
BOLSONARO QUER PRIVATIZAR O SUS
Em plena pandemia, o governo Bolsonaro 
publicou um decreto que previa a entrega 
da atenção primária de saúde do SUS 

(mais de 40 mil Unidades Básicas de 
Saúde) para empresas privadas. 
O governo agiu em silêncio para ver se 

colava, mas houve grande reação da 
oposição e de muitos setores da sociedade 
e o governo voltou atrás. Mas certamente 

Bolsonaro não desistiu de destruir o SUS 
e seguirá com as tentativas de privatizar a 
saúde. Pág. 4

A negação da vacina contra a Covid-19, 
difundida por Bolsonaro, é uma verdadeira 
afi rmação da morte. Pág. 4

Os serviços públicos e os servidores são 
importantes para a população. Diga não 
reforma administrativa. Pág. 5

Saiba qual é a importância do plebiscito no 
Chile, que decidiu substituir a Constituição da 
Era Pinochet. Pág. 6

Há possibilidades de que as aulas presenciais 
nas escolas estaduais possam retornar no Rio 
Grande do Sul. Pág. 7

 Leia nesta edição
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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

Se hackers conseguiram invadir todo o sistema do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e criptografaram o 
conteúdo, será que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é 
seguro? E as urnas eletrônicas?

Cá entre nós... Pergunta que não quer calar

A
té o ano de 2014 o Brasil viveu 
pouco mais de dez anos de 
empolgação do povo, com me-
lhores condições para milhões 

de brasileiros que não tinham chance 
alguma de conquistar um emprego e 
uma chance para estudar. Ainda falta 
muito para que o povo conquistasse de 
fato um país de bem-estar social, mas 
os avanços eram palpáveis, inclusive aos 
olhos do mundo. 

Mas a partir de 2015 as coisas começa-
ram a piorar porque o país foi sabotado 
pela Lava Jato em parceria com o Judi-

ciário, parlamentares e a grande mídia. 
Veio então o golpe.

Afundaram a economia, quebraram em-
presas brasileiras e cassaram o mandato 
de Dilma sem que ela tenha cometido 
crime. Deram um jeito de condenar Lula 
sem provas para tirá-lo do cenário polí-
tico-eleitoral e abriram espaço para Jair 
Bolsonaro levar a eleição e acelerar o Bra-
sil rumo ao caos. 

A Petrobras está sendo dizimada e ou-
tras estatais estão prestes a ser entregues 
também, sobretudo os bancos públicos. 

E o que é pior: Bolsonaro já chegou até a 
ensaiar a privatização do SUS, mas voltou 
atrás momentaneamente porque houve 
grande reação. O presidente também faz 
propaganda pela negação da vacina con-
tra Covid-19 – doença que já matou mais 
de 162 mil brasileiro – e tenta desqualifi -
car os serviços públicos de modo geral. 

Esta situação mostra que realmente o 
caos está cada vez mais próximo. Desem-
prego, violência, aumento da pobreza, 
alimentos mais caros... Mas, e depois? O 
país tem saída? Será que após o caos vem 
a calmaria ou vem ainda mais caos? 

Quando houve manifestação a favor do golpe para 
derrubar a presidente Dilma, 
No dia 15 de março de 2015, quando começaram as 
manifestações golpistas que acabaram derrubando a 
presidente Dilma Rousseff  em agosto de 2016, havia 
cartazes do tipo: ‘Dilma, devolva meu dólar a R$ 1,99’. A 
cotação do dólar na época era de R$ 3,22. 
No dia 5 de março deste ano, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afi rmou: “se eu fi zer muita besteira dólar 
pode ir a R$ 5. E agora, com o dólar superior a R$ 5,50 e 
os preços dos alimentos disparando, o que os golpistas 
têm a dizer? 

Recordar é viver...

editorial
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Fiscalizar eleição é direito do cidadão

Mestre do desastre, Bolsonaro será o grande derrotado nas eleições de 2020

brasil

No próximo dia 15 de 
novembro, na maior 
eleição já realizada 
no Brasil,  147,9 mi-

lhões de eleitores votarão em 1° 
turno nos 542 mil candidatos, de 
33 partidos, que disputarão os 
cargos de prefeito, vice-prefeito e 
vereadores em  5.569 municípios 
do país  - ficando de fora das elei-
ções apenas Brasília, Fernando 
de Noronha e os brasileiros que 
estiverem no exterior.  Dia 29 de 
novembro, em 2° turno, serão 
eleitos os prefeitos e seus vices.

Embora a Justiça Eleitoral 
garanta que as urnas eletrônicas 
– no total serão usadas 473 mil 
no pleito – são 100% seguras, 
a comunidade de informática 
do mundo inteiro (e do Brasil) 
dizem o contrário: máquinas 
de votar que não imprimem o 
voto, obsoletas, são 100% in-
seguras por não permitem a 
recontagem, sendo também 
vulneráveis a fraudes de “agen-
tes internos”, pessoas que tem 
acesso físico às máquinas, antes 
e durante a eleição.

