
Por falta de um plano do governo, as consequências 
da pandemia serão maiores no Brasil do que em países 
onde levaram a Covid-19 a sério. Não é colocando em 
risco a vida dos trabalhadores no auge da pandemia 
que o país sai do buraco. A tendência é que a economia 
piore ainda mais até o fi m do ano. E será preciso forte in-
vestimento do governo federal na geração de trabalho 
e renda. Já é consenso mundial que o “mercado” não é 
capaz de resolver o problema e que é fundamental o in-
vestimento público para retomar a economia. Por isso o 
Brasil não pode cair na armadilha de fi car preso no teto 
de gastos, nem de sair privatizando, como quer o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes. Pág. 3

Em breve o STF deve votar a suspeição 
de Moro em sua atuação como juiz que 
condenou Lula sem provas. Pág. 4

Bolsonaro chegou a cogitar o uso de 
tropas para fechar o STF, mas uma parte 
dos militares foi contra. Pág. 5

Bolsonaro quer acompanhar os EUA na 
tentativa de impedir o avanço da chinesa 
Hawei na tecnologia 5G. Pág. 6

Maioria dos gaúchos é contrária ao retorno 
das aulas presenciais a partir do dia 31 de 
agosto, aponta pesquisa  Pág. 8
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Uma pesquisa vai estudar os impactos da Co-
vid-19 entre o Brasil e o Uruguai, nas cidades 
fronteiriças de Santana do Livramento e Rive-
ra. O estudo reúne as universidades uruguaias 
UDELAR e UTEC e as brasileiras Unipampa, 
UERGS e IFSul. Os trabalhos devem começar 
em setembro. Pág. 8

Covid-19 na fronteira 
Brasil/Uruguai
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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 
jornal.brpop@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

Michelle Bolsonaro ameaçou o primo, Eduardo Castro, nas redes sociais: Deixa 
de ser cretino. [...] Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Seu merda. 
Cuidado!”, escreveu ela. Isso porque ele publicou que a primeira-dama “não 
fez absolutamente nada” pela avó, Maria Aparecida Firmo Ferreira, que 
morreu de Covid-19. 
“Tanto poder, tanta infl uência e por vergonha, sim vergonha, não ajudou seu 
próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para 
ajudar os outros e sua própria família você vira as costas. Triste ver quem você 
se tornou. Não reconhecemos mais você!”, desabafou Eduardo.
Michelle disse que vai processar o primo. 

O aliado do presidente Jair Bolsonaro e novo 
líder do governo na Câmara, deputado Ricardo 
Barros (Progressistas-PR), defendeu a distri-
buição de cargos no governo para fortalecer a 
articulação no Congresso. É o “toma lá, dá cá” 
para agradar o Centrão, grupo político que cos-
tuma fazer barganhas para apoiar o governo e 
que Bolsonaro disse na campanha que jamais 
se aproximaria. 

Maio de 2013, o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, vem ao Brasil 
e pede participação americana na exploração do pré-sal. A então 
presidente Dilma Rousseff  rejeita, pois planeja destinar os royalties 
para educação e saúde: no mês seguinte protestos de rua são 
convocados via Facebook.

Cá entre nós... Recordar é viver...

N
o dia 8 de agosto, o Brasil su-
perou a triste marca de 100 mil 
mortes por Covid-19, com pou-
co mais de 3 milhões de infecta-

dos. Os números não param de acelerar e, 
cinco dias depois, o país contabiliza mais 
de 105 mil óbitos. E para piorar, a Fiocruz 
(Fundação Osvaldo Cruz) prevê que o nú-
mero de óbitos vai ultrapassar 200 mil no 
mês de outubro.

O número de mortes por Covid-19 já é 
130 vezes maior do que a previsão do pre-
sidente Jair Bolsonaro, feita no dia 22 de 
março, quando ele “profetizou”, à sua alia-
da TV Record, que o número de mortes 

não ultrapassaria a quantidade de óbitos 
causados por H1N1, que, de acordo com 
ele, foram 800. 

Ao que parece, tudo não passa de um 
monte de cadáveres que não comove o 
presidente Bolsonaro. Prova disso é que, 
quando o Brasil registrava pouco mais de 
98 mil mortes, ele simplesmente disse: 
“vamos tocar a vida”. E seguindo a insensi-
bilidade de Bolsonaro, o ministro interino 
da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse 
que “não é um número que fará diferença”, 
referindo-se à marca de 100 mil mortes.

Além de tudo, o governo federal até agora 

não decretou luto pelos brasileiros mortos, 
o que foi feito pelos presidentes do Con-
gresso Nacional, Davi Alcolumbre, e do 
Supremo Tribunal Federal, Dias Toff oli. Se o 
Brasil começasse agora a fazer um minuto 
de silêncio em homenagem a cada vítima, 
seriam praticamente dois meses e meio 
consecutivos de silêncio.

No cenário mundial, o Brasil fi ca atrás ape-
nas dos Estados Unidos no total de óbitos 
e casos confi rmados. Coincidentemente 
os dois países governados por presiden-
tes negacionistas, Bolsonaro e Trump, que 
normalmente se posicionam na contra-
mão do que dizem a ciência e o bom senso.

