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Alinhado à preocupação da grande maio-
ria da população do DF, o Sinpro lançou a 
campanha “Diga não ao retorno presencial 
nas escolas”. O DF caminha para 1,5 mil 
mortes e já passou de 102 mil casos de 
Covid-19. E reabrir as escolas vai agravar a 
tragédia.  Pág. 8
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“Estado precisa se

para enfrentar o pós-pandemia”
A afi rmação é do economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Bel-
luzzo, em entrevista exclusiva. Ele lembra que o cenário brasileiro já era 
ruim antes da pandemia e que os atuais responsáveis pela política econô-
mica difi cilmente farão algo de positivo pelo país, já que só pensam em 
privatizar. Confi ra na Pág 3
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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 professora de econo-
mia da PUC-SP, Rosa 
Maria Marques, afi rma 
no livro Relações 
Obscenas, que só no 
primeiro ano de opera-
ção, a Lava Jato retirou 
cerca de R$ 142,6 
bilhões da economia 
nacional. Isso é pelo 
menos o triplo do que 
aquilo que a operação 
diz ter sido desviado 
com corrupção. 
Segundo ela, houve 
um desmantelamento 
da construção civil e do 
petróleo e gás.  

Ao comentar o arquivamento, pela Justiça, 
do inquérito contra o ex-governador de 
Minas Gerais, Fernando Pimentel, na 
operação Acrônimo, Lula afi rmou que o 
"Ministério Público está se transformando 
em uma quadrilha de assassinar reputa-
ções, acusando pessoas honestas sem uma 
única prova".

O ex-agente da Polícia Federal, Newton Ishii, o Japonês da Federal, 
que costumava aparecer nas espetaculares prisões da operação 
Lava Jato, foi condenado à perda do cargo e multa de R$ 200 mil, 
por facilitação de contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai. Cai 
por terra mais um falso ídolo fabricado pela Lava Jato com ajuda 
da mídia golpista. O absurdo foi tanto, que ele entrou no ritmo de 
Dallagnol e Moro, passando a dar palestras motivacionais. Agora 
faltam cair os outros...

Cá entre nós... Recordar é viver...

Prejuízo de R$ 142,6 bi em 1 ano Cai mais um falso ídolo 

A 
imprensa divulgou que, em reu-
nião a portas fechadas no fi nal 
de maio, já sob a gestão interina 
do general Eduardo Pazuello, 

técnicos do Ministério da Saúde alerta-
ram que, sem medidas de isolamento 
social, os impactos da doença seriam sen-
tidos por até dois anos. Segundo a equipe 
de Pazuello, "todas as pesquisas" levavam 
a crer que o distanciamento seria "favorá-
vel" até mesmo para o retorno da econo-
mia mais rápido. 

Pois bem, e o que fez o governo Bolsona-
ro, diante dessa informação? 

Continuou zombando da medida de 
isolamento social implantada no mun-
do todo, convocando o povo, inúmeras 
vezes, a ir para as ruas, comércio, lazer e 
até escolas. Ou seja, manteve uma políti-
ca irresponsável e criminosa de induzir a 
população a ir para o matadouro, quando 
deveria trabalhar, vinte e quatro horas por 
dia e sete dias por semana, para garantir 
que a doença não contaminasse nem ma-
tasse tanta gente, como está ocorrendo. 
E que só não está pior porque a maioria 
dos governadores e prefeitos resolveram 
implantar medidas de isolamento.

O presidente Jair Bolsonaro, devido a essa 
irresponsabilidade criminosa, é denunciado 
por crimes contra a humanidade e geno-
cídio no Tribunal Penal Internacional, com 

sede em Haia. A iniciativa, protocolada no 
fi nal de julho, está sendo liderada por uma 
coalizão que representa mais de um milhão 
de trabalhadores da saúde no Brasil e apoia-
do por entidades internacionais.

A popularidade do presidente Bolso-
naro está em baixa e, por isso, ele luta 
para evitar o impeachment no Congres-
so, fazendo acordos com partidos do 
chamado Centrão, oferecendo cargos 
que controlam bilhões de reais do or-
çamento público. O que será uma festa 
para estes, especialmente, num ano de 
eleições municipais.

Enquanto ele tenta permanecer no car-
go, cabe à oposição responsável con-
tinuar a luta para afastá-lo, não só por 
isso, mas também pelas inúmeras de-
núncias de corrupção dele e dos fi lhos, 
bem como pela condução desastrosa 
da economia. 

É urgente tirar Bolsonaro da presidência. 
Os mais de noventa mil brasileiros e brasi-
leiras mortos por Covid-19 não terão suas 
vidas de volta, mas certamente agradece-
rão aos que sobreviveram por fazer justi-
ça e por evitar que milhares de pessoas 
morram nos próximos meses.

Ministro da Saúde ignorou
alerta sobre mortes

Quadrilha de
assassinar reputações

editorial
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A pandemia produziu no Brasil 
uma ruptura chocante nos ne-
xos mercantis que fazem a eco-
nomia girar. Afetou em um só 

golpe o sistema de produção e circulação, 
o que a distingue de outras crises porque 
afetou, de uma vez só, a oferta e a deman-
da. As pessoas perderam empregos e as 
empresas pararam de faturar.  O que se vê 
agora é tão mais profundo do que as cri-
ses de 2008 ou da Grande Depressão de 
1929. E o único agente capaz de reverter 
este panorama é o Estado. A análise é do 
economista e professor da Unicamp, Luiz 
Gonzaga Belluzzo, em entrevista exclusiva 
ao Jornal Brasil Popular.