Quanto aos softwares den-
tro da máquina, nada a fazer. 
É impossível conferir se estão 
corretos ou não por conta das 
dificuldades criadas pela própria 
Justiça Eleitoral.

Mas no dia da eleição é possí-
vel fiscalizar a votação na secção 
– porque mesários desonestos 
votam pelo eleitor, ainda mais 
nesta eleição em que a biome-
tria, um sistema de segurança, 
não vai ser usada, permitindo 
a mais simples das fraudes: um 
eleitor votar pelo outro.

Também é fundamental que o 
fiscal de partido recolha, no final 
do dia, na secção eleitoral, o bo-
letim de urna, desde que, cedo, 
ele solicite formalmente por 
ofício ao juiz – que é obrigado a 
cedê-lo. 

Os fiscais de partido pos-
suem direitos estabelecidos 
por leis e resoluções do TSE e é 
fundamental que os conheçam 
porque no dia da eleição, na 
prática, vão atuar no ambien-
te em que os fiscalizados é que 
mandam. Por isto é regra de 

ouro respeitar todos os agentes 
públicos tratando-os com a de-
ferência devida, jamais levan-
tando a voz para eles, mesmo 
quando desconfiar da honesti-
dade deles, mas sendo firme e 
corajoso. Por isto é fundamen-
tal um mínimo de treinamento 
e conhecimento da legislação 
para que possam fiscalizar com 
tranquilidade o pleito, exercen-
do seus direitos e denunciando 
as autoridades aos juízes e mes-
mo policiais, quando constatar 
alguma irregularidade.

Com a taxa de desemprego 
atingindo níveis estratosféri-
cos e que pode chegar a 18,5% 
no ano que vem; descaso total 
com a saúde, onde a Covid-19 
já bateu a casa dos 160 mil 
mortos; inflação que penaliza 
os mais pobres e sem propostas 
que apontem para uma saída 
segura para a crise econômica, 
o (anti) presidente Jair Bolso-
naro assiste ao derretimento 
das candidaturas a prefeito 
mais identificadas com ele, 
principalmente nas capitais e 
nas grandes cidades.

Dois típicos exemplos da 
perda de votos pela sua iden-
tificação com o bolsonarismo 
são as candidaturas a prefei-
to do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Tanto Marcelo Crivella 

quanto Celso Russomano estão 
se desintegrando na disputa 
eleitoral. Crivella já está prati-
camente fora do segundo tur-
no e na capital paulista, Russo-
mano caiu 7 pontos da última 
pesquisa. Ambos se agarram a 
Bolsonaro como dois náufra-
gos em um pedaço de navio em 
alto mar. Tudo indica que mor-
rerão afogados. Assim como os 
bolsonaristas escancarados ou 
camuflados de capitais como 
Recife, Belo Horizonte, entre 
outras.

Há poucos dias da eleição 
municipal, ao contrário da atí-
pica eleição de 2018, quando 
o “Efeito Whatsapp” levou fi-
guras inimagináveis e até gro-
tescas ao Palácio do Planalto, 
governos estaduais, Senado e 

à Câmara Federal, desta vez os 
bolsonaristas mais convictos 
embarcaram em uma canoa 
furada. A única mensagem que 
parece ser eficaz neste momen-
to poderá será um “Fora, candi-
dato de Bolsonaro!”

Como bem disse o sociólo-
go Marcos Coimbra, da Vox 
Populi, em entrevista recente 
ao Brasil 247: “Trinta por cento 
querem, outros 70% dos eleitores 
não. Como que se ganha eleições 
se 70% não votam em você?”

Grande derrotado nas elei-
ções de 2020, resta ao líder da 
extrema direita brasileira con-
tinuar a tentar implementar 
crueldades absurdas como a 
privatização do SUS e a dispa-
rar comentários homofóbicos 
para fazer rir seus seguidores.

Na quinta-feira (5/11), em via-
gem ao Nordeste, Bolsonaro errou 
a localização de municípios. Ele 
afirmou que Paulo Afonso ficava 
em Alagoas, mas a cidade fica na 
Bahia. Ele também disse que Pira-
nhas ficava em Sergipe, mas trata-
-se de um município alagoano. Por 
isso virou piada nas redes sociais. 

A postagem do presidente no 

Facebook, mostrando seu desco-
nhecimento em relação à região, 
só foi corrigida cerca de uma 
hora após a publicação, tempo 
suficiente para que fosse bastante 
compartilhada e criticada.  “Fui 
dormir sendo baiano e acordei 
alagoano”, escreveu no Twitter um 
morador de Paulo Afonso, zom-
bando de Bolsonaro.

Osvaldo Maneschy

Geraldo Magela

Bolsonaristas natos ou disfarçados patinam na disputa pelas prefeituras das capitais e de grandes cidades pelo Brasil afora.

