
O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é uma referência à morte do herói 
nacional Zumbi dos Palmares, em 1695, um símbolo da resistência e luta contra 
a escravidão. Mas, 325 anos depois, o que falar de um Brasil que ainda mantém 

uma cultura de preconceito e racismo, agora presente até na presidência da 
República? Depois do assassinato de João Alberto Freitas por seguranças do 

Carrefour, Bolsonaro ignorou o fato e Mourão disse que não há racismo no Brasil.

Fabio Kanczuk, diretor de política econômica 
do Banco Central, mora nos Estados Unidos. 
Isso é ilegal, mas... Pág. 3

O segundo turno das eleições municipais 
mostra que a união da esquerda é a solução 
para vencer a direita em 2022 Pág. 4

O apagão no Amapá mostra a incapacidade do 
governo e o desastre que é a privatização do 
setor elétrico Pág. 5

Saiba tudo sobre as eleições no Maranhão e o 
clima para o segundo turno em São Luís, quer 
será no dia 29/11. Pág. 7 e 8

 Leia nesta edição

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

A ocupação de leitos destinados a pacientes de 
Covid-19 vem aumentando em diversas cidades. 
São Paulo, Macapá, Manaus, Belém, Curitiba e 
Recife noticiaram ocupação entre 80% e 90%. 
Com a segunda onda na Europa, gestores 
da saúde discutem novas medidas. Para o 
presidente do Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) e secretário de Saúde do 
Maranhão, Carlos Lula, o alerta para o aumento 
de casos volta a ser ligado no Brasil.Pág. 8

Nova onda 
de Covid-19
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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

A Justiça levou 5 anos,
11 meses, 29 dias e
2 horas para ler a 
denúncia contra José 
Serra (PSDB) e aceita-la 
três horas antes de a 
ação prescrever.
O revisor do processo 
contra Lula leu 250 mil 
páginas em 6 dias, o que 
signifi ca 2 mil páginas 
por hora, sem dormir.

Há 17 anos o 
governo Lula lançou 
o programa Luz Para 
Todos, que tirou 16 
milhões de pessoas 
da escuridão. Agora 
p apagão é a reali-
dade na direita pri-
vatista, capitaneada 
pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo mi-
nistro da Economia, 
Paulo Guedes. Eles 
querem destruir 
tudo o que foi feito 
no governo Lula.

Ajude o Brasil Popular a 
continuar informando você

quando um governo 
e uma rede de
supermercados têm 
a mesma ideologia...

Cá entre nós...Recordar é viver...

Judiciário brasileiro

2009 - seguranças do Carrefour agrediram Januário Alves de 
Santana, no estacionamento de uma unidade em Osasco. Ele 
teria sido confundido com um ladrão e foi acusado de roubar o 
próprio carro, um EcoSport.

Dezembro de 2017 - trabalhadores do Carrefour que reivindi-
caram benefício de remuneração por trabalho em feriados foram 
demitidos com a falsa justifi cativa de corte de gastos, mas na ver-
dade o motivo foi o movimento grevista.

Outubro de 2018 - funcionários da empresa, em São Bernardo 
do Campo (SP), agrediram Luís Carlos Gomes, defi ciente físico, 
porque ele abriu uma lata de cerveja dentro da loja. Surpreen-
dido pelos funcionários do supermercado, o cliente reiterou que 
pagaria pelo item, mas assim mesmo foi encurralado em um ba-
nheiro, onde recebeu um mata-leão.

Dezembro de 2018 - um segurança do Carrefour matou um ca-
chorro envenenado com chumbinho.

Maio de 2019 - a Justiça do Trabalho concedeu liminar pedi-
da pelo Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região contra 
o Carrefour, que estaria controlando a ida dos empregados ao 
banheiro, o que foi considerado como degradante para os tra-
balhadores.

14 de agosto de 2020 - Moisés Santos, promotor de vendas do 
Carrefour, faleceu enquanto trabalhava em um supermercado da 
rede, em Recife (PE), e o corpo dele foi coberto com guarda-sóis 
e cercado por caixas, para que a loja não fosse fechada e conti-
nuasse a vender para aumentar os lucros. O corpo fi cou no local 
das 8h às 12h, até ser retirado pelo Instituto Médico Legal.