Belluzzo mostra um pouco do panora-
ma que o Brasil vive atualmente e como 
pode cruzar esta travessia, no pós-pan-
demia. Uma das possibilidades concen-
tra-se no fortalecimento do Estado para 
alavancar o desenvolvimento. O cenário 
brasileiro já era ruim antes da pandemia, 
com declínio da atividade calculada pela 
queda do Produto Interno Bruto (PIB), 
por exemplo. Com a emergência devido 
à chegada do coronavírus, o Estado teve 
que auxiliar os setores mais afetados de 
imediato. Os assalariados e aqueles que 
já sobreviviam da informalidade sofre-

ram um impacto estratosférico. Uma das 
alternativas foi o pagamento do Auxílio 
Emergencial. Numa economia que está 
indo bem, não haveria problemas. “Porém 
ela já estava machucada, e não crescia há 
bastante tempo”, relata.

Como resolver esta equação? Segundo 
Belluzzo, com os atuais responsáveis pela 
política econômica, isto é quase impossí-
vel: “na cabeça de Paulo Guedes, a políti-
ca econômica brasileira vai se recuperar 
sozinha”. Mas isto não acontecerá se não 

houver liderança e fortalecimento das 
instituições públicas. Seu maior temor é 
que o governo aposte numa política de 
austeridade. E aí que surgem as maiores 
difi culdades. O governo agir sem muito 
planejamento para reduzir a dívida. Priva-
tizar a Petrobras, a Eletrobras ou o Banco 
do Brasil. A equipe econômica se basear 
numa receita imediata que pode ir para o 
ralo e não ajudar no desenvolvimento. E o 
que é pior, abrir comportas para todo tipo 
de especulação fi nanceira. 

Belluzzo alerta que a tendência no pós-
-pandemia é o acirramento da desigual-
dade social. Os serviços, o comércio e os 
restaurantes são os setores mais prejudica-
dos na pandemia, segundo ele, justamente 
os que empregam muito. E que não tive-
ram proteção governamental com uma 
política de crédito mais efetiva, só medi-
das pontuais. A indústria sofre, mas con-
segue se manter, embora venha de uma 
produção mais baixa há muito tempo. O 
agronegócio é o setor mais preservado. 

As lições para o Brasil, segundo Belluz-
zo, estão nos exemplos históricos como o 
New Deal, plano para recuperar a econo-
mia norte-americana após a crise de 1929, 
no governo de Franklin Roosevelt, e na 
China. "O desenvolvimento econômico 
chinês é um caso explícito de simbiose en-
tre o Estado e a iniciativa privada. Combi-
na o máximo de competição - a utilização 
do mercado como instrumento de desen-
volvimento - e o máximo de controle. Os 
chineses controlam as instituições cen-
trais da economia competitiva moderna. 
Os bancos públicos e as empresas públicas 
dirigem e facilitam o investimento produ-
tivo e em infraestrutura. Essa fl exibilidade 
institucional foi decisiva para o avanço da 
economia chinesa".

A palavra reforma tem um 
entendimento de correção, de 
melhora, mas neste governo 
pode e deve ser compreendida 
como arrocho ou prejuízo popu-
lar. E até se fi ca pasmo com a im-
passividade das oposições e dos 
trabalhadores diante dos ataques 
aos direitos e aos bens públicos. 
Podemos distinguir, fora dos 
cânones jurídicos, dois tipos de 
tributos: aqueles que atingem a 
todos, indistintamente, daqueles 
que incidem sobre as individua-
lidades, distintamente.

Exemplifi cando, um imposto 
sobre produtos alimentares, que 
em princípio todos consomem, é 
um imposto geral, já o imposto so-
bre os veículos é diferente para cada 
modelo e ano dos automóveis.

Qual a grande empulhação 
do Guedes? a simplifi cação tri-
butária. Esta simplifi cação inte-
ressa às pessoas jurídicas, que se 
obrigam a recolher os tributos 
aos governos: federal, estadual 
e municipal. Ao trabalhador, 
o que importa é a redução dos 
tributos que ele indiretamente 
paga, ou seja, os tributos gerais.

Guedes propõe um impos-
to para atuais cinco: Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS) no 
lugar do IPI (federal), ICMS 
(estadual), ISS (municipal) e 
duas contribuições: PIS/PA-
SEP e COFINS (federais), e cria 
um novo, o Imposto Seletivo 
Federal, para “desestimular” 
consumos (cigarros e bebidas 
alcoólicas). Ou seja, maior cen-

tralização tributária, deixando 
estados e municípios ainda mais 
dependentes do Governo Fede-
ral. Hoje os tributos federais já 
correspondem a cerca de 60% 
do total da arrecadação e não se 
propõe reduzir.