Presidente vira piada por não conhecer o Nordeste 
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Mais uma vez Jair Bolsonaro 
se coloca contra a vida das pes-
soas na pandemia do Covid-19 
ao rejeitar a compra de vacinas 
chinesas fi nalizadas no Instituto 
Butantã de São Paulo. Manifes-
ta-se também contra a obrigato-
riedade de se vacinar. 

O Brasil registrou, no dia de 
fi nados, 160.272 mortes pelo 
vírus e a infecção pode recru-
descer. A raiva de Bolsonaro 
vai contra a ciência, expres-
sando também interesses po-
lítico-eleitoreiros contra o go-
vernador de São Paulo e contra 
produtos chineses. 

Para obter apoio de um gru-

po de fanáticos à sua reeleição 
em 2022, forja dois adversá-
rios: João Dória e a China. O 
desprezo pela ciência contraria 
a comprovação de que as vaci-
nas têm protegido a população 
contra várias epidemias como a 
do sarampo, da varíola, da po-
liomielite, dentre outras. Para o 
Covid-19 ainda não existe cura.  

Para impor sua vontade e 
seus interesses, o presidente, 
de forma autoritária, desauto-
rizou declarações dos generais 
que comandam o Ministério da 
Saúde e a Vice-Presidência da 
República favoráveis à compra 
da vacina chinesa. Bolsonaro 

se tornou ridículo ao dizer que 
“a caneta Bic é dele”, querendo 
mostrar poder absoluto. 

Para continuar com sua sub-
missão aos Estados Unidos, 
vai contra um produto chinês, 
pois norte-americanos e chine-
ses estão em guerra comercial 
e fi nanceira. Vacinas são feitas 
com um protocolo rigoroso e 
testadas cientifi camente. Bol-
sonaro está colocando em risco 
a vida e a saúde da população 
e esconde a informação correta 
sobre a vacina. Proteger-se do 
vírus está associado a proteger-
-se das mentiras e ideologias de 
Bolsonaro. 

brasil

Em 27 de outubro, na 
surdina, em plena pan-
demia, o presidente Jair 
Bolsonaro e seu minis-

tro da Economia, Paulo Gue-
des, publicaram um decreto (nº 
10.530) com o objetivo de plane-
jar a entrega da área de atenção 
primária de saúde às empresas 
privadas. A atenção primária é 
o mais extenso componente do 
SUS, constituído por mais de 40 
mil Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), que trabalham em con-
junto com as Equipes de Saúde 
da Família em todo o território 
nacional. 

Não foi o primeiro ato para 
enfraquecer a atenção primária 
do SUS. No ano passado, muda-
ram os critérios de seu fi nancia-
mento (municípios vão receber 

menos recursos), reduziram as 
ações que deveriam ser oferta-
das à população e criaram uma 
Agência privada para gerenciar 
a área. Depois de uma grande 
reação da sociedade, inclusive 
dos secretários de saúde dos 
estados e dos municípios, o De-
creto 10.530 foi revogado. 

Falsos como sempre, Bolso-
naro e Guedes declararam que 
jamais pensaram em privatizar 
o SUS. Mas, se o decreto previa 
a construção ou reforma de uni-
dades de saúde feitas por em-
presas privadas, elas não seriam 
donas dos prédios e das suas 
instalações? E sua gestão, que 
seria feita também pelas empre-
sas, não seguiria os interesses 
dos donos? Tentando ameni-
zar, Guedes disse que o governo 

daria um voucher (espécie de 
cheque com valor fi xo) e que a 
população não iria pagar pelas 
consultas. Mas a atenção primá-
ria faz muitas coisas mais, além 
de consultas. 

O pior: o decreto foi publi-
cado sem consultar nenhum 
dirigente do SUS (Ministério 
da Saúde, Secretarias Estaduais 
e Municipais e Distrital de Saú-
de), contrariando toda a legis-
lação que fundamenta o SUS. 
Bolsonaro disse que o decreto 
foi mal interpretado, devido 
a notícias falsas (fake news) e 
avisou que vai publicar outro 
com objetivos semelhantes. 
Eles já mostraram, com outras 
medidas, que querem quebrar 
as pernas do SUS. Não pode-
mos deixar.

O ministro Luiz Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal Fe-
deral, negou pedido do ex-pre-
sidente Lula para ter acesso aos 
documentos enviados pela Pe-
trobras ao Departamento de Jus-

tiça dos Estados Unidos que ser-
viram para fechar acordo numa 
ação coletiva. 

Esses documentos poderiam 
provar a inocência do ex-presi-
dente em relação às acusações da 

Lava Jato. Isso porque, embora a 
Petrobras seja assistente da acu-
sação no Brasil, nos EUA a em-
presa assumiu a culpa pelas frau-
des cometidas por seus diretores 
e jamais citou o nome de Lula. 

Bolsonaro e Guedes querem desmantelar o SUS

Negação da vacina contra Covid-19 é afi rmação da morte

Fachin impede Lula de ter acesso
a documentos que provariam sua inocência

Geraldo Lucchese

Vicente Faleiros

Outdoor da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, em Petrolina (PE)
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“Eu sinto como se as pessoas empurrassem o mundo 
pro abismo, como se elas não fossem cair também.”

