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Por que proposta de Bolsonaro prejudica trabalhadores e 
não mexe com militares, juízes, promotores e parlamentares?

REFORMA ADMINISTRATIVA

Já sem fôlego para perseguir Lula, a Lava 
Jato decidiu inventar acusações contra 
seus advogados e mandou a PF invadir o 
escritório e a casa de Cristiano Zanin para 
levar computadores e documentos. Pág. 5

A proposta de reforma administrativa (PEC 32/2020) apresentada por 
Bolsonaro piora ainda mais o estrago feito por Temer. Novamente retira 
direitos dos trabalhadores como se isso fosse melhorar a vida do povo. 
Mas na verdade a população também vai sofrer com serviços públicos 
mais precários, inclusive na saúde.

Quem está rindo à toa mais uma vez são os juízes, promotores, 
deputados, senadores e militares. Estes continuam intocáveis e não 
serão atingidos pela reforma de Bolsonaro. Pág. 2 e 4
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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

Menos remédio
O programa Farmácia Popular garante até 90% 
de descontos e fornece remédios gratuitos para 
tratamentos essenciais. Mas o governo Bolsonaro não 
está nem aí para os mais pobres, prefere acabar com 
programa que atende 20 milhões de pessoas do que 
taxar os mais ricos e cortar gastos desnecessários.

Gleisi Hoff mann

Quem derramou o óleo? 
Já se passou um ano do vazamento de óleo 
na costa brasileira e nenhum responsável 
foi identifi cado. O óleo atingiu mais de 130 
municípios em onze estados (nove do Nordeste e 
dois do Sudeste). Quem mais sofreu foram praias 
nordestinas, invadidas por cerca de cinco mil 
toneladas de óleo. E a Marinha, como em geral 
acontece no governo Bolsonaro, não concluiu 
nada em suas investigações.

Covid-19: Cloroquina X Vacina 
Sobre a Cloroquina, remédio sem efi cácia para 
Covid-19, Bolsonaro disse: “Sabíamos que não 
havia comprovação científi ca (...), então comecei 
a falar disso aqui para mostrar que funciona”.

Sobre as vacinas contra a Covid-19, feitas 
com estudo científi co, Bolsonaro disse: “Não 
podemos ser irresponsáveis de colocar essas 
vacinas pra dentro do corpo de uma pessoa”.

Cá entre nós... Sem Noção Recordar é viver...

O 
governo Bolsonaro encaminhou 
ao Congresso a PEC 32/2020, 
que trata da reforma adminis-
trativa do funcionalismo público 

federal e que será referência para o fun-
cionalismo nos estados e municípios. O 
discurso ofi cial é de que a atual máquina 
pública é cara e inefi ciente. Será mesmo?

O governo federal tem mais de seis mil 
militares ocupando cargos destinados 
a civis. Uma verdadeira militarização do 
governo, sem golpe militar à força, como 
em 1964! Isso, em grande parte, porque 
incomoda ao atual governo funcionários 
corretos e efi cientes, que não se subme-
tem aos caprichos do rei. Como no caso 
do encaminhamento dado ao combate à 
pandemia do Covid-19. 

A forma como o presidente tratou e vem 
tratando desse problema é condenada no 
mundo todo e ele está se lixando para as 
críticas. A situação no Brasil só não está 
pior porque a maioria dos governadores 

e prefeitos de cidades mais populosas fi -
zeram o recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e implantaram o 
isolamento social, com algumas fl exibili-
zações aqui e acolá. 

Se a reforma administrativa proposta por 
Bolsonaro já estivesse valendo, alguém 
tem dúvida de que a totalidade dos fun-
cionários do Ministério da Saúde teriam 
sido demitidos por baixo desempenho e 
igual número de militares, como o atual 
ministro interino, teriam sido colocados 
nessas vagas para fazer valer a vontade 
insana, irresponsável e criminosa do “rei”, 
com seus programas “pobres, avante aos 
matadouros” e “cloroquina para todos”?

Outro exemplo: atualmente, vários ser-
vidores do Ibama, por cumprirem suas 
funções e obrigações constitucionais es-
tão marginalizados, impedidos de fi sca-
lizar e multar os desmatamentos ilegais. 
Alguém duvida que, se essa reforma es-
tivesse valendo, centenas de funcioná-

rios do Ibama teriam sido demitidos por 
baixo desempenho e que outros tantos 
militares ocupariam imediatamente es-
sas vagas?

A proposta de reforma tem uma fi nalida-
de indesejável, por mais que se tente es-
condê-la: o “rei” quer dispor da máquina 
pública, para servir ao seu projeto de po-
der. Por outro lado, a sociedade quer que 
o funcionalismo atenda aos seus interes-
ses maiores, de forma efi ciente, especial-
mente nas áreas de educação, saúde, e na 
defesa dos interesses estratégicos do país, 
como é o caso da Amazônia e do pré-sal.

No entanto, após quase dois anos de 
governo, há um funcionário público que 
tem demonstrado total incompetência 
e baixo desempenho para exercer o seu 
cargo: o presidente!

Alguém acredita que se a tal reforma ad-
ministrativa estivesse em vigor ele seria 
demitido por baixo desempenho???

há um funcionário público
incompetente: ele sim!

Recordar é viver...