Mais de 100 mil mortes: 
Brasil, genocídio acima de tudo

Nova Política? Maria Aparecida Firmo Ferreira, avó da primeira-dama do Brasil, morava no 
Sol Nascente, a maior favela horizontal da América Latina

editorial
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Até o final do ano, a situação da 
economia brasileira se deterio-
rará sensivelmente e exigirá do 
governo federal investimentos 

maciços na geração de trabalho e renda 
para milhões de trabalhadores. O Brasil, 
assim como os demais países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento, terá que contar 
com o Estado para retomar a esperança e 
gerar trabalho e renda para milhões e, com 
isso, induzir os agentes econômicos a in-
vestir o máximo possível. Atualmente, há 
um grande consenso de que esperar que o 
“mercado” seja o protagonista é um grande 
erro, de graves consequências.

Construir alternativas, nessa situação 
única da humanidade, exigirá um volume 
muito grande de recursos financeiros para 
reverter a situação, até terminar a pandemia, 
daqui a dois ou três anos, disso todos têm 
certeza. O governo Bolsonaro, no entanto, 
insiste na tese de que é necessário manter o 
rigor fiscal, ou seja, manter o teto de gastos. 
Coisa que nenhum país está fazendo, por 
considerar que a saúde dos seus cidadãos, 
mas também de toda a população mundial, 
exige não medir esforços e fazer não só o 
possível, mas também o impossível.

Isso exigirá dos nossos dirigentes um 
robusto programa emergencial, nas esferas 
da União, Estados e Municípios. Exigirá 
também criatividade para viabilizar recur-
sos, não necessariamente financeiros. Por 
exemplo, a Petrobras pode cumprir um pa-
pel vital no fornecimento de insumos com 
preços reduzidos, para aumentar a abran-
gência do programa.

É sabido que recursos aplicados em 
obras e serviços de infraestrutura, espe-
cialmente em rodovias, vias urbanas, sa-
neamento e moradia, geram impactos sig-
nificativos na geração de trabalho e renda, 
além de melhorarem a qualidade de vida 
de milhões de pessoas. 

Sugiro, portanto, um programa emer-
gencial, com esse foco, através de medi-
das como estas, que signifiquem “injeção 
na veia".

a) Aceleração de programa de obras 
e serviços de manutenção e conser-
vação rodoviária, com destinação 
adicional de R$ 10 bilhões/ano ao 
atual orçamento do DNIT, para vol-
tar ao patamar de 2010;

b) Retomada imediata de dezenas de 
obras, já contratadas e que estão pa-
radas, especialmente no âmbito do 
DNIT e da VALEC, bem como do 
programa Minha Casa Minha Vida;

c) Antecipação de renovação de 
concessões rodoviárias, que estão 
em vias de encerramento contra-
tual, ou prorrogação das que estão 
com dificuldades financeiras, desde 
que as concessionárias garantam 

a retomada dos investimentos nos 
próximos cinco anos, com foco em 
utilização intensiva de mão de obra;

d) Criação de um programa emer-
gencial de obras e serviços de infra-
estrutura rodoviária, saneamento 
básico, e moradia, envolvendo os es-
tados e municípios. A orientação ge-
ral é a de que cada governo de estado 
estabeleça programas emergenciais 
de geração de emprego e renda, por 
regiões ou bacias produtivas, como 
as do leite e de frutas, entre outras. 
Sugestão de ações intensivas em 
mão-de-obra a desenvolver: 

a. pavimentação de estradas de 
terra, utilizando métodos e téc-
nicas de baixo custo; 

b. conservação e eventual restau-
ração das rodovias municipais, 
estaduais e federais, utilizando 

soluções como tratamentos su-
perficiais simples e duplo; 

c. obras e serviços de saneamen-
to básico, para rede de águas plu-
viais e redes de coleta e destina-
ção de esgoto.

Nessa configuração, a União fornece re-
cursos financeiros e insumos para pavimen-
tação asfáltica e os estados as suas usinas de 
asfalto disponíveis, bem como caminhões 
basculantes e rolos compactadores, entre 
outros equipamentos necessários. 

Aos municípios cabe o cadastramento e 
fornecimento de mão-de-obra, incluindo a 
execução, com supervisão de técnicos da 
própria Prefeitura, dos DERs ou das Supe-
rintendências do DNIT.

Para financiar essas ações, inclusive as 
mencionadas nos itens (a) e (b), é possível 
identificar fundos não constitucionais que 
possam ser cancelados parcialmente, nos 
próximos anos, visando à geração de fi-
nanceiro para investimentos públicos dire-
tos por órgãos como DNIT e Valec, assim 
como para transferências aos DERs e Prefei-
turas, nas ações integradas. Segundo levan-
tamento do Ministério da Economia, que 
elaborou a PEC dos Fundos, em tramitação 
no Congresso Nacional, é possível gerar um 
financeiro anual de até R$ 200 bilhões. Ava-
liamos que trinta porcento disso já seria su-
ficiente para engordar o programa.