O brasileiro trabalha, na mé-
dia, cerca de cinco meses e uma 
semana para pagar impostos. To-
dos nós, que comemos, bebemos, 
nos vestimos, estamos pagando 
imposto. Mas bancos e bilioná-
rios pagam menos, não apenas 
proporcionalmente aos ganhos, 
mas até em termos absolutos.

Na proposta Guedes há redu-
ção da Contribuição sobre Bens 
e Serviços (CBS), transição para 
o IBS, dos 12% para, apenas 
para bancos, 5,8%.

“Estado precisa se fortalecer para
enfrentar o pós-pandemia no Brasil”

Reforma tributária: governo quer arrochar pobres e benefi ciar ricos

brasil

Pedro Pinho
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No Brasil, 42 bilionários 
aumentaram suas fortunas 
em US$ 34 bilhões no mesmo 
período, passando de US$ 
123,1 bilhões para US$ 157,1. 
Os dados são de um relatório 
recente da Oxfam.

“A covid-19 não é igual para 
todos. Enquanto a maioria 
da população se arrisca a ser 
contaminada para não perder 
emprego ou para comprar o 

alimento da sua família no 
dia seguinte, os bilionários 
não têm com o que se pre-
ocupar. Eles estão em outro 
mundo, o dos privilégios e 
das fortunas que seguem 
crescendo em meio à, talvez, 
maior crise econômica, social 
e de saúde do planeta no úl-
timo século”, disse a diretora 
executiva da Oxfam Brasil, 
Katia Maia.
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A gestão de Rubens 
Novaes no comando 
do Banco do Brasil 
foi marcada por total 

descompromisso com o patri-
mônio público e a sociedade 
brasileira. Desmonte da estrutu-
ra do banco, perseguição ao cor-
po funcional, entrega de áreas 
importantes para a iniciativa pri-
vada e incompetência para gerir 
uma das principais instituições 
fi nanceiras da América Latina 
foram seu legado.

Enquanto sua gestão para 
o povo foi péssima, para seu 

amigo Paulo Guedes, ministro 
da Economia de Bolsonaro, foi 
excelente. A entrega da carteira 
de crédito do banco, de R$ 2,9 
bilhões, ao BTG Pactual, que 
possui como fundador o próprio 
Guedes, foi motivo de comemo-
ração dos privatistas.

Além deste grave fato, a rees-
truturação implementada de for-
ma unilateral que retira direitos 
dos trabalhadores, o enfraque-
cimento das áreas de relevância 
no atendimento à população e 
ataques públicos visando enfra-
quecer o Banco do Brasil po-

tencializaram o caminho para o 
desmonte e privatização. 

A política de favorecimen-
to dentro do banco, como de 
fi nanciamento de blogs bolso-
naristas e entreguista, visando 
atender aos anseios do capital 
privado, deve continuar com o 
novo presidente que será indi-
cado por Guedes. Desta forma, 
é preciso fi car atento e pronto 
para defender o Banco do Bra-
sil, pois se há algo que não existe 
no governo Bolsonaro é com-
promisso com o patrimônio do 
povo brasileiro.

A possibilidade de fusão do PC-
doB com o PSB está descartada, 
pelo menos por enquanto. O que se 
discute, por ora, é uma mudança na 
legislação que possibilite a existência 
das federações de partidos, proposta 
pela qual os comunistas lutam desde 
a Constituinte.

A lei em vigor proíbe coligação 
para cargos proporcionais já nas 
eleições deste ano, mas nada impe-
de que, para 2022, a legislação seja 
alterada. “A cláusula de barreira é 
uma violência que golpeia as ini-
ciativas dos partidos políticos nas 
eleições. O conservadorismo pre-

dominante no Congresso impediu 
as coligações. A direita conseguiu 
seu intento de dividir para reinar. 
A aproximação entre partidos que 
têm afi nidades políticas e ideológi-
cas é um caminho a ser trilhado em 
qualquer situação, inclusive frente à 
cláusula de barreira”, disse Haroldo 
Lima, membro do Comitê Central 
do PCdoB.

Lima lembra que o PCdoB é 
um aliado histórico do PSB. “Em 
1989, na primeira eleição geral 
que se seguiu ao fi m da ditadura, 
uma frente eleitoral lançou Lula 
como candidato a presidente da 

República, a Frente Brasil Popu-
lar; e lá estavam PT, PSB e PC-
doB. De lá para cá, seja em nível 
nacional, seja em eleições estadu-
ais, com muita frequência os dois 
partidos têm marchado juntos.”

Sobre a viabilidade de uma 
frente ampla de esquerda para 
enfrentar a extrema direita, Lima 
pondera. “Se para participar da 
frente ampla para enfrentar a ex-
trema direita for preciso ser de 
esquerda, a frente não será am-
pla, terá forças menores que as 
necessárias, e aquém do possível. 
É muito grande a quantidade de 

gente que está ou pode fi car contra 
tudo o que está aí – americanismo 
deslavado, obscurantismo, ligação 
com crime organizado, corrupção, 
nepotismo insolente, desrespeito 
às instituições, destruição das em-
presas públicas. Grande parte des-
se pessoal não é de esquerda. Se 
d eixarmos fora da frente contra 
Bolsonaro todo o contingente que 
não for de esquerda, estaremos 
dando uma “mãozinha” a Bolso-
naro, que nos agradecerá. Não po-
demos fazer isso”.

