 

Alckmin é investigado des-
de 2017, quando ocorreu a de-
lação premiada da Odebrecht 
e o então diretor da empresa, 
Carlos Armando Paschoal, dis-
se ter repassado R$ 2 milhões, 
via Caixa 2, para a campanha 
do tucano ao governo de São 
Paulo, em 2010.

Queiroz em prisão domiciliar e Adriano no cemitério. E o chefe?

Geraldo Alckmin é indiciado por recebimento
ilegal de dinheiro para campanha eleitoral
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Fabrício Queiroz, com Flávio e Jair Bolsonaro

Wassef encontrou
Bolsonaro mais 
de dez vezes “não 
oficialmente”
O advogado Frederick Wassef 
esteve no Palácio do Planalto mais 
de dez vezes, fora da agenda oficial 
da presidência da República, entre 
outubro de 2019 e junho deste ano. 
As informações são do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI), 
comandado pelo general Heleno, 
em resposta a um pedido de 
informações feito pelo deputado 
Ivan Valente (Psol-SP).

Na maioria das visitas, Wassef 
estava no Planalto em horários 
nos quais a agenda de Bolsonaro 
mostrava reuniões com ministros 
e embaixadores. Mas, por duas 
ocasiões, a visita aconteceu à noite.

José Serra também 
foi denunciado

No dia 3 deste mês, José Serra 
(PSDB) havia sido denunciado 
pelo Ministério Público Federal 
por lavagem de dinheiro quando 
era governador de São Paulo. A 
filha dele, Verônica Allende Serra, 
também foi denunciada. Segundo 
a Lava Jato, em 2006 e 2007, Serra 
recebeu R$ 4,5 milhões da Odebre-
cht em contas no exterior. 

A acusação é de que o dinheiro 
seria usado para pagar despesas 
das campanhas eleitorais do então 
governador. Em troca, a Odebrecht 
poderia operar, junto com outras 
empresas, um cartel combinando 
preços das obras para construção 
do trecho sul do Rodoanel.
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Enfi m, uma boa notícia: o 
Brasil vai participar dos 
testes na fase 3 da vaci-
na fabricada pela China 

para o combate ao coronavírus, 
cuja pandemia já causou cen-
tenas de milhares de mortes no 
mundo, mais de 75 mil delas, 
por enquanto, no Brasil. As ins-
tituições brasileiras que parti-
cipam da testagem da vacina 
chinesa são todas públicas, entre 
elas o Instituto Butantã, a UnB, a 
UFMG, entre outras.

Tem signifi cado especial o fato 
de que, até o momento, a mais 
avançada modalidade de vacina 
para combater esta pandemia ve-
nha da China, país que registrou 
o primeiro surto e que, em razão 
da estrutura socialista de seu sis-
tema de saúde e da disciplina de 
sua sociedade, está conseguindo 

êxito no controle da peste. E ain-
da ajuda dezenas de países.

Nas palavras do Primeiro Mi-
nistro da China, Xi Jin Ping, “a 
vacina será um bem público da 
humanidade”, revela o antago-
nismo existente com a vacina 
que está sendo desenvolvida pela 
Fundação Bill Gates, que, de larga 
data, tem uma lucrativa experiên-
cia na esfera de produção e venda 
de vacinas. Gates, um dos ho-
mens mais ricos do mundo, quer 
enriquecer ainda mais, ao passo 
que a China já se comprometeu 
a compartilhar a produção de sua 
estrutura socialista farmacêutica. 
O capitalismo monopoliza, o so-
cialismo compartilha!

 Para um país como o Brasil, 
em cujo governo há segmentos 
que hostilizam injustamente e 
preconceituosamente a China, a 

possibilidade de que milhões de 
vidas brasileiras venha a ser sal-
va por uma vacina chinesa, não 
deixa de ser uma grande lição, 
não apenas política, provando 
como a Revolução Socialista da 
China lhe possibilitou tamanho 
avanço científi co, que pode ser 
revertido em favor da humani-
dade. Benefi ciando até mesmo 
brasileiros que alimentam inde-
fensável ódio à nação asiática. 

Uma lição a extrair do epi-
sódio é que o Brasil deveria já 
ter feito, há muito, um con-
vênio específi co com a China 
para que seus infectologistas 
estivessem atuando no país, 
salvando vidas, poupando-nos 
sofrimento, a exemplo do que 
fi zeram na Itália, juntamen-
te com médicos de Cuba e                     
da Rússia.