Esse programa emergencial é, na verda-
de, um complemento necessário, mas não 
substitui os programas em andamento no 
âmbito do Ministério da Infraestrutura e 
dos governos estaduais. Se olhamos dessa 
forma, é possível enxergar a concretização 
de um grande canteiro de obras e serviços 
no país, até o fim da pandemia, saindo do 
atual circulo vicioso para um momento de 
esperança em relação ao futuro.

Paulo Guedes é o mágico; 
desvia o olhar do povo e troca 
as cartas ou põe uma pomba no 
lugar. Ele nos ameaçou com “três 
ou quatro” grandes privatizações, 
para que ficássemos discutindo 
quais seriam estas próximas ví-
timas. E vai passando sua nefasta 
reforma tributária com dois pro-
pósitos: concentrar ainda mais a 
arrecadação no governo federal, 
em detrimento dos estados e mu-
nicípios, e aumentar a carga tri-

butária das classes média e pobre, 
em benefício da rica, especial-
mente a muito rica, a bilionária, 
à qual pertence.

A privatização do Banco do 
Brasil seguirá o modelo da Petro-
bras. São empresas grandes, muito 
grandes para uma venda só. Então 
se as dividam, estilhacem, frag-
mentem. Na Petrobras foram-se 
campo a campo de petróleo, ole-
odutos e gasodutos, subsidiárias 
após subsidiárias, até que chegará 

o momento dos edifícios urbanos. 
Para o Banco do Brasil são as car-
teiras. As carteiras de créditos de 
diversas naturezas, de investimen-
tos, de imóveis, e, subitamente, o 
Banco do Brasil será um conjun-
to de agências de depósito a ser 
transferido para o Bank of Ame-
rica, nesse momento seu parceiro 
que cede o sistema operacional.

Porém, malandro como o 
Guedes, ele deve estar bolan-
do privatizar, de uma só tacada, 

a... Amazônia brasileira. Bingo! 
Isto que é cartada de ouro. Sem 
qualquer alusão ao que pingará 
em contas jurídicas nos paraí-
sos. Reforma tributária e adeus 
Amazônia, com a Covid-19 é, 
sem favor, o ano da glória. Pode 
se mudar para Miami e se deleitar 
com nossa miséria para o resto 
da vida.

A “Canção do Subdesenvolvi-
do”, de Carlos Lira e Francisco de 
Assis, antevia, em 1962: 

“O povo brasileiro embora pense, 
dance e cante como americano,

Não come como americano, não 
bebe como americano,

Vive menos, sofre mais, isso é 
muito importante,

Muito mais do que importante, 
pois difere os brasileiros dos de-
mais”.

Saindo do buraco: obras públicas sim, teto dos gastos não

Privatizações de Paulo Guedes condenam Brasil à miséria

brasil

José Augusto Valente, especialista em logística e infraestrutura
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Pedro Pinho

Contra o povo eles se juntam: Dia 12/8, Davi Alcolumbre (presidente do Senado), Jair Bolsonaro (presidente da 
República) e Rodrigo Maia (presidente da Câmara) defenderam o teto de gastos
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brasil

A expectativa – com 
base em declarações 
do ministro Gilmar 
Mendes, do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) – é 
de que o julgamento da suspei-
ção de Sergio Moro, no proces-
so em que condenou o ex-pre-
sidente Lula na operação Lava 
Jato, deve ser retomado em se-
tembro deste ano. 

De acordo com Cristiano 
Zanin, advogado de Lula, o re-
curso está relacionado ao caso 

conhecido como o do triplex do 
Guarujá, mas que, caso o STF 
confi gure a suspeição de Moro, 
tal entendimento será estendido 
aos demais processos em que o 
ex-ministro de Bolsonaro atuou 
contra o líder petista. Se o STF 
entender que Moro não tinha 
competência para julgar Lula, o 
caso volta à estaca zero, na pri-
meira instância. 

Para o advogado, o caso de 
Lula é um exemplo de lawfare, 
termo que caracteriza o uso 

abusivo do direito para gerar 
resultados já preestabelecidos. 
Recentemente Zanin lançou 
um livro explicando a campa-
nha de lawfare movida contra 
Lula, ao lado de Valeska Teixei-
ra e Rafael Valim. “As autorida-
des não podem se sentir donas 
do poder do Estado”, disse ele.

O julgamento, na Segunda 
Turma do STF, já tem os votos 
dos ministros Cármen Lúcia e 
Edson Fachin, relator da Lava 
Jato no STF, que se posiciona-

ram contra o pedido de suspei-
ção de Moro. A tendência é que 
os ministros Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski votem 
favoravelmente a Lula. Então, 

ao que tudo indica, o desempa-
te será dado pelo ministro Cel-
so de Mello, quinto integrante 
da turma, que se aposenta no 
dia 1º de novembro.