Zélia Duncan

O Presidente da As-
sociação dos Enge-
nheiros da Petrobrás 
(AEPET), engenhei-

ro Felipe Coutinho, o desco-
bridor do pré-sal, geólogo Gui-
lherme Estrella, o articulista de 
vários sites e jornais, economis-
ta Claudio da Costa Oliveira, e 
muitos outros profi ssionais que 
conhecem muito da indústria 
de petróleo e ainda sobre a ação 
da banca no Brasil, vem de-

nunciando, desde os governos 
petistas, a transformação da 
Petrobrás, de uma grande em-
presa com tecnologia de ponta 
em petróleo para uma simples 
distribuidora de benesses fi -
nanceiras e patrimoniais para 
as fi nanças internacionais.

O ápice vem com o Co-
municado de 27/19/2020 do 
Conselho de Administração 
da Companhia: “A companhia 
poderá propor o pagamen-

to de dividendo compatível 
com a geração de caixa, mes-
mo em exercício em que não 
for apurado lucro contábil” e 
mais “dividendos extraordiná-
rios, superando o dividendo 
mínimo legal obrigatório ou o 
valor apurado a partir da fór-
mula (remuneração = 60% x 
(Fluxo de Caixa Operacional 
– CAPEX) quando seu endivi-
damento bruto estiver inferior 
a US$ 60 bilhões, mesmo na 

hipótese de não verifi cação de 
lucro contábil”.

A quem se destinam estes 
dividendos? Ora o Governo 
Federal detém 28% e o BN-
DESPar 8% do capital. Inves-
tidores estrangeiros 45%. Os 
19% restantes estão distribuí-
dos por pequenos investidores 
e especuladores do mercado 
bursátil. Passada uma semana 
deste Comunicado, a ação da 
Petrobrás estava em queda, já 

tendo recuado 5%. Desmorali-
zação para esta gestão venal ou 
incompetente, para quem os 
colocou lá, e sobrando para o 
Brasil e sua maior empresa.

Objetivando pagar divi-
dendos sobre prejuízo, estão 
anunciadas as vendas da Refi -
naria de Mataripe, na Bahia, a 
primeira construída no Brasil, 
e a de Manaus, a única na re-
gião amazônica. Incrível, po-
rém verdadeiro.

Durante a pandemia servi-
dores e serviços públicos têm se 
revelado essenciais para que o 
País atravesse a maior crise sa-
nitária, econômica e social dos 
últimos cem anos. Com desta-
que para o SUS (Sistema Único 
de Saúde), milhares de servido-
res estão arriscando suas vidas 
para atender as demandas ur-
gentes da população enquanto 

enfrenta ataques a direitos e à 
própria estrutura que garante o 
modelo de Estado de bem estar 
social previsto pela Constitui-
ção de 88. 

Para avançar com seu projeto 
de desmonte desse modelo de 
Estado, o governo Bolsonaro-
-Guedes investe em uma potente 
guerra de narrativa para tentar 
convencer a população de que os 

serviços públicos são inefi cientes 
e servidores acumulam "privilé-
gios" demais. Mas a realidade é 
que em 30 anos, o Brasil perdeu 
cerca de 100 mil servidores, en-
quanto no mesmo período a 
população aumentou em aproxi-
madamente 47 milhões.

Essa falsa narrativa, dentre 
muitas outras,  que busca ga-
nhar a opinião pública em favor 

da aprovação da PEC 32/20, da 
reforma Administrativa, pre-
cisa ser desmontada, sob pena 
de que os brasileiros que estão 
sendo convencidos diariamen-
te por essas inverdades descu-
bram tarde demais que serviços 
públicos e servidores não são 
importantes apenas durante a 
pandemia, mas o tempo todo. 

Ao longo de nossas vidas, 

todos vamos utilizar em algum 
momento serviços públicos. 
Mesmo aqueles que pagam por 
educação, saúde e previdência 
privada e pensam que a privati-
zação é a saída para os proble-
mas da administração pública. 
Mais do que depender de ser-
viços públicos, temos direito a 
eles e devemos exigir que o Es-
tado assegure esse direito. 

Petrobrás paga dividendos mesmo sem ter lucro

Serviços públicos e servidores são importantes o tempo todo

6 de novembro de 2020

Pedro Pinho

Engana-se quem pensa que a 
proposta de reforma Administrativa 
do governo busca mais efi ciência e 
o aperfeiçoamento do modelo de 
Estado, ou mesmo a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos. Essa é 
uma reforma que persegue servidores, 
destrói direitos e acaba com a proteção 
constitucional de cada um de nós, 
além de acentuar a possibilidade 
de um governo que apadrinha, se 
benefi cia politicamente do Estado e 
promove perseguições ideológicas. 