REFORMA ADMINISTRATIVAeditorial
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Atitude antivacina de Bolsonaro e 
as consequências à saúde pública

Vacina russa está na 
terceira fase de testes

brasil

Embora a atitu-
de antivacina 
constitua uma 
longa história, 

sua versão atual pode 
ser inserida no âmbito 
das “fake news” e até 
em um estranho episó-
dio de fraude científica, 
envolvendo, indireta-
mente, uma respeitável 
publicação médica.

No Brasil, a Revolta 
da Vacina remonta ao 
início do século XX, 
em 1904, no governo 
Rodrigues Alves, ten-
do o respeitado sani-
tarista Oswaldo Cruz 
na liderança da área da 
saúde, aprovou a Lei 
da Vacinação Obrigató-
ria, a qual gerou forte 
oposição popular. Pro-
vavelmente motivada 
pelas ações truculentas 
do governo na remoção 
de habitantes do centro 
do Rio de janeiro para 
morros e favelas.

O custo social da 
repressão à Revolta foi 
intenso: prisões, depor-
tações, mortos e feri-
dos em poucos dias de 
intensos conflitos, que 
levou à suspensão da 
vigência da Lei.

Poucos anos mais 
tarde, em 1908, uma 
violenta epidemia de 
varíola cobrou o seu 
preço, atingindo uma 
população vulnerável, 
principalmente crian-
ças, fato que evidenciou 
a necessidade do uso da 
vacina, para autopro-
teção dos indivíduos e 
para evitar a propaga-
ção da doença. Ao que 
parece, a dura lição foi 
assimilada pelas autori-
dades e pela população.

Quando a vaci-
na – forma inteligen-
te e eficaz de prevenir 
doenças e evitar a sua 
propagação – estava na-
turalmente assimilada 

pela população e au-
toridades sanitárias, já 
no final do século pas-
sado, um conceituado 
médico inglês publica 
na revista Lancet um 
artigo, no qual afirma-
va que a vacina tríplice 
provocava Autismo. O 
trabalho “científico” se 
revelou uma fraude e o 
seu autor severamente 
punido.

O que causa profun-
da estranheza é o fato 
dessa desconfiança em 
relação às vacinas sub-
sistir, considerando os 
incríveis avanços da 
Ciência Médica nas úl-
timas décadas, os quais 
resultaram em cura e 
controle de doenças, e 
no aumento da longevi-
dade, com qualidade de 
vida, e até o incremento 
da inovação tecnológi-
ca na produção de va-
cinas para enfrentar as 
novas doenças produzi-
das por vírus até então 
desconhecidos, como é 
o caso do Covid-19.

O mais provável é que 
componentes alheios à 
área médico-científica 
estejam sendo introdu-
zidos – de forma levia-
na e irresponsável – no 
sentido de quebrar a 
nossa confiança nos 
avanços incontestáveis 
da Medicina, em todas 
as suas áreas de atuação. 
E quais as razões para a 
rejeição à imunização, 
em plena pandemia 
provocada por um novo 
vírus? Provocando uma 
nova e séria ameaça sa-
nitária?

Em publicação re-
cente no El País, Javier 
Salas, afirma, baseado 
em notícias veiculadas 
em periódicos sérios 
e confiáveis: 26% dos 
franceses não usariam 
a vacina se esta já es-
tivesse disponível; no 

Reino Unido, 12% não 
se vacinariam e mais de 
18% tentariam conven-
cer familiares e amigos 
a não se imunizarem; 
uma quarta parte da 
população norteame-
ricana tampouco tem 
interesse em se vacinar, 
rejeição que alcança 
34% entre eleitores re-
publicanos; apenas 40% 
dos norteamericanos 
menores de 60 anos, 
estão convencidos a se 
vacinar. Finalmente, no 
Brasil 25% da popula-
ção recusam o procedi-
mento imunizante.

Parece haver um ní-
tido viés político-ideo-
lógico nestas diferen-

tes regiões do mundo. 
Todas submetidas a 
governantes de credo 
neoliberal, com todas 
as suas consequências. 
Seguramente, podemos 
presumir que as con-
sequências da atitude 
antivacina do governo 
brasileiro, habilmente 
repassada para a po-
pulação que influencia, 
não causará maiores 
preocupações internas 
e no processo de toma-
da de decisões na Saúde 
Pública, considerando 
o impacto nulo de mais 
de cem mil óbitos em 
decorrência da pande-
mia: E DAÍ??? Dirá o 
capitão presidente.

A terceira fase dos en-
saios pós-registro da vacina 
russa Sputnik V, contra Co-
vid-19, começou na quar-
ta-feira (9) em cerca de 31 
mil voluntários. Além de 
ter a primeira vacina regis-
trada, a Rússia também é 
o primeiro país do mundo 
a lançar um recurso in-
formático e um aplicativo 
de acompanhamento das 
pessoas vacinadas contra 
Covid-19. Os resultados 
das duas primeiras fases de 
testes foram publicados no 
início de setembro pela re-
vista científica The Lancet.

No Brasil, o governo do 
Paraná afirmou que vai 
submeter o protocolo de 
validação da fase 3 de estu-
dos clínicos da vacina russa 
Sputnik V no país à Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) até o fi-
nal de setembro. Depois de 
aprovado pelos órgãos re-
gulatórios, a previsão é que 
o início dos testes aconteça 
até o final de outubro.