19 de novembro de 2020
Seguranças espancam o homem negro, João Alberto Silveira 
até a morte.

20 de dezembro de 2020 - o vice-presidente Hamilton Mourão 
diz que o assassinato de ontem no Carrefour não se trata de caso 
de racismo, porque “não existe racismo no Brasil” e o presidente 
Jair Bolsonaro ignora o caso. Então vale lembrar que esse gover-
no já desprezou:

- a morte de pessoas em Brumadinho (MG);
- o óleo nas praias do Nordeste;
- as queimadas no Pantanal;
- o desmatamento na Amazônia;
- a pandemia de Covid-19;
- e o apagão no Amapá.

Quando Bolsonaro deixará de dar mal exemplo e quando ele e 
sua turma serão responsabilizados por isso?

editorial
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Ao contrário do que possa pare-
cer, tecnologia é um termo que não foi 
cunhado na Revolução Industrial. A ex-
pressão tem origem no grego “technos: 
ofício, profi ssão” e “logos: saber, estudo, 
conhecimento” e denota o saber acumu-
lado dos trabalhadores. 

Portanto, todo instrumento, equipa-
mento, método ou artefato criado pelo 
homo sapiens – que tem como objetivo 
permitir um salto de qualidade na or-
ganização social, econômica, política ou 
cultural – é tecnologia. Com esta conclu-
são podemos afi rmar que toda a tecno-
logia é social, pois essas ações só podem 
ocorrer em sociedade. 

No aprendizado sobre Tecnologia So-
cial (TS) é preciso ter claro que não esta-
mos tratando somente de algo com baixo 
custo e de pouco investimento tecnoló-
gico, exclusivamente direcionado para as 
camadas mais excluídas socialmente. 

Ao pensar desta forma corre-se o ris-
co de determinar que os pobres jamais 
poderão deixar de ser pobres, pois sua 
produção não terá escala e, consequen-
temente, não poderá concorrer com as 
tecnologias convencionais. 

Precisamos partir do pressuposto que 
máquinas, técnicas e equipamentos, de 

que as comunidades necessitam, devem 
servir para emancipar as pessoas, gerar 
desenvolvimento local e territorial, bus-
cando relação com o meio ambiente e 
com a sustentabilidade.

As iniciativas de TS se constituem em 
uma das mais profícuas alternativas de 
enfrentamento das questões sociais por 
se tratarem de experiências constituídas 
em iniciativas comunitárias locais, pelo 

saber popular, por meio de processos 
participativos e democráticos. 

Diante desta análise, o desafi o atual 
indica a necessidade de uma ampliação 
no reconhecimento, na sistematização 
e na consequente disseminação das 
metodologias de TS, com a convicção 
de que é possível fazer a diferença nos 
rumos do desenvolvimento humano 
da nossa sociedade.

21 de novembro de 2020

Vergonha! 

brasil

Não é piada. É apenas 
uma triste realidade 
de um país gover-
nado por um bando 

de entreguistas que fi ngem na-
cionalismo aparecendo com a 
bandeira brasileira, mas na ver-
dade não estão nem aí com o 
Brasil. Não é à toa que o governo 
Bolsonaro, com apoio do presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), quer aprovar a “auto-
nomia do Banco Central”. É para 
que ele seja dirigido diretamente 
dos Estados Unidos. 

A vergonha está no fato de o 
diretor de política econômica do 
Banco Central, Fabio Kanczuk, 
morar em Boston, nos Estados 

Unidos, desde março, com toda a 
sua família. De acordo com a co-
luna da Carla Araújo, no UOL, a 
ausência de Kanczuk tem incomo-
dado alguns membros da institui-
ção que, nos bastidores, reclamam 
da ausência do diretor e da falta de 
contato mais direto com ele.