A jornada para combater os diversos 
ataques do governo Bolsonaro 
continua e precisa cada vez mais da 
ampliação e força dos mais de 11 
milhões de servidores do Brasil. O 

debate com a sociedade para ampliar 
essa resistência contra o desmonte 
dos serviços públicos é outro ponto 
essencial dessa caminhada. 

O ataque que os servidores e 
empregados públicos vêm sofrendo 
nos últimos anos é fomentado 
justamente por aqueles que se 
benefi ciam com privatizações: 
grandes empresários, banqueiros 
e políticos ultraneoliberais. A culpa 
da crise econômica não é do serviço 
público. Não podemos permitir que 
esse projeto de desmonte do Estado 
siga e deixe milhões de brasileiros e 
brasileiras desamparados. Por isso, 
dizemos não à reforma Administrativa 
e sim ao futuro do Brasil. 

Serviços públicos são essenciais e sem 
servidores não há serviços públicos 
na educação, saúde, infraestrutura, 
ciência e tecnologia, meio ambiente, 
na comida que chega a nossa mesa, na 
água, energia elétrica, gás de cozinha, 
segurança, fi scalização etc. 

A falácia de que há excesso de 
servidores no Brasil e que eles ganham 
muito é a base das inverdades 
reafi rmadas dia após dia e reforçada 
por estudos que distorcem dados 
para dar o ar de credibilidade que o 
governo precisa para destruir os direitos 
constitucionais do povo brasileiro. 

O Brasil tem muito menos servidores 
do que a média da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O número de 
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Pedro Armengol, diretor da Condsef e da CUT

Pandemia acentuou a função essencial de políticas públicas na vida dos brasileiros,
mas papel do Estado de bem estar social é ainda mais abrangente e deve ser defendido 

servidores públicos representa 12,5% 
do total de trabalhadores no país, contra 
21,2% da média dos países da OCDE. 
Em relação à proporção da população, 
os servidores públicos somam 5,6%, 
também abaixo da OCDE (9,6%). 

Pesquisa do Dieese também derruba 
a afi rmação de que as remunerações 
no setor público são altas. Tirando 
exceções que se concentram 
principalmente em carreiras como 
a de magistrados e parlamentares, 
93% do funcionalismo brasileiro 
que está no Executivo têm média 
salarial de R$ 4,2 mil. Acontece que 

a reforma Administrativa, enviada 
ao Congresso no dia 3 de setembro, 
poupa parlamentares, juízes, 
desembargadores, ministros de 
tribunais superiores, promotores e 
procuradores — categorias com maior 
remuneração e benefícios. 

Ao contrário do que afi rma o governo, 
a PEC 32/20 afetará também os atuais 
servidores públicos e os empregados 
das estatais. Exemplo disso é a 
demissão por mau desempenho, que já 
é estabelecida pela Constituição, mas 
ainda sem regulamentação por
 lei complementar. 
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A realização do plebisci-
to do dia 25 de outu-
bro de 2020 é mais um 
resultado de cerca de 

trinta anos de mobilizações da 
sociedade civil chilena. Houve 
diferentes formas de luta (plebis-
citos nacionais tanto o de 1988 
(NO a permanência de Pinochet 
no Governo); como o de 1989 
(exigindo Reformas na Cons-
tituição). Houve o movimento 
dos Pinguins em 2006, quando 
secundaristas, ocupando escolas 
reivindicam gratuidade no en-
sino, e levam o Governo a fazer 
uma reforma educacional. Outra 
forma de luta foram os inúmeros 
“plebiscitos comunales” deno-
minados “Diálogos Cidadãos”, 
auto- convocados, sem patrocí-
nio das autoridades ofi ciais. No 
seio destas ações nasce a Coor-
denação contra as AFPs (empre-
sas privadas que administram os 
fundos de pensão). 

A mais prolongada e aguerrida 
das manifestações foi o “estalido 
social” de 14/10/2019 que chega 
até o plebiscito de 2020. Em to-
dos estes momentos a cidadania 

resistiu contra o modelo liberal 
de modernização da socieda-
de, plasmada na Constituição 
de 1980 que abriu o mercado ao 
capital internacional e privatizou 

os serviços públicos. E exigiu do 
Governo mudanças no modelo.

Os 78% dos votantes no ulti-
mo plebiscito foi quem obrigou o 
Governo a convocar o Plebiscito, 
para elaborar uma nova Consti-
tuição, mais democrática, mais 
participativa. Conseguem que 
seja formada a assembleia cons-
tituinte composta por membros 
dos movimentos sociais. Con-
seguem que seja de composição 
paritária (50 % de Homens e 50 
% de mulheres), e que partici-
pem como membros efetivos os 
representantes dos povos ori-
ginários a fi m de que Chile seja 
uma Nação mestiça de fato.

Assim, a própria realização 
do Plebiscito já foi uma impor-
tante vitória. 