Outras vacinas
Enquanto isso, uma rea-

ção adversa grave em um 
dos voluntários que tomou 

a vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e 
pela empresa farmacêutica 
AstraZeneca fez com que 
os testes fossem interrom-
pidos. No Brasil, onde essa 
vacina é testada em parce-
ria com a Fiocruz, os testes 
também foram interrom-
pidos até que a AstraZene-
ca conclua o estudo sobre 
o problema encontrado. 
Segundo a empresa, pro-
blemas de saúde podem 
ocorrer aleatoriamente em 
estudos com participação 
de um grande número de 
pessoas, mas os casos pre-
cisam ser analisados por 
uma equipe independente.

Além dessas, são anun-
ciadas mais de 160 vaci-
nas em desenvolvimen-
to. Algumas com grande 
alarde inicial, mas ainda 
com pouco avanço, como 
é o caso da Moderna, 
dos Estados Unidos, que 
ainda não apresentou os 
resultados da fase 2. A 
China possui três vacinas 
com os resultados da fase 
2 já divulgados. São elas 
Sinovac (também testada 
no Brasil), CanSino e Si-
nopharm.

Geniberto Paiva Campos 
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brasil

Em todos os países do mundo em 
que o governo tem como prio-
ridade a própria população, a 
produção de alimento atende 

primeiro o mercado interno para depois 
vender a outros países. 

Enquanto os principais produtores de 
arroz do mundo, como Rússia e Vietnã, 
seguraram as exportações para garan-
tir o atendimento das necessidades da 
população local, o governo Bolsonaro 
incentivou a exportação, o que causou 
desabastecimento e aumento de preço. 
Resultado: falta arroz para os brasileiros. 

Com as bênçãos de Bolsonaro, os 
produtores brasileiros aproveitaram 
para aumentar seus lucros por cau-
sa da desvalorização do real frente ao 
dólar, o que favoreceu a exportação. 

Para piorar, o governo acabou com os 
estoques de arroz que o país mantinha 
nos últimos anos, principalmente para 
abastecer o mercado interno durante a 
entressafra. 

Apesar do alto preço do arroz, há 
muitos outros produtos da cesta bási-
ca que subiram muito. Nos últimos 12 
meses, os alimentos vêm sofrendo forte 
alta de preços. De acordo com o IBGE, 
a dupla de alimento mais importante na 
mesa dos brasileiros acumula aumen-
tos, respectivamente, de 19,25% (arroz) 
e até 30% (feijão), dependendo da re-
gião. O tomate subiu 12,98%; o óleo de 
soja, 9,48%; e o leite longa vida, 4,84%. 
A carne, a gasolina e o transporte tam-
bém tiveram aumentos que pesaram no 
bolso da população.

No dia 2 de setembro, a mídia 
impressa comercial do Rio de Ja-
neiro, de São Paulo e de Brasília 
estampou a manchete: PIB cai 
9,7%. Alguns detalham: consu-
mo das famílias diminui 12,5%.

Não há surpresa, nem foi o co-
ronavírus que produziu esta “re-
tração inédita”, expressão da Fo-
lha de S. Paulo. Nada mais nada 

menos do que uma política neoli-
beral, conduzida pelos interesses 
do sistema fi nanceiro, que domi-
na todo governo desde o golpe do 
impeachment de 2016. E o minis-
tro Paulo Guedes minimiza: “isso 
é um impacto de lá atrás. Nós es-
tamos decolando em V”.

Só faltou dizer que era con-
sequência dos governos do PT. 

Mas não é de lá atrás. É das me-
didas adotadas por Temer e o 
próprio Guedes.

E esta mesma imprensa mostra 
que não há qualquer V ascenden-
te. “Câmara aprova lei que abre o 
mercado de gás”. O setor era con-
trolado pela Petrobras, que manti-
nha os preços a níveis compatíveis 
com as rendas brasileiras. Mesmo 

assim, eram frequentes as queixas 
sobre o preço dos botijões e para 
as empresas. Com esta desregula-
ção do mercado de gás, empresas 
estrangeiras virão lucrar no Brasil. 
Ou seja, onde eram cobrados 50 
reais, podemos esperar o preço de 
75 ou 80 reais. E por que? Porque 
este é um mercado oligopolista, 
de pouquíssimas empresas, que 

virão lucrar muito e rapidamente 
no Brasil.

Se as famílias tiveram redução 
de 12,5% neste PIB do semestre, 
no próximo, com o aumento dos 
preços da energia, do gás das 
cozinhas, podemos esperar uns 
14% a 15%, contribuindo para 
que o V do Guedes caia no vazio, 
no vago.

Depois que o Conselho Nacional do 
Ministério Público decidiu arquivar as 
reclamações contra o procurador Del-
tan Dallagnol, uma solução acabou por 
ser encontrada para apaziguar os con-
fl itos entre o Procurador Geral da Re-
pública, Augusto Aras, e o coordenador 
da Lava Jato em Curitiba.

Segundo a colunista Helena Chagas, 
do site “Os Divergentes”, o afastamento 
de Dallagnol, por motivos alegadamen-
te familiares, serviu também para dimi-
nuir seu desgaste perante o Supremo 
Tribunal Federal.

Dallagnol ganhou, em primeira ins-
tância, ação de indenização contra o 

ministro Gilmar Mendes por este tê-
-lo desancado em vários julgamentos 
no STF e em entrevistas à imprensa. 
Gilmar chegou a dizer que Dallagnol 
chefi ava uma quadrilha de meliantes 
na Lava Jato e que atuava em benefício 
próprio fazendo palestras sobre o seu 
trabalho como servidor público.