Confi ra a entrevista completa 
no site www.brasilpopular.com

O presidente Jair Bolsona-
ro vetou o projeto de lei que 
priorizaria a mulher como 
provedora para receber o au-
xílio emergencial destinado 
à família monoparental, ou 
seja, aquela em que a guarda 
dos fi lhos ou dependentes 
seja exclusiva de um dos pais. 

 O projeto, da deputada 
Fernanda Melchionna (PSol-
-RS), modifi cava a lei do au-
xílio emergencial durante a 
pandemia, que determina o 
pagamento de duas cotas (R$ 
1.200) à mulher que detém 
a guarda dos dependentes. 
Pela proposta vetada, o va-
lor poderia ser recebido pelo 
provedor de família mono-
parental, porém, se houves-
se informações confl itantes 
nos cadastros, a mulher teria 
prioridade.

 O projeto previa também 
que a Central de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violên-
cia (180) deveria disponibilizar 
opção de atendimento específi -
co para denúncias de violência e 
dano patrimonial, para os casos 
em que a mulher tivesse o auxí-
lio emergencial subtraído, reti-
do ou recebido indevidamente 
por outra pessoa.

 Também segundo a pro-
posta, os pagamentos indevi-
dos ou feitos em duplicidade 
deveriam ser ressarcidos aos 
cofres públicos. Ao responsá-
vel que tivesse seu benefício 
subtraído ou recebido inde-
vidamente por outra pessoa, 
seria garantido o pagamento 
retroativo a que teria direito.

 O veto ainda será analisa-
do pelo Congresso em sessão 
sem data marcada.

Rubens Novaes fez o trabalho
sujo e saiu de fi ninho

PCdoB, sem fusão com PSB, quer discutir federação de partidos

Bolsonaro veta projeto que priorizaria 
auxílio emergencial à mulher provedora

Rodrigo Britto

Romário Schettino  

Lya Luf

"Uma frente am-
pla não pode ser 
só de esquerda"
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"Paulo Guedes [ministro da Economia] é, sozinho, uma nuvem de gafanhotos destruindo o Brasil".

Márcio Bueno

31 de julho de 2020

O Movimento Social de Mu-
lheres Evangélicas do Brasil (Mos-
meb) protocolou, na semana que 
passou, no Ministério Público 
do Rio de Janeiro (MP/RJ), uma 
representação criminal contra a 
produtora MK Music, pelo crime 
de apologia, no clipe da canção 'A 
Voz', da cantora gospel Cassiane, 
lançado no dia 17 de julho, no ca-
nal do youtube da produtora.

O clipe mostra cenas de uma 
mulher sofrendo violências físicas, 
psicológicas, patrimoniais e fami-
liares, mas, que, resignada e fiel a 
sua crença, não denuncia o marido 
agressor. Ao contrário, ela sai de 
casa, deixando um bilhete para ele 

dentro de uma Bíblia, no qual diz 
que o perdoa

Em vez de fazer sucesso, o clipe 
com a encenação de que a vítima 
perdoa o agressor, que fica impu-
ne, causou revolta entre às evangé-
licas e cristãs. Organizadas em um 
evento remoto (live), cerca de 70 
ativistas de 70 coletivos evangéli-
cos, atuantes nas cinco regiões bra-
sileiras, debateram o conteúdo da 
produção e decidiram representar 
judicialmente a MK Music.

Repercussão com milhares de 
deslikes e denúncias – A mobili-
zação das evangélicas contra o cli-
pe, repercutiu nas redes sociais da 

produtora, que recebeu uma en-
xurrada de deslikes (reprovações) 
e de denúncias. Mesmo diante da 
reprovação das evangélicas, a pro-
dutora se negou, em nota inicial, a 
retirar o clipe do ar, argumentando 
que ele estaria em consenso com a 
proposta da gravadora. Posterior-
mente, apresentou outra versão, 
mesmo assim, dúbia.

 O que é o Mosmeb – Segundo 
a professora e pastora Wall Mora-
es, o Mosmeb surgiu a partir da 
indignação de mulheres evangé-
licas, diante do que chamam de 
"romantização" da violência. “Nós 
do Mosmeb nos levantamos para 

dizer não à violência contra as mu-
lheres, as crianças e adolescentes 
dentro de nossas igrejas”, afirma a 
evangélica da Aliança de Negras e 
Negros Evangélicos do Brasil.

Confira matéria completa no 
site www.brasilpopular.com

Nem mesmo a morte 
de mais de 91 mil pessoas 
e os mais de 2,6 milhões 
de casos de Covid-19 no 
Brasil mexem com a sen-
sibilidade do presidente 
Jair Bolsonaro e do grupo 
de militares de comanda o 
Ministério da Saúde. 

O Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) denun-
ciou que mais da metade 
dos R$ 39,2 bilhões dis-
poníveis para o combate 
à Covid-19, R$ 21 bilhões, 
estão parados no Ministé-
rio da Saúde. Sem se pre-
ocupar com o sofrimento 
do povo, o ministro in-
terino, General Eduardo 
Pazuello, não deu expli-
cações para a demora no 
repasse do dinheiro.