A luta continua não só no 
período pós plebiscito com 
a constituição da Comissão 
Constituinte (que estabelece 
normas de funcionamento) 

como na própria Assembleia. E 
mesmo tendo uma nova Cons-
tituição que estabelece um 
novo pacto social, leva tempo 
para solucionar os problemas 
imediatos e mudar o rumo do 
modelo de desenvolvimento

A luta continua para reverter 
o modelo de desenvolvimento.

Observo que nem os políti-
cos profi ssionais e nem os par-
tidos políticos tiveram ou tem 
protagonismo neste momento. 
A pratica de aprofundamento 
da Democracia direta, onde os 
atores principais são os mem-
bros dos movimentos sociais, 
deslegitimam os políticos e os 
partidos como mediadores.

Talvez esta questão, entre 
outras, seja uma das conse-
quências relevantes do resul-
tado do Plebiscito. Como os 
políticos devem proceder para 
recuperar a legitimidade e po-
derem mediar? 

A importância do resultado do plebiscito no Chile

Em pronunciamento na 
noite de quinta-feira (5/11), o 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, voltou a 
denunciar que estão ocorren-
do fraudes na eleição presiden-
cial e disse que os votos pelo 
correio são “corruptos” para 
favorecer seu opoente Joe Bi-
den. Ele já disse que não acei-

tará os resultados nos estados 
em que Biden estava perdendo 
e virou na última hora graças 
aos votos pelo correio. Trump 
já acionou advogados para en-
trar com todo tipo de recurso 
na Justiça e afi rmou que vai 
pedir recontagem. O resulta-
do ofi cial pode demorar vários 
dias para ser promulgado.

É crescente a presença da 
República Popular da China 
no cotidiano do Brasil. Eco-
nomicamente, já o sabemos, 
a China, há mais de 10 anos, 
é o maior parceiro comercial 
brasileiro, de tal forma que, 
caso os asiáticos reduzam 
suas compras aqui, haverá 
grande baque na economia 
brasileira, especialmente, de-
semprego signifi cativo

Mas agora os chineses es-
tão cada vez mais presentes 
no Brasil por meio de uma 
conquista científi ca, fruto 
de sua elevação social e eco-
nômica, ocorrida a partir da 
Revolução Socialista de 1949, 
dirigida por Mao Tse Tung. 
Até então, a China era conhe-
cida no mundo por sua misé-
ria, ondas de fome, submissão 
colonial e atraso, pois até as 
mulheres podiam ser com-
pradas nas feiras, juntamen-

te com animais. Essa relação 
animalizada foi extinta pela 
Revolução, que, após empre-
ender uma vigorosa sociali-
zação dos meios de produção, 
com reforma agrária e edu-
cacional, levou a China a ser 
hoje a potência que é: um país 
produtor de vacinas, lançador 
de naves ao espaço sideral e 
dos países mais avançados em 
tecnologia de ponta em todo 
o mundo.

Aliás, a vacina chinesa 
contra a Covid-19, que está 
sendo produzida e testada 
pelo Instituto Butantan, de 
São Paulo, até motivou de-
sentendimento público entre 
Bolsonaro e seu vice presi-
dente, Hamilton Mourão. O 
presidente disse que o Brasil 
não vai comprar a vacina chi-
nesa e Mourão o contestou 
dizendo “lógico que vai”. Da 
mesma forma que foi tam-

bém a China, cada vez mais 
presente no cotidiano brasi-
leiro, a responsável por de-
sentendimento público entre 
o Embaixador dos EUA no 
Brasil, Jeff  Todd, que ame-
açou o governo de “graves 
consequências” , caso permi-
ta a introdução da tecnolo-
gia chinesa 5G, e também o 
vice Mourão, que contestou 
a ameaça  afi rmando que a 
participação da tecnologia da 
asiática Hawei no Brasil já é 
um fato consumado, descar-
tando qualquer consequên-
cia grave para o país em ra-
zão desta opção tecnológica. 

Além disso, compõe o 
quadro de maior presença 
chinesa no Brasil, o fato de 
que o jornal conservador O 
Globo, historicamente hostil 
à Revolução Chinesa, insta-
lou recentemente uma sucur-
sal em Pequim.

Eleição nos EUA:
Trump reclama de fraude

Cresce a presença da
China no Brasil, da vacina ao 5G
Beto Almeida

Nielsen de Paula Pires
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A Justiça estadual acatou, 
no dia 5 de novembro, 
pedido da Procura-
doria Geral do Estado 

(PGE) para barrar a decisão de 
que as aulas presenciais só pode-
rão retornar com laudos técni-
cos que atestem a segurança das 
escolas. O processo foi deferido 
pela desembargadora Marilene 
Bonzanini. Tornando sem efeito 
a ação anterior. A partir disso, as 
aulas presenciais nas escolas es-
taduais estão autorizadas a partir 
do dia 6. No recurso apresentado 

pelo governo, houve a susten-
tação “que o simples ateste por 
profissional da área sanitária em 
um dado momento não assegu-
ra a preservação das condições 
de segurança, pois a organização 
do local não é suficiente sem o 
engajamento permanente da co-
munidade escolar”. 