O acerto, não confessado por ne-
nhum de seus articuladores, incluiu o 
entendimento de que os crimes estão 
prescritos, mesmo tendo sido o jul-
gamento adiado 41 vezes. A solução 
resolve parcialmente o problema das 
irregularidades cometidas pela equipe 
da Lava Jato chefi ada por Dallagnol, em 

conluio com o ex-juiz Sérgio Moro. 
Com Moro fora do governo, para 

onde foi como prêmio por ter favoreci-
do a vitória de Bolsonaro no segundo 
turno, e Dallagnol deslocado de suas 
funções, resta ao STF julgar a suspeição 
de parcialidade do ex-juiz, requerida 
pelo ex-presidente Lula.

O relator desse processo é Gilmar 
Mendes, que deve colocá-lo em pauta 
quando o Supremo puder se reunir pre-
sencialmente.

O lavajatismo de Curitiba sofre a pri-
meira baixa e seu futuro está compro-
metido pelo excesso de erros e injustiças 
cometidas durantes as investigações.

Arroz que falta na mesa dos brasileiros
foi exportado com incentivo de Bolsonaro 

Governo derruba PIB e coloca culpa na pandemia

Tchau Dallagnol! Agora só falta o STF julgar a parcialidade de Moro

Pedro Pinho

Romario Schettino 
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“Se não têm pão, que comam brioche; se não têm arroz, que comam macarrão. Na França, acabou em guilhotina. No Brasil... Bom, pelo visto, vai acabar em pizza. Lastimável.”
Rita Lobo

Reforma administrativa não atinge juízes,
promotores, parlamentares nem militares

Lava Jato agora
persegue advogado de Lula

Bolsonaro retoma obras ferroviárias de Lula e Dilma

As reformas dos 
governos Temer e 
Bolsonaro retira-
ram direitos, sen-

do apresentadas como se fos-
sem melhorar a vida do povo. 
Quem saiu ganhando foram 
os patrões. A reforma admi-
nistrativa com a PEC 32/2020 
propala o enxugamento e a 
redução de gastos do Estado, e 
tem apoio das redes de TV, dos 
grandes jornais, dos patrões 
e dos partidos de direita e de 
extrema-direita, inclusive do 
chamado Centrão.  

A PEC, que vale para no-
vos servidores, acaba com o 
Regime Jurídico Único e com 
a estabilidade, exceto para car-
reiras consideradas típicas do 

estado. Os juízes, promotores e 
deputados que ganham os mais 
altos salários do país ficam fora 
da reforma. Os militares tam-
bém não entram como se fos-
sem uma casta privilegiada. 

Em 2019 o Brasil tinha ape-
nas 615 mil servidores federais 
civis ativos para uma popula-
ção de 209 milhões, a maioria 
carente de serviços públicos de 
qualidade. A PEC 32 estabe-
lece novas formas de vínculo 
com o Estado: por experiência, 
por tempo determinado ou in-
determinado e por escolhas de 
assessores e líderes, estes sem 
concurso. 

O governo Bolsonaro des-
qualifica os servidores e nada 
faz para qualificá-los para uma 

política de cidadania. A PEC 
dá poderes aos chefetes, cha-
mados de líderes, conferindo 
ao presidente da República o 
poder de criar e de extinguir 
órgãos por meio de decreto. 

Em resumo, quer impor 
as características de uma em-
presa de propriedade privada 
à esfera pública. A máquina 
do Estado ficaria centralizada 
nas mãos presidenciais com 
risco de haver perseguições, 
favorecimentos e demissões 
arbitrárias. Os servidores fe-
derais já não têm FGTS, nem 
licenças e anuênios. A grande 
maioria vai perder estabilida-
de, exceto algumas carreiras. 
Desse jeito, o serviço público 
só tende a piorar. 

Em nova fase da opera-
ção Lava Jato, deflagrada 
pelo juiz federal Marcelo 
Bretas, a Polícia Federal fez 
uma devassa no escritório e 
na casa de Cristiano Zanin, 
advogado do ex-presidente 
Lula, apreendendo inclusi-
ve áudios que são provas da 
escuta ilegal realizada pelo 
ex-juiz Sergio Moro. 

A operação foi baseada 
em uma delação premiada 
de Orlando Diniz, ex-presi-
dente do Sistema S no Rio 
de Janeiro, que engloba Fe-
comércio, Sesc e Senac. De-
pois de ter feito acusações 
contra Zanin sem apresen-
tar provas, o delator recebeu 
de presente da Lava Jato, no 
acordo de delação premiada, 
a garantia de que pode ficar 
com o dinheiro que mantém 
numa conta bancária no ex-
terior, com valor aproxima-

do de R$ 2 milhões. 
Em nota, Zanin informa 

que “o juiz Marcelo Bretas é 
notoriamente vinculado ao 
presidente Jair Bolsonaro e 
sua decisão no caso concre-
to está vinculada ao trabalho 
desenvolvido em favor de 
um delator assistido por ad-
vogados ligados ao senador 
Flavio Bolsonaro. A situação 
fala por si só.”