Durante entrevista ao pro-
grama Roda Viva, da TV Cultu-
ra de São Paulo, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia, disse que não aceita ser 
pressionado a levar adiante um 
dos mais de 50 pedidos de impe-
achment contra o presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 

Maia teve a desfaçatez de se 
justifi car dizendo que as acu-
sações de crime de responsabi-
lidade contra Bolsonaro – in-
terferência na Polícia Federal, 

falsidade ideológica, defesa 
do fechamento do Supremo 
Tribunal Federal, da volta da 
ditadura militar e de violações 
de direitos humanos, além de 
ataque à saúde pública, desres-
peito a diretrizes científi cas e 
omissão na crise sanitária que 
já matou mais de 105 mil pes-
soas de Covid-19, entre outras 
– são muito menos importan-
tes que a acusação de pedala-
das fi scais que justifi caram o 
golpe contra Dilma Rousseff .

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou, 
nesta quinta-feira (13), a favor de impor limites 
à atuação da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) envolvendo os pedidos de compartilha-
mento de dados dos 42 órgãos que integram o 
Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), como 
Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central 
e Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do 
Ministério da Justiça.

Foi uma derrota para o presidente Jair Bol-
sonaro, que quer controlar um grande sistema 
de arapongagem centralizada na Abin. Segun-
do a decisão do STF, todo pedido de compar-
tilhamento de informações feito pela Abin deve 
ocorrer apenas quando fi car evidenciado o in-
teresse público da medida. O Supremo também 
vetou o envio de dados que somente podem ser 
obtidos com prévia autorização judicial, como 
quebra de sigilo e escutas telefônicas.

"Não estamos aqui a cuidar de Abin paralela. 
Por uma razão simples: inteligência está posta 
como uma atividade necessária. Arapongagem, 
pra usar uma expressão vulgar, mas no dicioná-
rio, essa atividade não é direito, é crime. Prati-
cado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. O agente 
que adota prática de solicitação de dados espe-
cífi cos sobre quem quer que seja fora dos limites 
da legalidade comete crime. Não é do que esta-
mos falando", frisou a relatora da ação, ministra 
Cármen Lúcia.

Em breve STF deve votar
suspeição de Moro nos
processos contra Lula

Rodrigo Maia protege 
Bolsonaro e diz que não vê 
motivo para impeachment

Arapongagem: STF limita
envio de informações à Abin

Dossiê antifascista
O presidente do STF, ministro Dias Toff oli, 
pautou para quarta-feira (19/8) o julga-
mento que decide se o governo Bolsonaro 
pode continuar a coletar informações de 
inteligência, via Ministério da Justiça, de 
opositores da atual gestão para formação 
de dossiê. 

A ação, de autoria da Rede, também solicita 
abertura de inquérito contra o ministro da 
Justiça, André Mendonça, uma vez que se 
trata de perseguição a pessoas que não 
concordam com as ideias bolsonaristas.

O dossiê reúne informações sobre pessoas 
que integram um "movimento antifascis-
ta", segundo o governo. Os monitorados são 
579 agentes de segurança, professores e 
“formadores de opinião”. 
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“Imagine uma empresa que lucrou R$ 24 bilhões nos últimos dois anos. Essa mesma empresa tem a receber R$ 44,5 bilhões até 2028 e 
tem R$ 15 bilhões em caixa. Você a venderia por R$ 12,5 bilhões? É a privatização absurda da Eletrobras que Bolsonaro está tentando fazer. 
Não podemos permitir!” Deputado Glauber Braga (Psol-RJ)

Nesta quinta-feira (13/8), o 
ministro Félix Fischer, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
mandou novamente Fabrício 
Queiroz e sua esposa Márcia 
Aguiar para a cadeia. A decisão 
revogou liminar do presidente 
do STJ, Otávio Noronha, que 
havia colocado o casal em prisão 
domiciliar no dia 9 de julho, ape-
sar de Marcia ser uma foragida. 

Queiroz é ex-assessor do se-
nador Flávio Bolsonaro e acusa-
do de ser o operador da família 
do presidente Jair Bolsonaro, in-
clusive de coordenar a arrecada-
ção das rachadinhas no gabinete 
de Flávio, quando este era depu-
tado estadual no Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério Público 

do Rio de Janeiro, Queiroz pa-
gou mais de 100 boletos (cerca 
de R$ 260 mil) em dinheiro vivo 
para Flávio. As contas incluíam 
mensalidades do plano de saúde 
da família do senador e da esco-
la das suas filhas. Flávio admitiu 
que o ex-assessor fez vários pa-
gamentos com dinheiro vivo em 
seu nome, mas afirmou que as 
contas eram pagas com recur-
sos próprios e lícitos. Só não de-
monstrou a origem do dinheiro.

Jair Bolsonaro está preocupa-
do com a prisão do casal, uma 
vez que há risco de que isso ace-
lere a descoberta de toda a rela-
ção de Queiroz com sua família. 
O maior receio é que Márcia faça 
uma delação.

O presidente Jair Bolo-
sonaro teria comu-
nicado a ministros 
militares, no dia 22 

de maio, que iria mandar tro-
pas para fechar o Supremo Tri-
bunal Federal, em função do 
ministro Celso de Mello pedir 
um parecer à Procuradoria Ge-
ral da República (PGR) sobre a 
apreensão de seu celular e do 
filho Carlos Bolsonaro.  “Vou 
intervir”, teria dito ele. A infor-
mação está numa reportagem 
da revista Piauí, divulgada no 
dia 5 de agosto.