Em tese, Kanczuk – ex-se-
cretário de Política Econômica 
no governo Michel Temer – é 
responsável pela realização de 
pesquisas e a elaboração do sis-
tema de metas de infl ação, ponto 
importante da política neoliberal 
do ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Mas de fato não faz 
nada. Além disso, vale ressaltar 
que um diretor do Banco Cen-

tral do Brasil não poderia morar 
no exterior, uma vez que se trata 
de um servidor público que, se-
gundo a lei, só poderia sair do 
país com exposição de motivos, 
em viagem ofi cial, com a autori-
zação direta de Ministro de Esta-
do ou Presidência da República. 

Como Kanczuk também é do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), ele viaja ao Brasil só 
para participar das reuniões, que 
acontecem a cada 45 dias para 
decidir a Selic (taxa de juros do 
país). Para isso, ele tem feito um 
bate e volta entre Brasília e Bos-
ton e ainda é remunerado pelas 
viagens pagas pelo Banco Cen-
tral, um órgão público.

Tecnologias Sociais como proposta para uma nova sociedade
Jeff erson Oliveira e Dalva OliveiraRefl exões iniciais – parte 1

Diretor do Banco Central do Brasil
mora nos Estados Unidos



4

brasil

Diversos resultados, 
no primeiro turno 
das eleições, acaba-
ram convergindo 

para um caminho que os parti-
dos de esquerda não consegui-
ram tomar nas eleições de 2018 
e em grande parte dos pleitos 
municipais deste ano. Disputas 
no segundo turno em várias 
grandes cidades uniram parti-
dos de esquerda contra direi-
tistas, muitos deles ligados ao 
bolsonarismo. 

Essa situação levou os parti-
dos de esquerda a avançar po-
lítica de aliança, com trocas de 
apoios para o segundo turno. O 
caso mais emblemático é o de 
São Paulo, maior cidade brasi-
leira, onde a centro-esquerda se 
reuniu em torno do candidato 
a prefeito, Guilherme Boulos 
(Psol).

“Vamos derrotar o atraso” foi 
a palavra de ordem na manhã 
desta sexta-feira (20) durante 
o lançamento da Frente Demo-
crática por São Paulo em apoio 

à candidatura de Boulos.
Além do PCB e UP, partidos 

que já estão coligados com o 
Psol desde o primeiro turno, o 
ato contou com a presença de 
representantes do PCdoB, PDT, 
PT e Rede. O PSB também de-
clarou apoio a Boulos, embora 
sem a presença do seu candida-

to derrotado, Márcio França.
Com apoio declarado de li-

deranças nacionais como Lula, 
Ciro Gomes e Marina Silva, 
entre outros, a frente defende 
a justiça social e o combate ao 
“BolsoDória”, uma união entre 
o presidente Jair Bolsonaro e o 
governador de São Paulo, que 

se formou nas eleições de 2018 
e agora se repete com o apoio de 
Celso Russomanno (Republica-
nos) à reeleição de Bruno Covas 
(PSDB). 

Em algumas capitais a situa-
ção é a seguinte.

Porto Alegre (RS) – Manuela 
D’ávila (PCdoB) tem apoio do 

Psol, PDT e Rede, além do PT 
que tem Miguel Rossetto como 
vice.

Fortaleza (CE) – PT, Psol e 
PCdoB declararam apoio ao 
candidato do PDT, Sarto No-
gueira, que está no segundo 
turno contra o bolsonarista 
Capitão Wagner (Pros). PDT e 
PSB já estavam na coligação de 
Sarto.

Vitória (ES) – o candidato 
João Coser (PT) recebeu apoio 
do Psol e do PCdoB para en-
frentar o Delegado Pazolini 
(Republicanos). A esquerda tra-
balha ainda para ter o apoio do 
governador Renato Casagrande 
(PSB).

Aracaju (SE) – Edvaldo No-
gueira (PDT) já recebeu o apoio 
do PT para enfrentar a delegada 
Danielle Garcia (Cidadania). 

Belém (PA) – Edmilson 
Rodrigues (Psol) aglutinou a 
esquerda já no primeiro tur-
no, com PT, Rede, UP, PC do 
B e PDT. A coligação deve ser 
apoiada pelo PSB.