“De acordo com lau-
do elaborado em 2018 por 
auditores independentes, 
todos os serviços presta-
dos à Fecomércio/RJ pelo 
meu escritório entre 2011 
e 2018 estão devidamente 
documentados em sistema 
auditável e envolveram 77 
profissionais e consumiram 
12.474 horas de trabalho. 
Cerca de 1.400 petições es-
tão arquivadas em nosso sis-
tema”, diz a nota. 

Desde que Bolsonaro se viu 
dependente de uma melhor re-
lação com o Congresso, especial-
mente do Centrão, pelo menos 
três obras ferroviárias, iniciadas 
nos governos Lula ou Dilma, 
foram retomadas. A mudança 
indica uma clara apropriação de 
agendas petistas, mas também 
que o conflito intergovernamen-
tal entre o ministro Paulo Guedes 
e a ala do Programa Pró-Brasil, li-
derada pelo General Braga, Chefe 
da Casa Civil, não é jogo de cena, 
mas resultado de  pressões reais, 
dentro do governo, contra o Teto 
de Gastos. 

As obras retomadas são a Fer-
rovia Transnordestina (que aten-
de principalmente o Centrão), a 
Ferrovia de Integração do Cen-
tro-Oeste e a Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste, que atendem à 
escoação da produção do agrone-
gócio. Tais obras foram interrom-
pidas pelo Golpe que derrubou a 
presidenta Dilma Rousseff. 

A despeito da apropriação 
de agenda, obras representam 
mais empregos, num país com 
desemprego galopante. No en-
tanto, é condenável a intenção 
de Bolsonaro de transferir tais 
obras para o setor privado, além 
do que, nenhuma delas prevê 
expansão no transporte de pas-
sageiros, num país continental 
em que o modal ferroviário re-
presenta apenas 15% do trans-
porte nacional, dominado pelo 
rodoviarismo, mais caro e in-
seguro, além de dependente de 
tecnologia estrangeira e de com-
bustíveis fósseis, cada vez mais 
sob controle do capital externo.

Assim, a retomada da cons-
trução destas ferrovias não in-
dica uma visão progressista go-
vernamental, mas tão somente 
a consolidação de uma posição 
subalterna brasileira ante países 
desenvolvidos, favorecendo a 
exportação de produtos primá-
rios, ficando reservado ao Brasil 

o papel de ser apenas o celeiro 
do mundo, reforçando a de-
sindustrialização que tem sido 
registrada, já há alguns anos. 
Bolsonaro precisa atender aos 
apetites fisiológicos do Centrão, 
para defender-se das ameaças 
de impeachment. Mas também 
precisa reagir à pressão crescen-
te do desemprego, realizando 
obras que possam mudar sua 
imagem no Nordeste, onde é es-
pecialmente impopular. 

Quando o Brasil voltar à nor-
malidade democrática, a opção 
ferroviária deverá ser uma op-
ção estratégica consciente, ade-
quada a um país continental, 
mas também atendendo a im-
periosa necessidade de implan-
tar uma indústria ferroviária 
nacional, e, finalmente, insta-
lando um transporte ferroviário 
de passageiros, seguro, eficiente 
e barato, libertando-nos da di-
tadura do rodoviarismo, caro, 
inseguro e antiecológico.

Vicente Faleiros

Vicente Faleiros
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O Presidente Alesander 
Lukaschenko foi re-
eleito em agosto por 
80% dos votos. Po-

rém, repentinamente surgiram 
manifestações de jovens, muito 
parecidas com as que vimos no 
Brasil em junho de 2013, con-
testando, sem provas, o resul-
tado eleitoral e a legitimidade 
do governo. Simultaneamente 
às manifestações, registraram-
-se manobras militares da Otan 
(Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) nas fronteiras 
da Bielorússia, o que motivou 
uma declaração do presidente 
russo, Vladimir Putin, aliado de 
Lukaschenko, alertando que em 
caso de hostilidade militar con-
tra o país amigo da Rússia, os ja-
tos russos chegariam à região em 
15 minutos.

Não se pode entender a si-
tuação política da Bielorússia 
(também conhecido no Brasil 
como Belarus), sem compreen-
der o golpe de estado que tirou 
do poder um aliado da Rússia 
na Ucrânia, que hoje é um país 
da Otan e com ações agressivas 
contra o vizinho russo. São parte 
das mudanças ocorridas após a 
desarticulação da União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas, 
do que tem se aproveitado os 
EUA para cercar militarmente a 
Rússia. 

Mas, ao invés de passividade, 
como quando permitiu a inva-
são ilegal da Otan à Líbia, agora 
a Rússia tem reagido e defendi-
do seus aliados. Está presente 
militarmente na Síria, defende o 
Irã das agressões dos EUA, bem 
como Venezuela e Cuba, países 

alvos de graves sanções norte-
-americanas. A Rússia ajudou a 
desarticular o golpe de estado da 
Otan contra o governo legítimo 
da Turquia e teria alertado a Pre-
sidenta Dilma para que tomasse 
medidas preventivas para derro-
tar o golpe que, afi nal, terminou 
derrubando-a, com a interferên-
cia dos EUA, conforme denun-
cia hoje o presidente Lula.

A acusar os EUA e a Otan de 
pretender derrubá-lo, Lukas-
chenko demonstra decisão de 
resistir, e já toma medidas pre-
ventivas contra o golpismo, mo-
bilizando também o povo para 
defender o voto popular que o 
elegeu para mais um mandato. 
Não há passividade. O que per-
mite arriscar o palpite:  não será 
tão fácil para o imperialismo, 
como foi na Ucrânia e no Brasil.