As lições davacina
da China no Brasil
Beto Almeida

Milla Gentil Beto Almeida
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Brasil e Estados Unidos 
são atualmente os maiores 
fornecedores de estatísti-
cas de Covid-19 no mundo, 
informou a Organização 
Mundial de Saúde no fi m de 
semana em que um novo re-
corde de casos foi registrado: 
200 mil pessoas infectadas 
em um único dia, domingo 
(12/7), o quarto dia consecu-
tivo de alta nos casos.

A atitude inconsequente 
de Donald Trump e Jair Bol-
sonaro diante da pandemia 
cobra sua fatura: enquanto 
o mundo levou até 2 de abril 
para atingir um milhão de 
casos confi rmados do vírus, 
somente em cinco dias hou-
ve mais de um milhão de ca-
sos relatados.

Até o fechamento des-
ta edição, na quinta-feira 
(16/7), Brasil e Estados Uni-

dos eram responsáveis por 
36,5% das mortes por Co-
vid-19 de todo o mundo. 
Dos cerca de 585 mil mortos, 
mais de 75 mil faleceram no 
Brasil e quase 140 mil nos 
EUA.

Os números confi rmam 
o discurso da OMS de que 
a pandemia está se aceleran-
do em escala global, mes-
mo quando a vida começa a 
voltar ao normal no Canadá 
e em alguns outros países. 
Em entrevista a repórteres 
na sexta-feira (10) em Gene-
bra, na Suíça, o diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, observou que 
o número global de casos de 
Covid-19 mais do que dupli-
cou nas últimas seis semanas. 
"Em todas as esferas da vida, 
todos estamos sendo testa-
dos até o limite", disse ele.

A Pandemia do novo corona-
vírus está causando cambalhotas 
na política mundial: o primeiro-
-ministro inglês, Boris Johnson, 
afi rma que seu país, apesar de ter 
sido o berço do neoliberalismo 
na época de Margareth Th atcher, 
está agora precisando de uma forte 
intervenção estatal para poder re-
cuperar a economia, abalada pela 
peste, e realizar as obras que o país 
requer, sob o comando do Estado. 
O mais curioso é que ele defende o 
estatismo depois de chegar ao po-
der prometendo mais privatização 
e jogar duro contra os migrantes, 
muito embora tenha sido salvo por 
um serviço estatal de saúde e por 
enfermeiros que migraram para o 
seu país. Ele reconheceu isto de pú-
blico, ao sair da UTI.

A defesa à intervenção estatal 
por um fanático do neolibera-
lismo não deixa de ser uma im-
portante lição política, inclusive 

para o Brasil, onde há ministros 
da ala militar defender a realiza-
ção de obras públicas para eco-
nomia crescer e gerar emprego. 
Até o momento, esta ala está 
sendo derrotada pelo neolibe-
ralismo selvagem de Paulo Gue-
des, ministro da Economia. 

No entanto, quando num país 
como a Inglaterra, de capitalismo 
desenvolvido, até os conservado-
res defendem intervenção estatal, 
comprova-se, por uma via ines-
perada, a incapacidade do mer-
cado para conduzir os destinos 
da sociedade, muito menos para 
ser a alavanca fundamental da 
economia. Se lá, onde há capital 
acumulado para investir, o mer-
cado é visto como incapaz, o que 
dizer do Brasil, onde a poupança 
é menor e os empresários não es-
tão dispostos a investir, já que se 
tornam cada vez mais rentistas, 
abandonando a produção, já que 

têm rendimento alto e seguro 
apenas no cassino fi nanceiro.

Num país que já paga Auxí-
lio Emergencial a 65 milhões de 
pessoas, o Pós-Pandemia, ainda 
longe no horizonte, não poderá 
depender principalmente de capi-
tais privados, e, necessariamente, 
se fará sentir uma pressão para 
que o estado retome obras para-
lisadas com a derrubada do go-
verno Dilma, tal como preconiza 
o Programa Pró-Brasil, sem o que 
não haverá redução do desempre-
go e o país estará, cada vez mais, à 
beira de um colapso social, tendo 
vista o vertiginoso crescimento do 
desemprego e da informalidade. 

O exemplo de Boris Johnson, 
neste sentido, será acompanhado 
com muita atenção pelos empre-
sários e pelos militares brasileiros, 
podendo ser um argumento polí-
tico de peso para enfrentar os im-
passes em que o país está metido.