A PGE também argumentou 
que as orientações previstas nas 
portarias conjuntas da Secretaria 
da Saúde e da Educação foram 
criadas por técnicos capacitados 
e que cabe sua execução por par-

te dos profissionais da educação 
e à comunidade escolar. E que 
o Estado entendia ser absolu-
tamente a declaração prévia de 
conformidade por agente técni-
co para abertura das escolas.

O CPERS-Sindicato atendeu 
o recurso da PGE mas infor-
mou no seu Twitter que re-
correrá da decisão, “as escolas 
estaduais não têm condições de 
retorno e a comunidade esco-
lar não pode se responsabilizar 
pela segurança sanitária das 
instituições”, reitera.

A estrutura da Fundação de 
Ciência e Tecnologia (Cientec) 
poderá ser assumida pela Uni-
versidade Estadual do Rio Gran-
de do Sul (Uergs). A proposta 
foi apresentada pela Secretaria 
Estadual de Inovação, Ciência e 
Tecnologia (Sict). A fundação se 
encontra em processo de extin-
ção desde 2018. Fazem parte da 
sua estrutura oito áreas de pes-
quisa, 25 laboratórios e mais de 
100 equipamentos. 

A proposta começou a ser 
apresentada pelo secretário-ad-
junto da (Sict), Fernando Mattos, 
em reunião virtual, realizada do 
Conselho Universitário da Uer-

gs. Ele também é conselheiro da 
Uergs. Segundo Mattos, a pro-
posta foi bem aceita pelo gover-
nador Eduardo Leite (PSDB), que 
pediu mais detalhes para enten-
der como funcionará esta ação. 
Um acordo judicial, em agosto 
destinou parte dos laboratórios 
da Cientec para a Uergs. Uma rei-
vindicação liderada pelo Sindica-
tos dos Engenheiros (Senge-RS) 
com apoio de pró-reitores e pro-
fessores da universidade, além de 
pesquisadores da fundação. 

“Essa transferência significa 
que um patrimônio intelectu-
al gaúcho de mais de 75 anos, a 
Cientec vai potencializar a nossa 

universidade estadual nos eixos 
de ensino, pesquisa e extensão. 
Não podemos perder essa opor-
tunidade”, destaca o engenhei-
ro João Leal Vivian, diretor do 
Senge-RS. Para se tornar con-
creta a operação, serão necessá-
rias etapas como a extinção do 
CNPJ da Cientec, e o repasse da 
estrutura para o Estado. Além 
de uma análise mais detalhada. 
Foi solicitado à Uergs um pro-
jeto explicando como será feito 
o aproveitamento das áreas de 
pesquisa, laboratórios e demais 
equipamentos. Neste sentido, o 
Senge-RS também uma propos-
ta com sugestões.

O chimarrão pode ficar mais 
caro, e mais, pode até faltar er-
va-mate em 2021. Isto porque a 
oferta de matéria-prima foi afe-
tada pela estiagem deste ano nos 
ervais, aumento da exportação, e 
o aquecimento no consumo em 
função da pandemia. 

A defasagem nos preços está 
próxima de 40%, segundo o 
presidente do Sindicato da In-

dústria do Mate no Rio Grande 
do Sul (Sindimate), Álvaro Pom-
permayer. A estiagem atingiu 
a brotação do verão. Causando 
impacto na disponibilidade de 
erva-mate no mercado, e tam-
bém no seu preço que deverá so-
frer majoração. A falta de chuva 
também atingiu a Argentina. O 
resultado é que as indústrias da-
quele país buscaram o produto 

no Brasil.  “Isso desestabilizou 
os estoques”, enfatiza Pomper-
mayer. O volume importado 
pelos argentinos é calculado em 
10 mil toneladas, o que repre-
senta 45 dias de consumo no Rio 
Grande do Sul. 

A situação também foi agra-
vada pelo aumento de insumos, 
embalagens, papelão e combus-
tíveis. A pandemia fez com que 

as pessoas tomassem mais chi-
marrão, por estarem mais tempo 
em casa. Ainda segundo o presi-
dente do Sindimate, a previsão é 
que apareçam dificuldades para 
abastecer o mercado a partir de 
fevereiro de 2021. Principalmen-
te se a seca se repetir. “se essa es-
tiagem acontecer, aí a indústria 
vai ter que achar outro lugar para 
comprar”, analisa o dirigente. 