Já era esperado, mas o per-
centual de 88,09% dos votos 
válidos (76.285) dados a Fa-
biano Horta, prefeito do PT 
reeleito em Maricá (RJ), su-
perou todas as expectativas. 
Horta já é considerado um 
fenômeno nacional. Além 
disso, a governabilidade está 
garantida com 16 vereadores 
da base e apenas um da opo-
sição. O PT passou de 3 para 
4 vereadores. O PCdoB e o 
PDT fi caram com 3 cada um.

Um dos segredos desse 
sucesso, além do modo pe-
tista de governar, foi a ampla 
aliança que Horta conseguiu 
articular, unindo ao PT mais 
cinco partidos: MDB, PDT, 
Avante, PCdoB e Cidadania. 
O vice eleito na chapa puro 
sangue é o petista Diego Zei-

dan, provável sucessor em 
2024.

Fabiano Horta se reelegeu 
ancorado em politicas pú-
blicas sociais como a tarifa 
zero no transporte público 
– sucesso internacional – e a 
renda universal – paga com 
a moeda social, conhecida 
como Mumbuca – de circula-
ção exclusivamente local. 

Como plano de governo 
de continuidade, Horta vai 
ampliar as vagas na educação 
infantil, manter o programa 
Passaporte Universitário, im-
plementar o centro comuni-
tário de idiomas e ampliação 
dos Centros de Educação 
Pública Transformadora. Na 
saúde, as propostas incluem a 
ampliação de atendimento no 
Hospital Che Guevara com 

exames de alta complexida-
de e cirurgias, expansão do 
programa saúde da família, 
implantação da maternidade 
municipal, entre outros.

Também há propostas para 
ampliar o Renda Básica da 
Cidadania, implantação de 
Restaurante Popular e criação 
de um ‘Banco de Alimentos’. 
Horta propõe ainda a amplia-
ção do transporte gratuito 
para toda a cidade, expansão 
de ciclovias, parques e praças 
públicas, além de água para 
todos e saneamento básico.

Maricá é pioneira na im-
plantação de auxílio emer-
gencial durante a pandemia 
da Covid-19, crédito para 
micro e pequeno empresário 
e investimento na agricultura 
familiar e orgânica.

Segundo turno das eleições municipais mostra
que esquerda unida é solução para 2022

Vitória do PT em Maricá com 88,09% superou expectativas
Romário Schettino 
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Prefeito e vice recém eleitos, Fabiano Horta e Diego Zeidan
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“Seguranças que já mataram cachorro e, agora, um homem negro. Loja que continuou aberta após funcionário sofrer infarto e ter o corpo coberto com guarda-sol.
Cliente negro espancado por falsa suspeita de furto. Quando é que os donos e acionistas do Carrefour vão pagar essa conta?”

Breiller Pires, jornalista 

O Dia Nacional da Consciên-
cia Negra no Brasil (20/11) re-
cebeu, na véspera, o carimbo de 
racismo estrutural devido à omis-
são do presidente Jair Bolsonaro 
– que nada disse com relação ao 
brutal assassinato de João Alberto 
Silveira Freitas por seguranças do 
Carrefour – e da manifestação do 
vice-presidente Hamilton Mou-
rão, que disse: “para mim, no Bra-
sil não existe racismo; isso é uma 
coisa que querem importar aqui 
para o Brasil, não existe aqui”. Se 
não bastasse isso, o presidente 

da Fundação Palmares, Sérgio 
Camargo, posou sorridente ao 
lado de uma foto de Bolsonaro e 
afirmou nas redes sociais que não 
há racismo estrutural no Brasil e 
que é preciso acabar com o dia da 
consciência negra.

Na contramão desses nega-
cionistas, houve muitas mani-
festações contrárias ao racismo e 
contra a violência dos seguranças 
do Carrefour, que espancaram 
João Alberto até a morte. Cente-
nas de pessoas que participaram 
da 17ª Marcha da Consciência 

Negra de São Paulo gritavam pa-
lavras de ordem em protesto ao 
assassinato. Muita gente protes-
tou em várias lojas do Carrefour 
em todo o Brasil, com destaque 
para o local onde o crime acon-

teceu, no bairro Passo d´Areia, 
zona norte de Porto Alegre, que 
ficou lotado de manifestantes 
pedindo justiça. Os seguranças 
filmados matando a vítima inde-
fesa, Magno Braz Borges e Gio-

vane Gaspar Da Silva, tiveram 
a prisão preventiva decretada. 
Giovane, que é policial militar, 
trabalhava irregularmente por-
que não tem registro para atuar 
como segurança.