No dia 25 de julho foi cele-
brado o Dia Internacional da 
Agricultura Familiar. A data 
foi criada pela Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura (FAO) 
após debates promovidos em 
2014 pelo Ano Internacional 
da Agricultura Familiar, e visa 
estimular na sociedade a cons-
cientização da importância 
dessa categoria do campo.

A FAO aponta que a agricul-
tura familiar é responsável por 
mais de 90% das 570 milhões 
de propriedades e por produzir 
70% dos alimentos consumidos. 

De acordo com o Censo 
Agro 2017, a agricultura fa-
miliar emprega mais de 10 
milhões de pessoas, sendo res-
ponsável pela maioria absoluta 
dos postos de trabalho, garan-
tindo distribuição de renda nos 
territórios rurais, e responde 
por 23% do valor total da pro-

dução dos estabelecimentos 
agropecuários do país.

Os dados estatísticos com-
provam que a agricultura fa-

miliar é viável e indispensável 
para a soberania e segurança 
alimentar do País. Por esta ra-
zão as Nações Unidas decreta-

ram a Década da Agricultura 
Familiar para estimular e aler-
tar os governos para a cons-
trução de políticas públicas 

para fortalecer a agricultura 
familiar.

A Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras 
Familiares (CONTAG) la-
menta profundamente a visão 
equivocada do atual governo 
federal por não valorizar a 
agricultura familiar enquanto 
setor estratégico para o desen-
volvimento rural e para a eco-
nomia do País. 

“Lutamos para que o poder 
público e a sociedade compre-
endam e tenham consciência 
de que a Agricultura Familiar é 
quem alimenta o povo brasilei-
ro e contribui para a erradica-
ção da fome e da pobreza, para 
a proteção ambiental, preser-
vação da cultura rural, e para 
o desenvolvimento sustentável 
do Brasil e do mundo”, destaca 
Aristides Santos, presidente da 
CONTAG.

Mulheres Evangélicas protocolam representação criminal contra 
produtora MK Music por apologia à violência contra a mulher

Governo retém 
R$ 21 bi que seriam 
para combater a 
Covid-19

Se o campo não roça, a cidade não almoça!
Se o campo não planta, a cidade não janta!

Edneide Arruda

Verônica Tozzi 
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O Brasil perdeu com a 
morte de Sérgio Ri-
cardo um compositor 
fértil que colocava 

sua música como um escudo 
para proteger a cultura popular e 
como uma chama para iluminar 
caminhos da rebeldia na estética, 
na temática e na mensagem con-
tra qualquer tipo de opressão.

Morador por opção na favela 
do Vidigal, no Rio, Sérgio com-
pôs memorável samba retratan-
do a rebeldia dos moradores. 
“No Vidigal tem uma turminha 
de bamba, que não se espanta 
com as ameaças do Rei”, mas já 
havia composto outro samba 
antológico, Zelão,  quando, em 
1959, viu da janela de sua casa, 
um deslizamento na favela  em 
frente, soterrando moradores e 
destruindo tudo: “Todo morro 
entendeu quando Zelão chorou, 
ninguém riu, ninguém brincou 
e era carnaval. No fogo de um 
barracão, só se cozinha ilusão, 
os restos que a feira deixou, e era 
pouco só. Mas assim mesmo o Ze-
lão , Dizia sempre a sorrir, Que 

um pobre ajuda outro pobre até 
melhorar”

O compromisso artístico de 
Sérgio Ricardo com as lutas do 
povo refl etia sua vinculação com 
o Centro Popular Cultural, da 
UNE, o que o levou também a 
ligar-se ao Cinema Novo, tendo 
feito inúmeras trilhas sonoras, 

especialmente de duas obras 
centrais de Glauber Rocha, 
como Deus e o Diabo na Terra 
do Sul e, também, de Terra em 
Transe. 

Sérgio atuou nos Festivais, 
tornando-se tragicamente co-
nhecido por sua música “Beto 
Bom de Bola”, samba dedicado 

a Garrinha e que criticava, du-
ramente, a fi gura do cartola no 
futebol. Como o dono da TV 
Record era Paulo Machado de 
Carvalho, um grande cartola, 
preparou-se uma claque, uma 
armação, para prejudicar a apre-
sentação da música, o que irritou 
Sérgio, impedido de cantar, le-

vando-o a exasperar-se, quebrar 
o violão e atirá-lo sobre o audi-
tório. O episódio foi um trauma 
na sua carreira, prejudicando-o. 
Mas, não impediu que conti-
nuasse criando, fazendo fi lmes 
como A Noite do Espantalho e, 
tornando-se parceiro do poeta 
Carlos Drummond de Andra-
de no Cordel Sinfônico “João e 
Maria”.  Teve discos recolhidos 
pela censura, por causa de uma 
canção em homenagem a Che 
Guevara, proibida no Brasil, mas 
divulgada em Cuba.

Seu engajamento social e po-
lítico, ao longo de seus 88 anos 
de vida, não impediu que Sérgio 
Ricardo fosse respeitado como 
um compositor e instrumentista 
esteticamente elaborado, e que 
jamais perdeu a indignação con-
tra injustiças, nem a esperanças 
na ação libertadora do povo bra-
sileiro. Suas mensagens vão nos 
inspirar sempre no ajuste histó-
rico de contas que os brasileiros 
farão um dia, para construir um 
país livre e justo, sonhado em 
sua obra.