EUA e Brasil: campeão e vice no
número de mortes por Covid-19

Intervenção estatal
na Inglaterra, berço do neoliberalismo
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Beira Rio, em Imperatriz

maranhão 17 de julho de 2020

A Prefeitura Municipal 
de Alto Alegre do 
Pindaré entregou o 
Centro de Aprendi-

zagem Nizeth Oliveira Ribeiro, 
durante cerimônia histórica na 
noite do dia 4 de julho. A esco-
la é situada em um dos bairros 
com maior vulnerabilidade so-
cial da cidade e atenderá cerca 
de 150 estudantes do ensino 
fundamental de forma integral 
e começará a funcionar em 
agosto próximo.

O Centro de Aprendizagem 
propõe um ensino inovador que 
prepara gestores, professores e 
alunos para a realidade das mí-
dias digitais. Percebe o aluno 
como um ser ‘aprendente’ e dota-

do de capacidades que precisam 
ser estimuladas e desenvolvidas. 
E para tal, dispõe de equipamen-
tos, currículo e arquitetura que 
suprem as necessidades desse 
novo modelo de aprendizagem. 
Uma escola bilíngue, ancorada 
no conceito de Educação 4.0, em 
tempo integral. Superando as li-
mitações do ensino tradicional e 
buscando uma experiência ino-
vadora, investindo na adoção 
de novas mídias como ferra-
menta pedagógica.

O Centro de Aprendizagem 
dispõe de equipamentos como: 
lousas digitais, tablets, note-
books, salas 360º, biblioteca vir-
tual, laboratório de robótica e 
sala maker para que as atividades 

sejam realizadas de acordo com 
a era digital. Na grade curricular 
da unidade, constam aulas bilín-
gues (Português e Inglês), mú-
sica, xadrez, teatro, meditação 
e outras áreas de conhecimento 
relacionadas ao fortalecimento 
de vínculos sócio-afetivos para 
que o aluno possa desenvol-
ver suas múltiplas habilidades, 
além dos aspectos psicológicos 
e sociais e de estimulação da 
sua criatividade. A criatividade 
é o catalizador de todas as áreas 
do conhecimento. 

Dispondo de comunicação 
rápida, link dedicado, internet 
rápida, o Centro de Aprendiza-
gem assume o centro do mun-
do. O Centro de Aprendiza-

gem está fundado na inovação, 
destinado a crianças marcadas 
pela exclusão digital, que agora 

se apropriam das técnicas e das 
mídias necessárias para uma 
comunicação universal. 

Imperatriz, a maior cidade na área 
continental do Maranhão, deverá che-
gar na campanha eleitoral deste ano com 
nove candidatos a prefeito, na disputa 
mais concorrida de todos os tempos. 
Atualmente há 11 pré-candidatos, mas 
como três deles são do PSL e a sigla só 

poderá lançar um postulante ao cargo, 
a convenção municipal vai determinar 
quem repre-sentará o partido nas urnas 
no dia 15 de novembro.

O quadro é bem mais complexo do 
que o verificado em 2016. Nas eleições 
daquele ano, foram seis os nomes que se 
apresentaram à disputa, quando o dele-
gado de polícia Assis Ramos foi o eleito 
pelo MDB. Ele vai concorrer à reeleição, 
mas mudou partido e agora irá às urnas 
pela legenda do Democratas.

Dois ex-prefeitos tentarão voltar ao 
Palácio Branco, sede do pode munici-
pal. Ildon Marques foi prefeito de 1997 
a 2004 (dois mandatos) e foi interventor 

estadual entre 1995 e 1996. Sua candida-
tura será homologada pelo PP. Já o ex-
-prefeito Sebastião Madeira, candidato 
pelo PSDB, administrou a cidade tam-
bém por dois mandatos consecutivos (de 
2009 a 2016). 

O deputado estadual Professor Marco 
Aurélio concorre pelo PCdoB do gover-
nador Flávio Dino. Ele conseguiu incor-
porar o também deputado Rildo Amaral 
(SD) à sua pré-campanha e ainda tem 
aliança consolidada com o PT, PSB e, 
provavelmente, o PDT.

O vereador José Carlos Soares, atual 
presidente da Câmara Municipal de Im-
peratriz, sairá candidato pelo Patriotas. 

A juíza aposentada Maria da Graça será 
indicada candidata pelo Podemos. O em-
presário Rodrigo Brasmar tem garantias 
de ser o escolhido pelo PSD, en-quanto 
o PRTB do vice-presidente Hamilton 
Mourão se inclinou pelo nome do pastor 
Daniel Vieira.