No dia 3 de novembro, o 
Amapá teve um apagão elétri-
co já mais visto em sua história, 
que culminou com o adiamento 
das eleições em Macapá. Curio-
samente, os candidatos que li-
deravam as pesquisas eram os 
mesmos que sempre comanda-
ram o estado. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, co-
nhece o problema. O governa-
dor Waldez Góes, também. As-
sim como o prefeito de Macapá, 
Clécio Luiz, e toda a bancada fe-
deral do Amapá, especialmente 
os aliados de Bolsonaro. Todos 
estão cientes. No entanto, agora 
jogam a responsabilidade um 
para o outro.

 Todo processo de privatiza-
ção passa pelo congresso Nacio-
nal, em particular pelo Senado. 

Por isso, o senador Davi conhe-
cia todos esses problemas. Ele 
sabe que esse problema tem 
nome e sobrenome e se chama 
ISOLUX, empresa espanhola.

 A Eletronorte e a Eletro-
bras vêm sofrendo desmontes 

e ataques privatistas de todas as 
formas. A CEA, a Eletronorte e 
a Eletrobras são empresas que 
não têm nenhuma responsa-
bilidade por esse apagão, toda 
responsabilidade é da ISOLUX, 
porque a subestação e as linhas 

de transmissão são dela.
 O pior é que o sistema de 

geração do paredão e da usina 
termogas está conectado no 
barramento da subestação da 
ISOLUX, ou seja, a energia ge-
rada por esse sistema está pri-
vatizada e não passa no sistema 
anterior, e os políticos que co-
mando o estado sabe disso, mas 
sempre esconderam da popula-
ção.

 Tudo que se possa imaginar 
sobre energia elétrica é previsí-
vel. A engenharia elétrica é uma 
das engenharias que se pode 
prever quase tudo. É por meio 
dela que se sabe o tempo de 
vida útil de cada componente, 
isoladores, chaves, para-raios, 
como se faz aterramento, o óleo 
elétrico entre outros. Então não 

cabe o discurso de que foi um 
acidente não previsível. Na ver-
dade, foi falta de manutenção 
do sistema.

 Até agora os incompetentes 
dos governos estadual e fede-
ral batem cabeça, enquanto a 
empresa privatizada se enrola 
para resolver o problema. E o 
povo amapaense só terá energia 
de volta antes de dezembro por 
causa da Eletronorte, empresa 
estatal que está implantando 
um sistema provisório de ter-
moelétrica, que a iniciativa pri-
vada não deu conta.

Pessoas precisam ser res-
ponsabilizadas. A população 
amapaense não pode viver nas 
trevas, em enormes filas para 
tudo. O Amapá precisa sair 
desse caos administrativo.

O Governo do Estado do Ceará 
deu posse nesta sexta-feira, 20, ao 
novo grupo de Conselheiros que 
compõem a Comissão de Anistia 
Wanda Sidou, nomeados no últi-
mo dia 15 de outubro. A Presidên-

cia caberá ao Professor Francisco 
Leunam Gomes, tendo como vice 
a médica Helena Serra Azul Mon-
teiro. Ambos foram indicados pela 
Associação dos ex Presos Políticos 
do Ceará. Serão 13 membros titu-

lares e 13 suplentes, representando 
vários órgãos.

A Lei de Criação da Comis-
são de Anistia é de nº 13.202, de 
10.01.02, publicada no Diário Ofi-
cial de 23.01.02. Reconhece, nos 

termos que indica, direito à inde-
nização às pessoas detidas por mo-
tivos políticos, no período de 2 de 
setembro de 1961 a 15 de agosto de 
1979. Foi alterada pela Lei 16.959, 
de 27 de agosto de 2019.  Um dos 

aspectos mais importantes foi a in-
serção de um Parágrafo único que 
diz: “O pedido poderá ser apresen-
tado a qualquer tempo, instruído 
com as informações e documentos 
necessários à análise do caso.” 