A Câmara dos Deputados apro-
vou a Medida Provisória 986/20, 
que prevê prazo para estados e DF 
devolverem à União recursos não 
usados de repasses vinculados à Lei 
Aldir Blanc, de auxílio ao setor cul-
tural. A matéria aguarda a sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

O crédito extraordinário de 
R$ 3 bilhões com recursos da 
emissão de títulos públicos está 

previsto na MP 990/20. A Lei Aldir 
Blanc prevê prazo máximo de 60 
dias para os municípios darem des-
tinação aos recursos; caso contrário, 
os valores serão automaticamente 
revertidos ao fundo estadual de cul-
tura ou à entidade estadual respon-
sável pela gestão desses recursos. 
Agora a MP 986/20 fi xa o prazo de 
120 dias, contados da data do repas-
se, para que os estados e o DF utili-
zem os recursos ou façam a vincula-
ção à programação publicada. 

O pagamento de três parcelas de 
auxílio emergencial, no valor de R$ 
600, a trabalhadores informais da 
cultura que não tenham recebido o 
auxílio geral, servirá ainda para con-
ceder subsídios e fi nanciar a manu-
tenção de empresas e de espaços ar-
tísticos e culturais impactados pela 
pandemia de Covid-19. Também 
poderá ser usado para incentivar a 
produção cultural local, com a reali-
zação de cursos, editais para eventos 
e pagamento de prêmios.

Já começou o proces-
so sucessório de Márcia 
Abrahão Moura e Enrique 
Huelva Unternbaumen na 
Reitoria da Universidade 
de Brasília (UnB). Devido 
à pandemia da Covid-19, 
a comunidade acadêmica 
(professores, servidores e 
estudantes) vai votar pela 
internet. 

O primeiro turno será 
de 25 a 28 de agosto e, 
caso nenhuma das chapas 
obtenha maioria absolu-
ta, haverá segundo tur-
no no dia 8 de setembro. 
Em seguida, o Conselho 

Universitário homologará 
os nomes das três chapas 
vencedoras. 

Depois disso, a comu-
nidade acadêmica ainda 
tem que cobrar do Minis-
tério da Educação e do 
presidente Jair Bolsonaro, 
que respeitem o processo 
democrático e garantam a 
escolha da dupla mais vo-
tada.

O novo mandato come-
ça no dia 22 de novembro 
deste ano e vai até 2024. 
A atual gestão concorre à 
reeleição e conta com três 
chapas de oposição. 

De Sergio Ricardo, herdamos um rastro de canções e rebeldia

Setor cultural aguarda repasse do auxílio
emergencial aprovado no Congresso

UnB inicia processo de escolha do novo reitor

Beto Almeida

Confi ra os concorrentes: 
Chapa Somar
Candidata a Reitora:
Márcia Abrahão Moura
Candidato a Vice-Reitor:
Enrique H. Unternbaumen

Chapa Uni� ca
UnB – seja plural
Candidato a Reitor:
Virgílio Caixeta Arraes
Candidata a Vice-Reitora: 
Suélia de Siqueira Rodrigues 
Fleury Rosa

Chapa UnB
pode muito mais
Candidato a Reitor:
Jaime Martins de Santana
Candidato a Vice-Reitor: Gil-
berto Lacerda dos Santos

Chapa Tempo
de � orescer UnB
Candidata a Reitora:
Maria Fátima de Sousa
Candidata a Vice-Reitora:
Elmira Luzia M. Soares Simeão
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internacional 31 de julho de 2020

O Novo Banco de 
Desenvolvimento 
(NDB) do grupo BRI-
CS – fundado duran-
te o governo Dilma 
Rousseff  e que é for-
mado por Brasil, Áfri-
ca do Sul, Índia, China 
e Rússia – anunciou 
empréstimo de US$ 

1 bilhão (R$ 5,3 bi-
lhões) ao Brasil para 
ajudar a combater os 
danos econômicos da 
crise em meio à pan-
demia da Covid-19. 
Os recursos devem 
ser direcionados ao 
pagamento do auxílio 
emergência. 

A Rússia pretende apro-
var uma vacina contra o 
novo coronavírus nas próxi-
mas duas semanas, embora 
ainda não tenha divulgado 
dados científi cos sobre os 
testes. A informação foi 
dada na terça-feira (28/7), 
pelo jornalista Matthew 
Chance, da emissora norte-
-americana CNN. A vacina 
é desenvolvida pelo Centro 
Nacional de Pesquisa de 

Epidemiologia e Microbio-
logia Gamalei, com sede em 
Moscou, capital russa.

Segundo divulgou o site 
de notícias russo Sputnik, 
a vacina foi enviada ao Mi-
nistério da Saúde para as 
devidas análises. Se tudo 
correr bem, segundo as 
fontes russas, será emitida a 
certifi cação e, depois disso, 
os documentos serão en-
tregues ao Serviço Federal 

de Vigilância na Área da 
Saúde, onde será determi-
nado que a vacina atende 
os requisitos de certifi ca-
ção. No passo seguinte será 
emitida a permissão para 
distribuição civil, e então a 
vacina estará disponível.