“Bolsonaro queria mandar 
tropas para o Supremo porque 
os magistrados, na sua opinião, 
estavam passando dos limites em 
suas decisões e achincalhando 
sua autoridade. Na sua cabeça, ao 
chegar no STF, os militares desti-
tuiriam os atuais onze ministros. 
Os substitutos, militares ou civis, 

seriam então nomeados por ele e 
ficariam no cargo “até que aquilo 
esteja em ordem”, segundo as pa-
lavras do presidente”, diz a repor-
tagem assinada pela jornalista 
Monica Gugliano. 

A ideia foi tratada numa 
reunião com os ministros mi-
litares Braga Neto (Casa Civil), 

Luiz Eduardo Ramos (Secre-
taria de Governo) e Augusto 
Heleno (Gabinete de Seguran-
ça Institucional). Ramos teria 
aprovado a ideia, mas os ou-
tros dois teriam argumentado 
o contrário. “Não é momento 
para isso”, teria dito o ministro 
do GSI.

Queiroz volta a ser preso Bolsonaro chegou a cogitar fechamento 
do STF com tropas militares

As Organizações Não-Go-
vernamentais (ONGs) que 
assinaram o pedido de impe-
achment do presidente Jair 
Bolsonaro, organizado pela 
Coalizão Negra Por Direitos, já 
sentiram o que é a perseguição 

do atual governo federal. 
Em ataque à democracia e às 

instituições populares, a minis-
tra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares 
Alves, impôs uma espécie de 
castigo a quem ousou pedir o 

impeachment e publicou por-
taria na qual retira essas ONGs 
do Conselho Nacional de Pro-
moção da Igualdade Racial. 

A Coalizão Negra, que re-
úne 150 entidades e organiza-
ções do movimento negro de 
todo o país para a incidência 
política no Congresso Nacio-
nal e em fóruns internacionais, 
protocolou o 56º pedido de 
impeachment de Bolsonaro na 
Câmara dos Deputados. Mas o 
presidente da Casa, deputado 
Rodrigo Mais (DEM-RJ), enga-
veta uma trás do outro e evita 
que seu aliado sofra um proces-
so de cassação. 

Enquanto isso, as entidades 
populares vão sendo excluí-
das de qualquer possibilidade 
de participação representativa 
para opinar sobre as políticas 
públicas de seus interesses. 

Damares se vinga de organizações que 
pediram impeachment de Bolsonaro

Michelle Bolsonaro recebeu 27 
depósitos de Queiroz
Fabrício Queiroz e sua esposa, Marcia Aguiar, recentemente 
presos, fizeram 27 depósitos bancários na conta de Michelle 
Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro. O total 
depositado foi de R$ 89 mil entre os anos de 2011 e 2016. 
Queiroz foi assessor de Flávio Bolsonaro na época em que 
ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. 

Queiroz e Flávio podem vir a ser denunciados pelos crimes 
de peculato (desvio de recurso público), lavagem de di-
nheiro e organização criminosa. Por enquanto o caso está à 
espera de uma definição do Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre se Flávio tem ou não direito a foro privilegiado.
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O enorme progresso 
científi co e tecnoló-
gico alcançado pela 
Revolução Chinesa 

em seus mais de 70 anos de exis-
tência é motivo para causar for-
te preocupação aos EUA, pois, 
além de serem grandes devedo-
res da China, realizam amplos 
negócios com os asiáticos e, além 
de tudo, estão perdendo grandes 
mercados na concorrência em 
vários ramos econômicos, em 

particular, na tecnologia aplica-
da à telefonia e às redes sociais, 
a 5G.

O avanço chinês nesta área é 
descomunal, e avança pelo mun-
do, inclusive no Brasil, onde, 
segundo estimativas, a empresa 
chinesa Hawei já alcança   30 por 
cento do setor de telefonia mó-
vel. A possível vitória da China, 
com a expansão de sua presen-
ça no mercado brasileiro levou 
o Embaixador dos EUA, Todd 

Chapman, a realizar uma gros-
seira declaração ameaçando o 
governo brasileiro de “graves 
consequências”, caso permita 
que a empresa Hawei seja vito-
riosa na concorrência com tec-
nologias norte-americanas, mais 
atrasadas e mais caras. 

Surpreendente, diante desta 
ameaça inaceitável de Chapman, 
foi a reação do vice-presidente 
da república, general Hamilton 
Mourão, praticamente ignoran-

do as ameaças e afi rmando que 
o avanço da tecnologia chinesa 
5G no Brasil é já um fato consu-
mado, acrescentando não temer 
nenhuma grave consequência 
em razão disto. 

O episódio revela um impasse 
pois, com toda a dependência e 
vassalagem do governo Bolso-
naro ante os EUA, há um fato 
consumado: o maior parceiro 
comercial do Brasil é a China, 
fazendo com que dentro do pró-

prio governo, para o desespero 
da família do presidente, atue 
uma ala representante de amplos 
setores econômicos que defen-
dem uma relação cooperativa e 
pragmática com o gigante asiá-
tico, e que sustentam, inclusive, 
que o Brasil avance e amplie esta 
relação bilateral, como se vê ago-
ra, com a vacina chinesa contra a 
Covid-19, que conta com a par-
ticipação do Instituto Butantã, 
do Estado de São Paulo.