Dia da consciência negra 
tem carimbo de racismo 
estrutural no Brasil

Apagão no Amapá mostra incapacidade do governo e desastre da privatização

Ceará retoma Comissão de Anistia e dá posse a novos conselheiros 

21 de novembro de 2020

Errolflynn Paixão

Luiz Pedro
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Os deputados argentinos apro-
varam um projeto de lei que 
cria um imposto extraordiná-
rio sobre grandes fortunas, a 

pedido do governo do presidente Alberto 
Fernández e da vice, Cristina Kirchner. A 
votação teve 133 votos favoráveis e 115 
contrários, com duas abstenções.  Embo-
ra a votação tenha acontecido já na ma-
drugada do dia 18 de novembro, a data 
simbólica da aprovação é o dia 17, quan-
do os peronistas comemoram o Dia do 
Militante.

Terá que pagar o novo imposto quem 

declara ativos que excedam 200 milhões 
de pesos (cerca de R$ 13 milhões) com 
uma taxa progressiva de até 3,5% para 
ativos na Argentina e até 5,25% sobre 
bens fora do país. O dinheiro arrecadado 
terá o fi m específi co de ser investido em 
programas de desenvolvimento e pro-
dução de pequenas e médias empresas, 
projetos de educação e bolsas de estudo, 
além de compra de equipamentos médi-
cos. Está previsto que 20% do que for ar-
recadado terá que ser usado em material 
médico para atendimento de emergência 
sanitária devido à pandemia.

Deputados aprovam imposto
sobre grandes fortunas... na Argentina
País vizinho vai taxar os mais ricos e quem tem fortuna fora do país vai pagar mais

Edneide Arruda

Pedro Pinho
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O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT/
SP) criticou a afi rmação do presidente Jair Bolso-
naro, de que iria divulgar uma lista de países que 
criticam os números do desmatamento do Brasil, 
mas que importam madeiras ilegais do país. 

"_ O maior incentivador da destruição da 
Amazônia no Brasil é o Presidente da República, 
o seu governo e o seu Ministro do Meio Ambien-
te", afi rmou o parlamentar.

A promessa do presidente faz parte de seu dis-
curso, feito na XII Cúpula do BRICs – bloco que 
reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 
–, realizada na última terça-feira, 17, por meio 

virtual, devido à pandemia do Corona Vírus (Co-
vid-19).

"Revelaremos nos próximos dias o nome dos 
países que importam essa madeira ilegal nossa 
através da imensidão que é a região amazônica, 
porque daí, sim, estaremos mostrando que estes 
países, alguns deles que muito nos criticam, em 
parte têm responsabilidade nessa questão", disse 
Bolsonaro.

Na opinião de Chinaglia, o que ocorre no Bra-
sil "é resultado da extinção das fi scalizações por 
parte do IBAMA nos portos, da fl exibilização de 
regras e do não combate ao desmatamento", con-
forme acentuou.

"Quando Bolsonaro aponta a compra ilegal de 
madeira, ela só é possível porque, primeiro, existe 
o desmatamento ilegal da Amazônia com a coni-
vência e estímulo do governo. Segundo, não há 
combate ao escoamento do produto ilegal, pois 
se a Polícia Federal é capaz de rastrear a madeira 
ilegal no exterior, seria possível impedir a expor-
tação e o desmatamento. Finalmente, Bolsonaro 
se desmoraliza, mais uma vez, imaginando que 
líderes mundiais se deixariam enganar por uma 
atitude tão primária", concluiu o parlamentar.

De acordo com o primeiro Relatório Anual do 
Desmatamento no Brasil, lançado em maio deste 
ano, o país perdeu, em 2019, cerca de 1.218.708 
hectares (12.187 km²) de vegetação nativa. 

O levantamento mostra que mais de 60% da 
área desmatada está na Amazônia, com 770 mil 
hectares devastados. O segundo bioma com mais 
perda foi o Cerrado (408,6 mil hectares), seguido 
pelo Pantanal (16,5 mil ha), a Caatinga (12,1 mil 
ha) e a Mata Atlântica (10,6 mil ha).