Na América Latina está em 
curso uma ação do Poder Judici-
ário de diversos países, proibindo 
as principais lideranças progres-
sistas de disputarem eleições e, 
em alguns casos, chegando a ti-
rá-las do cargo para o qual foram 
eleitas. 

Em 2002, meios de comunica-
ção e grandes empresários derru-
baram o presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez. Mas o golpe durou 
menos de 72 horas e Chávez vol-
tou ao poder.

Em 2009, o presidente de Hon-
duras, Manuel Zelaya, foi detido 
pelas Forças Armadas a pedido 
do Supremo Tribunal local e ex-
patriado para a Costa Rica, numa 
afronta à Constituição.

Em 2012, o presidente do Pa-
raguai, Fernando Lugo, foi vítima 
de um impeachment travestido 

de legalidade, cujo julgamento 
durou apenas três dias. 

No Brasil, em 2014 Dilma 
Rousseff  também sofreu um 
processo de impeachment sem 
que houvesse cometido crime e 
em seguida Lula foi condenado 
sem provas para ser banido das 
eleições de 2018, abrindo espaço 
para a vitória de Bolsonaro.

Há poucos meses o golpe 
ocorreu na Bolívia, quando o 
presidente Evo Morales foi arran-
cado da presidência e expulso do 
país, além de ter sido proibido de 
disputar as eleições deste ano.

Em todos esses casos, houve 
participação direta ou, no mí-
nimo, omissão por parte do Ju-
diciário, geralmente com ações 
baseadas em discurso moralista 
que encontra guarida em grande 
parte da mídia. 

A Venezuela está a 
três meses das eleições 
parlamentares e, no dia 
31 de agosto, o presi-
dente Nicolás Maduro 
decretou um indulto a 
um grupo de oposito-
res para que eles pos-
sam entrar na disputa. 
A atitude de Maduro 
é uma busca pela pro-
moção da reconcilia-
ção nacional, com o 
intuito de promover a 
paz em todo o país e 
resolver a disputa pelas 
vias democráticas. 

O indulto inclui 
110 dirigentes da di-
reita venezuelana, en-
tre eles 23 deputados 
efetivos e quatro su-
plentes, com destaque 
para Freddy Guevara, 
Ramos Allup, Miguel 
Pizarro, Ángel Betan-
court, Eduardo Be-
tancourt, Luis Torres, 
William Cabaña, An-
tonio Cisneros e José 
Santamaría, entre ou-
tros vinculados a atos 
violentos e de desesta-
bilização do país.

Bielorússia resiste ao golpismo da Otan

Golpes do século XXI na América Latina
têm participação do Judiciário

Venezuela anistia
opositores e
prepara eleição

Beto Almeida
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No dia 9 de setembro, a polícia da província de 
Buenos Aires iniciou um protesto por aumento 
salarial. Um homem chegou a lançar um coque-
tel molotov contra a Quinta de Olivos, residência 
ofi cial da presidência, mas o presidente Alberto 
Fernández não foi atingido. Em seguida, policiais 
armados cercaram a residência ameaçando o 
presidente.

Para tentar amenizar a situação, Fernández 
anunciou que colocaria já em prática uma 
proposta de campanha: tirar parte do fundo de 
participação da cidade de Buenos Aires para 
repassar à província, possibilitando assim que 
o governador Axel Kicillof conceda reajuste aos 
policiais. Em 2016, o então presidente Maurício 
Macri aumentou o percentual da cidade e dimi-
nuiu da província, o que foi modifi cado agora. 
Com isso, o prefeito Horacio Rodríguez acionou a 
justiça para que o município recupere o percentu-
al que Fernández devolveu à província. 

O clima segue tenso na Argentina e os golpistas 
estão agitados pensando em como se aproveitar 
da situação para tentar incendiar o país. 
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Com exceção de Brasília, 
no dia 15 de novembro serão 
realizadas eleições municipais 
em 5.570 cidades brasileiras. É 
importante lembrar que os 32 
municípios da RIDE (Região 
de Integrada de Desenvolvi-
mento Econômico) do DF e 
Entorno participarão do pro-
cesso, em articulação com o 
DF, visando maior integração 
da região e melhores resultados 
para a população local.   

O município é o lugar onde 
habitamos, onde construímos 
nossa família e laços de amiza-
de, solidariedade e identidade. 
Nele se dá a produção e repro-
dução da vida em suas mais di-
ferentes dimensões: humanas, 
não humanas e a da natureza. 
Milton Santos, grande geógra-
fo brasileiro, na virada para o 
século XXI, nos alertava para 
a importância e força do local, 
num momento em que a globa-

lização se popularizava como 
novidade e ameaça a vida das 
cidades, seus valores e práticas 
comunitárias. A sanha da acu-
mulação capitalista já tornava 

visíveis, àquela altura, algumas 
de suas mais indesejáveis con-
sequências.  