No dia 7 de agosto, foi realiza-
da, no Consulado Geral da Chi-
na, no Rio de Janeiro, uma soleni-
dade de comemoração do Dia da 
Amizade China-Rio, que consta 
no Calendário Ofi cial do Estado, 
em razão de lei aprovada pela As-
sembleia Legislativa local (Alerj).

A solenidade foi presidida 
pelo Cônsul Geral da China no 
Rio, Li Yang, e contou com a 
presença do Deputado Estadu-
al Gustavo Tutuca, autor da lei, 
do Representante do Itamaraty, 
Embaixador Prisco Ramos, do 
Diretor Geral da Alerj, Wagner 
Victer, e do Presidente de Honra 
da  Câmara de Intercâmbio Cul-
tura Brasil-China,  Yin Xiamin.

O Cônsul destacou a impor-
tância da relação entre os dois 
povos, iniciada há mais de 200 
anos, quando chineses chega-
ram ao Rio para dedicarem-se 
ao cultivo do chá na Floresta da 
Tijuca. Em homenagem a esta 
cooperação, o prefeito do Rio, 
Pereira Passos, decidiu construir 
a Vista Chinesa, em pleno maci-

ço da Tijuca. 
O Diretor-Geral da Alerj e 

ex-secretário da educação do 
RJ, destacou a cooperação sino-
-brasileira no campo da Educa-
ção, informando sobre o pleno 
funcionamento de escolas que 
adotam métodos educacionais 
chineses do estado. O Deputado 
Tutuca agradeceu a colaboração 
da Comunidade Chinesa no Rio 
que realizou expressivas doações 
de materiais de fabricação chine-
sa para o combate ao Covid19.

A solenidade contou tam-
bém com a participação da TV 
Comunitária RJ e da TV Cidade 
Livre de Brasília, que assumi-
ram o compromisso de realiza-
rem campanha informativa de 
esclarecimento sobre o direito 
do povo brasileiro em ter aces-
so à tecnologia 5G de telefonia 
digital, reprovando a ingerência 
do Embaixador dos EUA no 
Brasil, que ameaçou o governo 
brasileiro com “graves conse-
quências” caso o Brasil adote a 
tecnologia chinesa.

O megaempresário Elon 
Musk, dono da SpaceX, que 
recentemente enviou dois 
astronautas ao espaço em 
parceria com a Nasa (EUA), 
confessou sua participação no 
golpe que tirou o presidente 
Evo Morales do poder e disse-
minou o caos no país que era 
o que mais crescia na Améri-
ca do Sul.  O poder foi ocu-

pado por Jeanine Áñez, que 
se autoproclamou presidente 
com apoio dos golpistas.

Ao confessar que participou 
do golpe por causa do lítio, ma-
téria prima para bateria e com-
bustível utilizado em fusões 
nucleares, Musk disse: “vamos 
dar golpe em quem quisermos! 
Lide com isso”. 

Não bastassem as disputas 

geopolíticas entre nações ou 
grupos de países, está cada 
vez mais forte a imposição 
dos interesses das corpora-
ções na luta pela aquisição de 
matéria prima. Agora a corri-
da espacial, por exemplo, não 
é só uma disputa entre gran-
des potências, mas também 
entre corporações pela ocu-
pação do espaço.

A Tecnologia chinesa 5G, a ingerência dos EUA e a declaração de Mourão

Dia da Amizade China-Rio

Elon Musk confessa
ter participado do golpe na Bolívia

Beto Almeida

Beto Almeida
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O estudo apresentado 
pelo CPERS-Sin-
dicato mostra que 
84% são contrários 

ao retorno às aulas. A pesqui-
sa foi realizada em 253 muni-
cípios e ouviu 1.700 pessoas. 
A proposta de retorno às au-
las a partir de 31 de agosto foi 
apresentada pelo governador 
Eduardo Leite (PSDB) à Fe-
deração das Associações dos 
Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS), no dia 11.

A retomada seria por etapas, 
começando pela educação infan-
til, somente nas regiões conside-
radas de médio e baixo risco para 
a Covid-19, dentro do modelo 
de distanciamento controlado. 
Até outubro, estudantes de todos 
os níveis estariam de volta às es-

colas.  Segundo o presidente da 
FAMURS, Maneco Hassen (PT), 
prefeito de Taquari, a proposta é 
“apressada”. E não demonstrou 
preocupação com os municí-

pios, deixando vago elementos 
que possam auxiliar os gestores 
na tomada de decisão. 

"Perplexidade", foi o ter-
mo usado pela presidente do 

CPERS-Sindicato, Helenir 
Aguiar Schurer. “As escolas pú-
blicas estaduais não têm fun-
cionários suficientes, e as que 
têm, muitos são de grupos de 

risco, quanto dirá equipes para 
higienização das escolas".  Re-
presentantes de entidades so-
mam forças contra a proposta 
do Piratini. O assunto foi deba-
tido no dia 13, em videoconfe-
rência com a Associação Mães 
e Pais pela Democracia, Asso-
ciação dos Educadores do Rio 
Grande do Sul e a União Gaú-
cha dos Estudantes. 