Aulas presenciais nas escolas estaduais
podem retornar no Rio Grande do Sul

Uergs poderá assumir a estrutura da Cientec

Erva-mate sofre efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul

Patrícia Duarte
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Em Porto Alegre, nova 
pesquisa do instituto Real 
Time Big Data, divulgada 
no dia 2 pela CNN Brasil, 

aponta que a candidata do PC do 
B/PT, a jornalista Manuela D’Ávila 
lidera a disputa para a prefeitura 
da capital com 27% das intenções 
de voto. Seguida pelo atual pre-

feito, Nelson Marchezan (PSDB/
PSL), com 13%,  Sebastião Mello 
(MDB) e José Fortunati (PTB)  
com 12%, Fernanda Melchiona 
(PSOL), com 4%, Juliana Brizola 
(PDT), Gustavo Paim (PP) e Val-
ter Nagelstein (PSD), a pedetista e 
os dois candidatos com 3%, Mont-
Serrat Martins (PV), Luiz Delvair 

(PCO),João Derly (Republica-
nos), os três com 1%. Rodrigo Ma-
roni (PROS) e Júlio Flores (PSTU) 
não pontuaram. Brancos e nulos 
somam 10% e outros 10% ainda 
estão indecisos. O levantamento 
foi realizado entre os dias 29 e 31 
de outubro e ouviu 1.050 pessoas 
por telefone. A margem de erro 
é de três pontos percentuais para 
mais ou para menos e o intervalo 
de confi ança é de 95%. 

Esse levantamento confi rma 
a tendência das três últimas pes-
quisas eleitorais que apresenta-
vam Manuela com 27% lideran-
do as intenções de voto, seguida 
por três candidatos em segundo 
lugar empatados tecnicamente, 
mas com Marchezan com um 
ponto percentual à frente.

Vale observar o panorama mar-
cado pelo acirramento da disputa 
para o segundo lugar refl etido no 
programa eleitoral e nas inserções. 

Há uma polarização entre os atu-
ais candidatos Sebastião Melo 
que já foi vice-prefeito de Porto 
Alegre, e o atual prefeito Nelson 
Marchezan.  

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) permitiu que, no dia 
5 de novembro, Caetano Veloso 
fi zesse um show online, median-
te cobrança de ingressos, para a 

campanha de Manuela D’Ávila, e 
Guilherme Boulos (PSOL), can-
didato a prefeito de São Paulo. Os 
ministros derrubaram a decisão 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/RS) de proibir a apresenta-
ção, após ação do candidato Gus-
tavo Paim (PP). O TRE havia en-
tendido que  o evento se confi gura 
como um showmício.

Para evitar o aumento no nú-
mero de casos de coronavírus 
no Uruguai, o país reforçou o in-
gresso de estrangeiros no país. O 
ministro do Turismo, Herman 
Cardoso em vídeo no fi nal de ou-
tubro destacou que neste verão o 
país não poderá receber turistas 
em função da pandemia. “Somos 
muito agradecidos e os recebemos 
sempre de braços abertos, mas 
neste ano não poderá ser assim. 
Confi amos que esta situação po-
derá se reverter a médio prazo e 
voltaremos a recebê-los da mesma 
maneira que sempre. Quando isto 
passar, os esperamos para o reen-

contro”, concluiu. 
O sinal de alerta foi acionado, 

isto porque apesar de atualmen-
te ter 2,8 mil casos de infecções e 
53 mortes, no dia 18 de outubro, 
foram registrados 30 novos casos. 
No dia 20, entraram mais 63 casos 
positivos. Segundo especialistas, 
um dos problemas pode estar lo-
calizado na fronteira das cidades 
de Rivera e Santana do Livramen-
to. Nos fi nais de semana, circulam 
mais de três mil pessoas, com um 
ritmo de 60 ônibus trafegando 
para levar turistas para compras 
nos free shops. 

“Reduzir a atividade comercial 

é uma solução”, segundo o ex-vi-
ce-ministro da Saúde do Uruguai, 
especialista em Saúde Pública, Mi-
guel Fernandéz Galeano, consul-
tor da Universidade da República 
(UDELAR) e da Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS), 
e assessor da presidência da Frente 
Ampla.O médico explica que esse 
translado frequente na fronteira 
deve ter mais controle. Principal-
mente nesse momento “em que 
crescem o número de casos” e 
para que não haja o “o aumento da 
transmissão comunitária do vírus 
de uma forma leve para intensa no 
Uruguai”. 

A Virada Sustentável pros-
segue até 22 de novembro, 
em Porto Alegre. O evento foi 
todo readequado, em função 
da pandemia. As ofi cinas e de-
bates são pautados pelos Sete 
Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável. São mais de 90 
atrações, instalações artísticas 
em toda a cidade, shows exibi-

dos, ao vivo, pela internet e na 
TVE.  

Os espetáculos são reali-
zados no estúdio da Virada e 
podem ser assistidos também 
no YouTube. Ocorre ainda a 
4 ª Mostra Semente - Cinema 
Infantil e de Sustentabilidade, 
com exibições de curta-metra-
gens até o dia 30 de novembro. 

Manuela D’Ávila lidera disputa em Porto Alegre, segundo pesquisas

Uruguai reforça controle para diminuir transmissão do coronavírus

Virada Sustentável
prossegue até 22 de novembro

rio grande do sul

Patrícia Duarte

Manuela D’Ávila e Caetano Veloso

Barreiras sanitárias foram colocadas na fronteira em Rivera e Santana do Livramento

Candidatos que disputam a corrida para a Prefeitura de Porto Alegre.
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