Há um quadro de indefinição no PSL. 
Três pré-candidatos disputam a vaga: o 
pastor e apresentador de rádio e TV, La-
ércio de Castro; Mariana Carvalho, filha 
do presidente do Cavalo de Aço, clube de 
futebol da cidade; e Carol Pereira, mu-
lher do deputado Antônio Pereira.

A eleição em Imperatriz é definida em 
um único turno.

Dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua: Educação 2019, de-
senvolvida pelo IBGE e divul-
gada nessa quarta-feira (15), 
apontam que o Maranhão apre-
sentava o maior percentual do 
país de pessoas sem instrução 
em 2019: 16,6% da população 
do estado com 25 anos ou mais 
de idade. Em termos absolu-
tos, eram 661 mil maranhenses 
sem instrução. O estado do Rio 
Grande do Sul apresentava o 
menor percentual: 2,3%. Para 

Brasil, esse percentual era de 
6,4%. Dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua: Educação 2019.

O nível de instrução é o in-
dicador que capta o nível edu-
cacional alcançado por cada 
pessoa, independentemente da 
duração dos cursos por ela fre-
quentados. No Maranhão, em 
2019, a proporção de pessoas 
de 25 anos ou mais de idade que 
terminaram a educação básica 
obrigatória – ou seja, concluí-
ram, no mínimo, o ensino mé-

dio – foi de 36,8%. Entre aqueles 
que não completaram a educa-
ção básica, além dos 16,6% sem 
instrução, 34,3% tinham o en-
sino fundamental incompleto, 
7,4% tinham o ensino funda-
mental completo e 4,9%, o en-
sino médio incompleto.

Destaca-se o percentual de 
pessoas com o ensino superior 
completo, que passou de 8,6%, 
em 2018, para 9,1%, em 2019. 
Contudo, dentre as Unidades 
da Federação (UF), o Maranhão 
apresentava o menor percentual 

de pessoas de 25 anos ou mais 
com nível superior completo. 
No estado com o maior percen-
tual, Distrito Federal, 33,8% da 
população com 25 anos ou mais 
tinha completado o ensino su-
perior. Para Brasil, esse percen-
tual era de 17,4%.

No Maranhão, em 2019, ha-
via 823 mil pessoas com 15 anos 
ou mais de idade analfabetas, o 
equivalente a uma taxa de anal-
fabetismo de 15,6%. Essa era a 
4ª maior taxa de analfabetismo 
dentre as UFs, menor apenas 

que as taxas apresentadas pe-
los estados de Alagoas, 17,1%, 
Paraíba, 16,1%, e Piauí, 16%. A 
taxa de analfabetismo do Brasil 
era de 6,6%.

Em relação a 2018, houve 
uma redução de 0,7 pontos per-
centuais (p.p.) no número de 
analfabetos do Maranhão, o que 
corresponde a uma queda de 21 
mil analfabetos em 2019. 

(Unidade Estadual do IBGE no Mara-
nhão - Supervisão de Disseminação de 
Informações)

Primeira escola bilíngue de tempo integral é inaugurada no Maranhão

Capital do interior do MA, Imperatriz terá nove candidatos à Prefeitura

Maranhão melhora, mas os analfabetos ainda correspondem a 15,6% da população 

Altemar Lima, conselheiro Municipal de Educação 

Frederico Luiz

Altemar Lima, conselheiro Municipal de Educação 

Centro de Aprendizagem Nizeth Oliveira Ribeiro, a primeira escola bilíngue
de Educação 4.0 em tempo integral da rede pública municipal no brasil
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A Polícia Civil do Maranhão con-
tinua realizando diligências no 
sentido de esclarecer o duplo 
assassinato que vitimou a mãe 

e o pai do deputado federal Cléber Verde 
(Republicanos-MA), no último dia 14, ter-
ça-feira.  Maria da Graça Cordeiro Mendes 
e Jesuíno Cordeiro Mendes foram assas-
sinados por um grupo de quatro pessoas, 
comandado pelo antigo caseiro da proprie-
dade, demitido há cerca de um mês. 

Dois menores teriam participado da 
invasão à Fazenda e da execução dos dois 
idosos. Maria da Graça morreu devido a 
facadas e a uma pancada na cabeça. Ela se 
encontrava sozinha na sede da proprieda-
de rural, onde morava. Jesuíno, que estava 
realizando o conserto de uma cerca, foi 
morto a tiros e seu corpo foi abandonado 
nos limites da Fazenda, onde foi localiza-
do já tarde da noite.