A pesquisa ainda revela que 
70% dos que trabalham nas es-
colas nem recebem máscaras, e 
81% não equipes para higieni-
zação das escolas. O Sindicato 
do Ensino Privado (SINEPE/
RS) defende o retorno do ensino 
presencial. Avalia, por nota, que 
a "medida é correta". Reitera que 
as escolas privadas estão prontas 
para receberem os alunos. 

As eleições municipais foram 
transferidas para novembro. O 
primeiro turno ocorrerá no dia 
15 e o segundo turno no dia 29. 
Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) aprovada no Con-
gresso define o novo calendário, 
em função da pandemia. É jus-
tamente no meio de uma das 
maiores crises mundiais já atra-
vessadas, e no Brasil, com um 
agravante, em meio a um perío-
do de grande turbulência políti-
ca, é que as gestões públicas nas 
cidades, serão revistas nas urnas.  

Uma das maiores lições 
apresentadas por especialis-

tas, percebidas desde o início 
da pandemia: a importância 
do fortalecimento do Estado 
como garantidor de políti-
cas que protejam a cidadania. 
Diante deste panorama, apare-
cerão mudanças estruturais de 
conceito e que vão exigir dos 
gestores públicos ações mui-
to fortes. Será a possibilidade 
de emergirem lideranças vin-
das dos movimentos sociais e 
quem sabe soprarem ventos 
de renovação na política? Ou a 
permanência de modelos polí-
ticos ultrapassados. 

Para o prefeito de São Leo-

poldo, Ary Vanazzi (PT), candi-
dato à reeleição, com o apoio de 
uma aliança que reúne PDT, PC 
do B, PSB e PTB, o desafio será 
enorme. Pela sua complexidade 
na gestão pública, mas também 
porque não se tinha noção do 
que seria enfrentado. Sua recei-
ta neste turbilhão foi se “cercar 
de uma assessoria técnica, e 
com orientação de especialistas 
vindos das universidades, e tirar 
lições das experiências interna-
cionais. O “novo normal” na 
sua avaliação só piorou a crise 
econômica e ampliou as desi-
gualdades sociais.

Diante da pandemia, a agri-
cultura gaúcha que já vinha de 
uma crise causada por uma das 
maiores estiagens da história, 
atingindo 400 municípios no es-
tado, teve seus desafios aumenta-
dos. Na agricultura familiar não 
foi diferente. A paralisação dos 
frigoríficos gaúchos, em função 
do aumento das contaminações 
por Covid-19, trouxe prejuízos 
para a produção de frangos e 

suínos. Acarretando diminuição 
nas atividades em abatedouros. 
A produção de hortigranjeiros 
também foi prejudicada. Cau-
sada pelo fechamento de merca-
dos, em função dos cancelamen-
tos de feiras livres municipais e 
estaduais, diante da pandemia. 
Além de grandes eventos de 
compra e venda. 

A Feira de Exposições Inter-
nacionais, (Expointer), é uma 

delas. Realizada anualmente no 
município de Esteio na Região 
Metropolitana. A agricultura fa-
miliar é um dos setores que mais 
se beneficiou com eventos deste 
porte, principalmente as agroin-
dústrias. Conquistas de espaços 
qualificados para venda de seus 
produtos. A avaliação é do pre-
sidente da Federação dos Traba-
lhadores da Agricultura, Carlos 
Joel da Silva (FETAG/RS). 

Para piorar a situação, um 
ciclone bomba no mês de julho 
trouxe mais prejuízos principal-
mente para produção de fruti-
cultura. Ele cita que no litoral do 
estado foram perdidos bananais 
inteiros. A entidade está crian-
do por meio dos sindicatos ru-
rais, canais de venda na internet 
para que os produtores tenham 
alternativas para comercializa-
ção. As renegociações das dívi-

das, junto ao governo estadual 
e aos bancos também são ações 
em que a Fetag tem atuado di-
retamente.

Os agricultores familiares co-
braram em carta aberta à popu-
lação gaúcha, no dia 3 de agos-
to, ações do governo estadual 
quanto aos prejuízos causados 
pela estiagem e o ciclone bomba 
e os impactos econômicos dian-
te da pandemia no estado. 

Pesquisa mostra que maioria é contrária ao retorno às aulas no RS

Eleições municipais são transferidas para novembro

Agricultura familiar gaúcha luta para recuperar perdas na estiagem e na pandemia

Patrícia Duarte

Patrícia Duarte
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 Videoconferência realizada pelo CPERS-Sindicato com representantes de entidades, no dia 31 de agosto
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O estudo acompanha-
rá como está a velo-
cidade da expansão 
do novo coronavírus 

nas cidades fronteiriças de San-
tana do Livramento no Brasil e 
Rivera no Uruguai. A pesquisa 
binacional sobre Covid-19 vai 
reunir a Universidade da Repú-
blica (UDELAR), e a Universi-
dade Tecnológica do Uruguay 
(UTEC).  Pelo lado brasileiro, 
atuarão professores e técnicos 
da Unipampa, da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS) e o Instituto Federal 
Sul (IFSul). O modelo foi estru-
turado usando como base a pes-
quisa, que vem sendo realizada 
pela Universidade Federal de 
Pelotas, no Rio Grande do Sul 

e no Brasil, desde o dia 14 de 
maio. Um dos maiores estudos 
no mundo para medir a preva-
lência do novo coronavírus. 