A dúvida é se as Forças Ar-
madas (FA) não sabem, se dese-
jam ou se, incrivelmente, rasga-
ram o juramento de proteger a 
Nação contra interesses estran-
geiros hostis.

O pronunciamento de Joe 
Biden - tão aclamado por es-
querdas brasileiras - não surpre-
endeu, demonstrou apenas não 
ligar para as soberanias nacio-
nais, e combater o que não for 
submisso aos Estados Unidos da 
América (EUA).

Por seu turno, Bolsonaro mais 
uma vez mostrou seu desprepa-
ro para ocupar o cargo ao qual 
se candidatou e, implicitamente, 
conferiu a milhões de brasileiros 
um diploma de burro.

Mas o caso das Forças Arma-
das é realmente notável, quase 
inacreditável. Onde fi cou o he-
roísmo de Caxias, Osório, Ta-

mandaré, do Brigadeiro Nero 
Moura, e tantos outros bravos 
combatentes? Longe das prote-
toras mesas burocráticas e de 
disputas funcionais?

As FAs caíram antes da luta, 
derrotadas por uma ideologia 
que é, antes de tudo, anti-huma-
na. Tão perigosa, dentro de seus 
critérios de defesa da Pátria e da 
família, ou ainda mais nociva do 
que a comunista. É o neolibera-
lismo, que se alardeia benéfi co 
ao alienar as riquezas e a capaci-
dade produtiva e tecnológica do 
País para entidades no exterior, 
sejam públicas ou privadas.

E o liberalismo deseja e in-
centiva guerras. Será esta a razão 
do capitão Bolsonaro ameaçar 
os EUA com pólvora? E para 
defender a Amazônia, que havia 
sugerido parceria de negócios ao 
Mike Pence, vice do Trump?

Vizinhos de Evo Morales, em 
Cochabamba, cuidaram da casa 
do ex-presidente para impedir que 
o vandalismo da extrema direita 
golpista a destruísse. A chegada de 
Evo, caminhando pela rua, reven-
do os amigos, resume uma lideran-

ça capilar que os extremistas ima-
ginaram que poderiam ter matado 
com o golpe de 2019. Mas o povo 
venceu e Morales não só retornou à 
Bolívia, como já assumiu o coman-
do do MAS, partido que elegeu o 
novo presidente Luis Arce.

"O maior incentivador da destruição da Amazônia
é o Presidente da República", diz Arlindo Chinaglia

Bolsonaro, Biden, a pólvora e a Amazônia

Bolivianos guardaram
casa de Morales até seu retorno
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Ribamar Correia

Nas duas últimas sema-
nas, a ocupação de lei-
tos destinados à assis-
tência aos pacientes da 

covid-19 aumentou em diversas ci-
dades no país. As capitais São Pau-
lo, Macapá, Manaus, Belém, Curi-
tiba e Recife noticiaram ocupação 
entre 80% e 90%. Com a segunda 
onda na Europa, gestores da saúde 
discutem novas medidas.

 Para o presidente do Conse-
lho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e secretário de 
Saúde do Maranhão, Carlos Lula, 
o alerta volta a ser ligado no Bra-
sil. “Há um atraso, médio, de 60 
dias de diferença entre o com-
portamento da pandemia na Eu-
ropa e no Brasil. A segunda onda 
começou lá há um mês, mais ou 
menos, então a tendência é ter 
um aumento aqui em meados de 
dezembro ou janeiro. Sabendo 

disso, precisamos tomar provi-
dência agora para evitar um ce-
nário como aquele que vivemos 
no início da pandemia”, disse.

 O aumento de casos da co-
vid-19 se tornou mais evidente no 
serviço hospitalar. A rede priva-
da foi a primeira a emitir o alerta 
para um novo crescimento de 
pacientes em internação conta-
minados pelo vírus. Em diversas 
cidades, a rede pública retomou 
a ampliação dos leitos, até então 
encerrados pela baixa internação 
nos últimos meses.

 Segundo a plataforma Co-
vid-19 Analytics, da PUC-Rio, o 
ritmo de contágio da Covid-19 
voltou a subir no país. Nesta sex-
ta-feira (20), os estados do Acre, 
Amapá, Rondônia, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Ceará, Para-
íba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul aparecem na plataforma com 
ritmo de contágio superior a 1.