O país enfrenta uma pande-
mia que já soma quase 130 mil 
mortes e infecta mais de 4 mi-
lhões de pessoas, cuja respon-

sabilidade maior por esse qua-
dro cabe a um governo inepto, 
irresponsável que além de in-
sensível a tantas mortes, não 
esconde sua subserviência ao 

capital financeiro, aos mais ri-
cos e aos EUA; promove a  des-
truição da natureza, a  entrega 
de nossos recursos naturais e 
implementa cruelmente nesse 
quadro de devastação, políticas 
ultraneoliberais que deixam na 

mais extrema pobreza e misé-
ria milhões de brasileiros e bra-
sileiras. Mas, lembremo-nos, 
dialeticamente, é do ambien-
te da crise aguda, que podem 
surgir propostas radicais que 
devolverão ao povo brasileiro a 
dignidade, os direitos e as con-
dições de existência que têm 
sido dele usurpados, constante 
e covardemente.

Nessas eleições municipais 
está também colocado de for-
ma central o desafio de somar 
energias e sinergias para a re-
construção do país soberano, 
mais igualitário e mais inclu-
sivo, construído a duras penas, 
ao longo de mais de vinte anos, 
pelas forças de esquerda nos 
municípios, nas capitais e no 
governo federal. Esse projeto e 
tudo que ele tem e pode ainda 
realizar, está seriamente ame-
açado por forças retrógradas, 
fascistas, instaladas no poder, 

à custa de mentiras, manipu-
lação e fake news. É preciso 
organizar-se e preparar-se para 
enfrentá-las, denunciando suas 
mentiras e desmascarando 
seus engodos. O racha que hoje 
existe entre elas é momentâ-
neo, e evidencia os limites da 
democracia do estado burguês.

Portanto, estamos diante de 
uma oportuna, importante e 
inadiável luta. Para ela, estamos 
todos convocados.  

Este texto é dedicado a to-
dos do campo da esquerda 
que, com ousadia, colocaram 
os nomes para a disputa nestas 
eleições. Muito especialmente, 
às mulheres de esquerda que, 
vencendo os obstáculos impos-
tos pela pandemia, pela miso-
ginia, pelo machismo e pelo 
patriarcado, deram, mais uma 
vez, um passo marcante para a 
luta e história das mulheres em 
nosso país. Parabéns! 

O presidente Jair Bolsona-
ro gasta R$ 31 mil reais por 
dia no cartão corporativo da 

Presidência da República para 
ser pago pelo povo, e depois 
aparece com uma caneta Bic 

dizendo que é para economi-
zar. Em quatro meses ele tor-
rou R$ 3.760.000,00 de forma 

sigilosa, ou seja, quem está 
pagando a despesa não sabe o 
que Bolsonaro comprou.

Em vez de lamentar difi-
culdades e limitações, 
Celso Athayde partiu 
para realizar seus pró-

prios sonhos e os de milhares 
de moradores das favelas do 
Rio de Janeiro e do Brasil. Foi 
com este espírito motivador 
que ele e os rappers Nega Giz-
za e MV Bill criaram, há vinte 
anos, a Central Única das Fave-
las (CUFA).

Celso Athayde nasceu no 
dia 28 de fevereiro de 1963, em 
Nilópolis (RJ – Baixada Flumi-
nense), onde viveu até os seis 
anos. Aos 16, ele já havia mo-
rado em três favelas, abrigos 
públicos e na rua. Foi criado na 
favela do Sapo, na Zona Oeste 
do Rio. Hoje é casado e tem 
três filhos.

Athayde é um autodidata, 
apesar de ter feito apenas o anti-
go curso primário noturno, é au-
tor de sete livros, dos quais três 
são best sellers. Entre eles, estão: 
Falcão - Mulheres, Tráfico; Fal-
cão - Meninos do Tráfico; Ca-
beça de Porco e Um País Cha-
mado Favela. Ele se desligou da 
CUFA em agosto de 2015 para 
fundar um grupo de empresas 
focadas nas favelas e seus mora-
dores: a Favela Holding, a pri-
meira empresa social de que se 
tem notícia. Atualmente, Celso é 
CEO da holding que detém mais 
de 20 empresas, todas com ações 
em favelas e periferias.

“Estamos presentes nos 26 
estados brasileiros e no Distri-
to Federal, onde o presidente 
da CUFA-DF é Bruno Kesse-

ler”, disse Celso Athayde.
Apesar de não ter cursa-

do universidade, Celso já pa-
lestrou em algumas das mais 
importantes faculdades do 
mundo, como a London Scho-
ol Economic, Harvard, MIT e 
Columbia University.

Entre 2000 e 2003, Celso pro-
duziu o Festival Hutúz, realiza-
do no Teatro Carlos Gomes, no 
centro do Rio. A partir de 2004, 
passou a ser realizado no Cane-
cão, mas em 2009 foi encerrado. 
O Prêmio Hutúz premiava os 
destaques do rap, tendo se tor-
nado o maior evento de hip hop 
da América Latina.

* Leia entrevista completa
de Celso Athayde no site 
www.brasilpopular.com

Entorno do DF se prepara para eleições municipais 

Povo paga R$ 31 mil por dia do cartão de Bolsonaro

Quando a solidariedade é o negócio
Romário Schettino

Maria R Almeida 
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Desde o início do ano 
o governo Ibaneis 
Rocha (MDB) ini-
ciou a implantação do 

chamado Novo Ensino Médio 
no Distrito Federal. Escolheu o 
Centro de Ensino Médio Integra-
do (Cemi), do Gama, uma das 
melhores escolas da rede pública 
do DF, para implantar, neste ano, 
a reforma do Ensino Médio tão 
contestado por todos os educa-
dores e especialistas em educação 
do País e pelo Sinpro-DF.