Os trabalhos devem começar 
em setembro, como explica uma 
das responsáveis técnicas pelo 
estudo, a bióloga Th aís Osório 
da UERGS.  A necessidade do 
estudo entre os dois municí-
pios, integrantes da chamada 
Fronteira da Paz, começou a 
ser delineado em junho.  Jus-
tamente por ter características 
peculiares com movimentação 
diária da população. Embora te-
nham adotado ações conjuntas 
para reduzir o índice de conta-
minação, como a instalação de 
barreiras sanitárias nos acessos 
para entrar nas cidades, e par-

ceria para os atendimentos em 
saúde, os números de casos de 
infecções são altos em Santana 
do Livramento em comparação 
à Rivera. 

No país vizinho, aguarda 
a aprovação do Ministério da 
Saúde Pública, de acordo com 
o professor de Pedagogia da 
UTEC, Marcelo Ubal Camacho. 
“Estamos na expectativa para 
esta defi nição”, destaca.  Ele 
acompanha o desenvolvimento 
do estudo, por meio do Conse-
lho de Formação em Educação 
do Uruguai. Destaca a impor-
tância do trabalho realizado 
pela Universidade Federal de 
Pelotas que envolveu outras ins-
tituições educacionais de muni-
cípios limítrofes.

São mais de 92 mil pessoas 
contaminadas no Rio Grande 
do Sul, sendo que 10% são de 
profi ssionais da saúde, segundo 
o governo estadual. As cidades 
de Porto Alegre, Passo Fundo, e 
Caxias do Sul possuem o maior 
número de infectados. Neste 
município, inclusive 16 funcio-
nários do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU) 
testaram positivo e foram afasta-
dos. Até uma ambulância teve de 
fi car parada. 

A situação preocupa entida-
des da área. "Estamos cobrando 
das autoridades, desde o início 
da pandemia, o fornecimento 
adequado dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIS), 
eles não podem faltar para nin-
guém. Principalmente para os 
médicos e profi ssionais da linha 
de frente. Porque, um profi ssio-
nal contaminado acaba saindo 
da assistência e é difícil a sua 
reposição num curto espaço de 
tempo", de acordo com o vice-
-presidente do Conselho Regio-
nal de Medicina (CREMERS), 
Eduardo Trindade. 

A entidade que representa os 
trabalhadores, o Sindisaúde, co-
bra testagem e afastamento dos 
profi ssionais de grupos de ris-
co que estão em linhas de fren-
te. No dia 07, foi realizada uma 
manifestação neste sentido, em 

frente ao Hospital de Cardiolo-
gia, localizado em Porto Alegre. 
“Os empregadores, infelizmen-
te não querem se comprometer 
com a testagem. Temos notícias 

do Ministério da Saúde que até 
agora 232 mil trabalhadores da 
saúde já se contaminaram”, des-
tacou o presidente do Sindisaú-
de, Júlio Jesien.  

Ainda, segundo o Sindisaú-
de, já são nove profi ssionais 
mortos por causa da doença no 
Rio Grande do Sul.  No dia 13, 
ocorreu a morte da técnica de 
enfermagem, Doroti Boulanger 
Trindade, 66 anos. Trabalha-
dora do Hospital Centenário 
há nove anos, localizado no 
município de São Leopoldo. A 
costureira, Marli Pail, 63 anos, 
uncionária há 32 anos do Ins-
tituto de Cardiologia morreu, 
por Covid-19 na cidade de Por-
to Alegre, no dia 9. Ela estava 
internada há dez dias na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI). 
Marli atuava no setor de costura 
da instituição.

A 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado, 
realizado na serra gaúcha, terá edição online e trans-
missão na TV neste ano, em função da pandemia. Os 
fi lmes concorrentes das mostras competitivas (longas 
brasileiros e estrangeiros, e curtas), além da mostra 
gaúcha de curtas (Prêmio Assembleia Legislativa) se-
rão exibidos por meio de parceria com o Canal Brasil 
de 18 a 26 de setembro.  Dois nomes que fi zeram his-
tória no cinema nacional serão homenageados, a di-
retora Laís Bodansky que receberá o troféu Eduardo 
Abelin e o ator, produtor e diretor Marco Nanini que 
vai ser agraciado com o troféu Oscarito.

Pesquisa vai estudar os impactos da Covid-19 entre Brasil e Uruguai

Cresce o número de contaminações de profi ssionais da saúde por Covid-19 no RS

Festival de Cinema de Gramado será online, de 18 a 26 de setembro

Patrícia Duarte
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rio grande do sul

Pesquisa binacional sobre Covid19 envolverá universidades brasileiras e uruguaias