O alarme foi dado por um vereador 
de Turiaçu. A polícia foi comunicada e, 
em seguida, foi montada uma operação 
de busca e captura, com as estradas da 
região sendo fechadas. Na manhã do dia 
15, a polícia entrou em confronto com 
um dos supostos autores do duplo homi-

cídio, apreendendo os dois menores. Um 
dos suspeitos teria resistido à prisão e foi 
morto. Um quarto participante do bando 
segue sendo procurado.

Nesta quinta-feira, 17, a Polícia pren-
deu um dos suspeitos de ter participado 
da execução do casal. O suspeito estava 
ocupando uma casa abandonada no bair-
ro do Araçagi, em São Luís, onde a equipe 
policial chegou após uma denúncia anô-
nima. O nome do detido não foi revelado, 
mas sabe-se que se trata de um homem de 
19 anos de idade. Outro suspeito foi mor-
to em confronto com a polícia no cerco 
que se seguiu ao crime. Dois menores que 
haviam sido apreendidos na operação não 
tiveram, segundo as autoridades policiais, 
participação na invasão da propriedade e 
no assassinato dos dois idosos.

Também nesta quinta-feira, utilizando 
sua conta no Instagram, o deputado Clé-
ber Verde se pronunciou pela primeira vez 
sobre os acontecimentos que vitimaram 
seus pais. Num dos trechos, ele diz: “A me-
lhor parte de mim foi arrancada de forma 
brutal, violenta, sem compaixã o, mas as 
lembranç as de todo ensinamento de uma 
vida, que os meus pais me deixaram, com 

a fé  que tenho em Deus, tornar-me-ao um 
homem melhor. Suas ausê ncias fí sicas se-
rã o substituí das pelas doces lembranç as 
de afeto, amor, cumplicidade, e a vontade 

que acendeu em mim, ainda mais forte, de 
praticar o bem, uniã o familiar, de amigos, 
sem esperar o amanhã , procurar na medi-
da possí vel, fazer pra hoje”. 

O Maranhão ultrapassou na ter-
ça-feira, 14, os 100 mil casos con-
fi rmados de covid-19 e 2.500 óbitos 
causados pela doença. Na quin-
ta-feira, 16, o Estado passou a ter 
casos em 100% de seus municípios. 
Lagoa do Mato, cidade próxima ao 
limite com o Piauí, até então au-
sente nos boletins epidemiológicos 
da Secretaria de Estado da Saúde 
registrou o primeiro paciente diag-
nosticado com a moléstia.

De acordo com os dados con-
tabilizados até quinta (último bo-
letim antes do fechamento desta 
edição, o Maranhão alcançava 
104.126 casos com diagnóstico 
positivo para a covid-19 e 2.608 
mortes decorrentes da epidemia. 
Os pacientes recuperados soma-
vam 87.059. Os casos ativos chega-
vam a 14.459. Desses, 349 estavam 

em leitos hospitalares clínicos e 
287 em leitos de terapia intensiva. 
Todos os demais 13.823 pacientes 
com vírus ativos em seus orga-
nismos encontravam-se em trata-
mento domiciliar.

A taxa de letalidade da doença, 
que se mantinha acima do índice 
de 3,5 até meados do mês passado, 
caiu agora para algo em torno de 
2,53 (registrado na última quinta-
-feira) e tem tendência para con-
tinuar em queda. Encontra-se a 
taxa de letalidade dividindo-se o 
número total de mortes contabili-
zadas devido ao novo coronavírus 
pelo número de casos confi rma-
dos totais multiplicado por 100.

A distribuição geográfi ca dos 
casos de covid-19 sofreu uma 
grande transformação. No início 
do registro dos casos no Mara-

nhão, a Ilha da capital chegou a 
concentrar mais de 95% dos casos 
da doença. Pouco a pouco, esses 
dados foram se invertendo e a si-
tuação encontrada na quinta-fei-
ra passada, mostra que, agora, os 
quatro municípios da Ilha têm me-
nos de 16% dos casos contra mais 
de 84% dos demais municípios. 

O processo de reabertura das 
atividades econômicas, inicia-
do em 21 de junho, prossegue e 
tem sua conclusão prevista para 
o próximo mês, quando escolas 
e universidades devem reabrir de 
forma gradual, a partir de 1° de 
agosto, em estabelecimentos pú-
blicos e privados. Em São Luís, as 
escolas da rede municipal só vol-
tam em 1° de setembro, por de-
terminação do prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior.

Polícia prende suspeito de assassinato
dos pais de deputado Cléber Verde

Covid-19 chega a todos os municípios maranhenses

maranhão

Luiz Pedro

Luiz Pedro