Assim, o uso da vacina 
sem restrições deve estar 
liberado e é possível que 
ela seja aplicada a partir de 
agosto deste ano em pesso-

as de grupos de risco (pro-
fessores, médicos, etc). Mas 
a liberação em grande es-
cala, para a população em 
geral, deve acontecer em ja-
neiro ou fevereiro de 2021.

De acordo com acom-
panhamento do Milken 
Institute, com sede nos Es-
tados Unidos, há 199 vaci-
nas em desenvolvimento 
no mundo, sendo 19 já em 
testes clínicos.

Preocupado com 
uma iminente derrota 
eleitoral, o presiden-
te dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
achou um jeito de 
tentar adiar as elei-
ções presidenciais. Na 
quinta-feira (30/7), 
ele colocou em dúvi-

da o voto pelo correio, 
afi rmando que esse 
tipo de votação abre 
margem para fraudes. 
A manifestação ocor-
reu porque vários es-
tados defendem o 
voto pelo correio de-
vido à pandemia da 
Covid-19. 

Como se não bastasse a 
hostilidade com que 
vários integrantes do 
governo Bolsonaro 

vêm tratando a China, agora o 
Brasil resolveu assinar, com os 
Estados Unidos, uma declara-
ção à Organização Mundial do 
Comércio com críticas veladas 
à atuação do país asiático no co-
mércio internacional. 

Vale lembrar que o ex-mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, chegou a insinuar 
que os chineses se benefi ciaram 
da crise da Covid-19 e postou 
imagens do personagem Cebo-
linha na muralha da China tro-
cando o “L” pelo “R”, em alusão à 
alegada fala dos chineses.

A China ainda é o maior par-
ceiro comercial do Brasil, mas 
essa relação corre risco porque o 
governo Bolsonaro não se cansa 
de demonstrar seu alinhamento 
com o governo Trump. Dessa 
vez foi longe demais ao tomar 
partido na disputa comercial en-
tre as duas maiores economias 
do mundo. 

Até os neoliberais brasileiros 
estão preocupados. Por exem-
plo, o jornal Estadão publicou 
matéria condenando a decisão 
de Bolsonaro. Representantes 
do agronegócio pediram uma 
mudança de postura do gover-
no, dado o receio de eventual 
retaliação por parte das autori-
dades chinesas.

A pesquisadora do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da 
FGV, Lia Valls, afi rmou que “o 
Brasil não ganha nada com isso. 
Segundo ela, “nossa tradição é 
mais multilateral e o governo 
tem de atender a interesses de di-
versos grupos; não dá para fi car 
só na questão ideológica”.

Para o presidente da Asso-
ciação de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB), José Augusto de 
Castro, um dos problemas do 
alinhamento automático com os 
EUA é que, na arena do comér-
cio internacional, brasileiros e 
americanos também são concor-
rentes. E as duas maiores potên-
cias agrícolas do planeta têm a 
China como principal mercado.

Hostilidade à China e submissão aos EUA podem prejudicar Brasil

Trump quer adiar eleições 

Banco do BRICs
empresta mais de
R$ 5 bilhões ao Brasil 

Rússia poderá ter vacina contra a Covid-19 na primeira quinzena 
de agostomais de R$ 5 bilhões ao Brasil 

�������������������
�����
O Brasil participa de três pro-
cessos de testagem de vacinas 
contra a Covid-19.

A principal delas é coordenada 
pelo Instituto Butantan, de 
São Paulo, que realiza testes 
da vacina do laboratório chinês 
Sinovac Biotech em 9 mil 
voluntários de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná e Distrito 
Federal. Esta já é a fase 3 dos 
testes, a última antes da apro-
vação da vacina.

A Unifesp (Universidade Federal de 
São Paulo) e o Instituto D’Or, no Rio 
de Janeiro, firmaram parceria com 
a Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, para a 3ª fase de testes da 
vacina da AstraZaneca. O Brasil 
participa com 2.000 voluntários. 

Além dessas duas, a Anvisa 
autorizou a empresa alemã 
BioNTech e a farmacêutica Pfi zer 
a realizarem um ensaio clínico 
(testes de medicamentos em hu-
manos) que estudará dois tipos 
de vacinas contra a covid-19.
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O Sinpro lança mais uma 
campanha voltada à Educa-
ção e à comunidade escolar do 
Distrito Federal. Com o obje-
tivo de impedir um número 
ainda maior de mortes e de 
infectados com a pandemia da 
Covid-19, o sindicato lança a 
campanha “Diga não ao retor-
no presencial nas escolas”.

A campanha é uma respos-
ta às tentativas do Governo do 
DF de autorizar o retorno das 
atividades pedagógicas nas es-

colas públicas. Com a taxa de 
isolamento social caindo para 
o patamar dos 35% da popu-
lação, o número de óbitos che-
gando a quase 1500 e a quan-
tidade de pessoas com o vírus 
superando 103 mil, a possibili-
dade de retorno presencial pre-
ocupa professores, estudantes e 
a sociedade em geral.