O Cemi é uma das 12 es-
colas-piloto do DF em que foi 
iniciada a experiência que, avi-
samos de antemão, será malfa-
dada. Mas, em março, com a 
chegada da pandemia do novo 
coronavírus e, posteriormente, 
com a recomposição do calen-
dário escolar e a suspensão das 
aulas presenciais até o início 
das aulas remotas, o tema do 
Novo Ensino Médio também 
fi cou engavetado, suspenso 
pelo próprio GDF.

Diferentemente dos exem-
plos que viu nos países euro-
peus, asiáticos e norte-ame-
ricanos, o GDF não ofertou a 
esse segmento nenhum acesso 
às aulas virtuais. Não fez como 
a Alemanha, por exemplo, que 
entregou um tablete e a conexão 
de Internet a todos os estudan-
tes sem nenhuma exceção para 
não excluir ninguém do direito 
à educação pública e gratuita.

Para piorar a situação da edu-
cação no DF, o governo Ibaneis 
decidiu ampliar a implantação 
do Novo Ensino Médio em ple-
na pandemia. Em vez de inves-
tir tempo e dinheiro públicos 
na elaboração de novas pública 
públicas de inclusão educacio-
nal, cumprir o Plano Distrital de 
Educação (PDE), correr contra 
o tempo para combater a pan-
demia, com medidas de isola-
mento social e outras que po-
dem estancar o número absurdo 
de mortes que ocorrem por dia 
só por Covid-19, está ocupando 

a equipe de servidores públicos 
com a ampliação do chamado 
Novo Ensino Médio no DF, ape-
sar das escolas fechadas e sem 
nenhuma possibilidade de rea-
bertura no ano de 2020 por cau-
sa da completa falta de política 
pública de saúde para controlar 

a pandemia e do total descon-
trole do número de mortes por 
Covid-19 que ocorre todos os 
dias no DF e no Brasil.

O Sinpro-DF reafi rma que, ao 
contrário do que apregoa o GDF e 
o governo Bolsonaro, o Novo En-
sino Médio não propicia ao estu-

dante uma educação que faça sen-
tido. É justamente o contrário. O 
que o Novo Ensino Médio propõe 
não é aplicável à vida do estudante. 
Apenas o transforma em mão de 
obra barata para um mercado de 
trabalho cada vez mais concentra-
dor de renda e escravocrata.

O presidente da Câma-
ra Legislativa do Distrito 
Federal, Rafael Prudente, 
do mesmo partido do go-
vernador Ibaneis Rocha 
(MDB), mais uma vez 
empurrou com a barriga 
a instalação da CPI (Co-
missão Parlamentar de In-
quérito) da Pandemia, que 
deveria ter acontecido na 
quinta-feira (10). Ele pro-
meteu uma decisão para 
o próximo dia 15, mas não 
adiantou se irá ou não au-

torizar a abertura da CPI. 
Na verdade, ele está ten-

tando achar uma maneira 
de inviabilizar as investi-
gações sobre as acusações 
de irregularidades que le-
varam à prisão a cúpula da 
Secretaria de Saúde. Além 
da instalação, será preciso 
defi nir se esta CPI pode 
passar à frente de reque-
rimentos em tramitação 
para instalação de outras 
investigações. 

O pedido de abertura 

da CPI da Pandemia, fei-
to pelo deputado Leandro 
Grass (Rede) no mês de 
julho, conta com 13 assi-
naturas, o que é sufi ciente 
para que ela seja autori-
zada. Como justifi cativa, 
o parlamentar destacou a 
compra de testes rápidos 
a preços diversos, ausência 
de insumos nas unidades 
de terapia intensiva (UTI) 
e erro na divulgação de 
dados sobre leitos disponí-
veis no DF.

Na quinta-feira (10), a juíza 
Sandra Cristina Candeira de 
Lira, da 6ª Vara da Fazenda 
Pública do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territó-
rios (TJDFT), determinou que 
o Governo do DF apresente 
estudos técnicos, no prazo 

de 72 horas, que justifi quem 
a doação de 22,5 mil equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs) ao município de Cor-

rente (PI), onde o governador 
Ibaneis Rocha (MDB) passou 
parte da infância e é dono de 
uma fazenda.

Ampliação do novo Ensino Médio: uma 
ação inoportuna durante a pandemia

Rafael Prudente empurra com a barriga instalação da CPI da Pandemia 

Justiça manda Ibaneis explicar doação de EPIs ao município de Corrente (PI)

Sinpro-DF

distrito federal

�������������
��
���������������	�����������
O Conselho de Saúde do DF aprovou resolução favorável à instalação 
imediata da CPI da Pandemia. A decisão, tomada em reunião ordinária do 
Conselho, realizada na terça-feira (8), tem como objetivo dar transparência 
aos recursos públicos redirecionados de diversos programas de saúde do DF 
para o combate à pandemia do coronavírus. A recomendação foi encami-
nhada aos 24 deputados distritais. 

Segundo a presidenta do Conselho, Jeovânia Rodrigues, há uma grande 
difi culdade para o controle social de saúde - um dos princípios organizativos 
do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante a participação popular no 
processo de formulação e controle das políticas de saúde - fi scalizar os 
aspectos físicos, fi nanceiros e orçamentários de maneira mais ampla.