O retorno presencial des-
respeita completamente as 
diretrizes e preocupações da 
Organização Mundial de Saú-

de (OMS), de órgãos ligados à 
saúde e de cientistas, que ale-
gam ser totalmente perigoso 
aglomerar estudantes em um 
momento que a curva, infeliz-
mente, ainda está em alta. Este 
não é o momento de retornar-
mos às escolas, pois isto poderá 
levar muitas pessoas à morte.

A campanha do Sinpro já 
está sendo veiculada na televi-
são, rádios, sites, redes sociais e 
em outdoors com materiais de 
conscientização para sensibili-

zar as pessoas sobre a importân-
cia do isolamento social. Além 
de aumentar a segurança dos 
servidores de uma forma geral, 
o ato de fi car em casa e respeitar 
o isolamento social impede que 
o sistema de saúde entre em co-
lapso e salva muitas vidas.

Pedimos que todos postem 
a campanha em suas redes so-
ciais, compartilhem e ajudem 
na conscientização e sensibili-
zação das pessoas sobre o mo-
mento em que vivemos.

No Distrito Federal registraram-
-se em 29 de julho 102.342 casos de 
infecção pela Covid-19, com 1.419 
óbitos. Segundo o Boletim Epide-
miológico de 29/07, Ceilândia ti-
nha 14% dos casos e registrava 289 
óbitos (2,3% de letalidade – a maior 
do DF). Enquanto isso, no Plano 
Piloto eram 85 óbitos (1%). O Lago 
Sul contabilizava 11 mortes (0,8 % 
de letalidade).  

Como em várias partes do mun-
do, há mais infecções e mais mortes 
nas regiões mais pobres onde estão 
as piores condições de vida, com 
mais desemprego, mais aglomera-
ção, mais densidade de pessoas nas 
residências, menos condições de 
higienização, mais uso do transpor-
te coletivo. 

Os mais ricos, como os do Lago 
Sul, dispõem de rendimento e são 
donos de ativos que lhes permitem 
sobreviver com folga, têm atenção 

privada de saúde, condições de vida, 
mais kits de higiene e vários auto-
móveis na garagem. 

A abertura do comércio e das 
atividades foi feita no momento em 
que a classe de renda mais alta já se 
havia organizado para conviver com 
o vírus e as classes pobres estavam 
com seu dia a dia desorganizado, 
pois a renda do trabalhador infor-
mal é conseguida na labuta diária, 
na rua, no mercado, nos pontos. 
Não há certeza do ganho e há risco 
da contaminação. 

A pandemia escancarou a desi-
gualdade social no Brasil. Segundo 
dados ofi ciais, são 66 milhões que 
recebem o auxílio emergencial de 
600 reais, com duração de 5 meses. 
Casos de corrupção de uso indevido 
do auxílio surgiram na imprensa. É 
hora de se pensar, formular e execu-
tar políticas efetivas de renda básica 
e de inclusão social.

Há sinais de que o Gover-
no do DF estaria disposto a 
reabrir a Ferrovia Brasília-
-Luziânia, adaptando-a para 
a implantação de um VLT 
(Veículo Leve sobre Tri-
lhos), o que poderia atender 
vasta população que habita 
esta região, em torno da sa-
ída sul do DF, estimada em 
900 mil pessoas. 

Como trata-se da recupe-
ração e adaptação de uma fer-
rovia já existente, que inclusi-
ve funciona como transporte 
de cargas, especialistas admi-
tem que não é necessário in-
vestimento de grandes somas 
de recursos.

O que é lamentável é que 
uma ferrovia que funcionou 
desde o início de Brasília, 
para transporte interestadual, 
foi pouco a pouco abandona-

da, em razão o rodoviarismo 
imposto pelas multinacionais 
automobilísticas, causando 
enorme prejuízo fi nanceiro e 
de segurança aos moradores 
desta região.

O transporte ferroviário 
é imensamente mais segu-
ro e mais barato (estima-se 
que tarifa poderá ser fi xada 
em 1 real), mas enfrenta a 
pesada oposição das indús-
trias de ônibus  do petróleo 
e da construção civil, que se 

benefi ciam com o rodovia-
rismo, indiferente ao des-
conforte e ao grande núme-
ro de vítimas nos acidentes 
frequentes. 

É indispensável que par-
tidos progressistas e sindi-
catos convoquem o povo 
a pressionar para que real-
mente a Ferrovia Brasília-
-Luziânia não seja apenas 
jogada eleitoreira, sendo 
novamente abandonada, em 
prejuízo da população.

“Diga não ao retorno presencial nas escolas”
é a nova campanha do Sinpro

Pandemia escancara desigualdade Ferrovia Brasília-Luziânia: o trem apita, mas não anda
Vicente Faleiros Beto Almeida

Por amor.
Pela vida.
Pela família.
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Mesmo com a pandemia 
em alta, há uma forte 
pressão para a volta às 
aulas nas escolas priva-
das, atingidas pela queda 
na receita. No DF, até 
carreata foi realizada para 
este fi m.

Uma decisão judicial 
adiou o retorno, que 
estava autorizado pelo 
governador Ibaneis Rocha 
para o dia 27 de julho. 
Várias escolas marcaram 
a volta das aulas presen-
ciais para 10 de agosto, 
mas nesta segunda-feira 
(3/8) acontece audiência 
virtual na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília para 
encaminhar a situação.