 Com a preocupação de uma 
possível segunda onda e enfren-
tamento da pandemia para o 
próximo ano, o Conass está so-
licitando novas providências ao 
Ministério da Saúde. “Estamos 
solicitando uma reunião com o 
ministro para pontuar a neces-
sidade de um aporte de recursos 
para o enfrentamento da covid-19 
em 2021, bem como uma política 
de testagem adequada para todo 
o país. Também é necessária uma 
coordenação nacional que possa 
apontar caminhos para estados 
e municípios, visto que teremos 
muitos prefeitos encarando pela 
primeira vez a pandemia”, pon-
tuou. (Ascom – Secretaria de Saú-
de do Maranhão)

Com objetivo de discutir uma 
política pública de gestão de resíduos 
sólidos na lógica do reconhecimento 
e da inclusão dos catadores e cata-
doras do Maranhão, a Secretaria de 
Trabalho e Economia Solidária do 
Estado do Maranhão realizou nos 
dias 19 e 20 deste mês o Encontro de 
Catadores e Catadoras de Resíduos 
Sólidos do Maranhão. 

“Foram dois dias muito impor-
tantes, pois estamos dando voz ao 
catador, para saber do que ele pre-
cisa, e assim ajudar ainda mais esse 

trabalhador que merece muito reco-
nhecimento”, ressaltou o secretário 
Jowberth Alves.

O encontro contou com a parti-
cipação de 150 pessoas de 19 muni-
cípios. A composição de gênero foi 
equilibrada, dando oportunidade 
para a participação e a liderança das 
mulheres no projeto dos catadores.

Ao final do seminário, houve 
uma solenidade de entrega de equi-
pamentos aos catadores e catadoras 
que fazem parte do programa. O 
evento contou também com a par-

ticipação de outras secretarias, como 
a de Meio Ambiente, Saúde, Mulher, 
dentre outras. 

Durante o Seminário, foi apre-
sentada uma proposta da Secretaria 
que será apresentada à Assembleia 
Legislativa com o objetivo de se tor-
nar lei. Trata-se de anteprojeto que 
pretende assegurar um auxílio de 
R$ 400,00 mensais à categoria, con-
dicionado à comprovação de rendi-
mento mínimo – recolhimento de 
volume mínimo de resíduos sólidos 
para reciclagem.

Não surpreendeu, e está dentro 
da lógica que vem movendo essas 
eleições, o resultado da pesquisa 
Ibope sobre a disputa do 2º tur-
no para a prefeitura de São Luís, 
divulgada sexta, 20, à noite pela 
TV Mirante. Como era esperado, 
Eduardo Braide (Podemos) apa-
receu com 49% das intenções de 

voto, podendo ter de 46% a 52%, 
se aplicada a margem de erro de 
três pontos percentuais para mais 
ou para menos. Duarte Jr. (Repu-
blicanos) recebeu 42%, podendo 
ter entre 39% a 45%, se levada em 
conta a margem de erro. 

A pesquisa também informou 
que 7% disseram que anularão o 

voto ou votarão em branco, e 2% 
não souberam ou não quiseram 
responder. Apurando-se apenas 
votos válidos, que não leva em 
conta brancos, nulos e indecisos, 
o resultado do Ibope revelou o se-
guinte: Eduardo Braide tem 54% 
das intenções de voto e Duarte 
Júnior 46%. Qualquer equação 

que for montada agora com esses 
percentuais certamente remeterá 
para uma conclusão realista: não 
há como prognosticar o desfecho 
dessa eleição.

Os números do Ibope apon-
taram o favoritismo de Eduardo 
Braide, mas não foram suficien-
tes para lhe dar a segurança e a 

confiança do favorito que dificil-
mente será alcançado. Já Duarte 
Júnior, mesmo aparecendo atrás, 
foi fortemente beneficiado, uma 
vez que os números do Ibope 
o apontam como uma ameaça 
concreta e indiscutível, com po-
tencial para tornar a disputa ain-
da mais dura e imprevisível.

Presidente do CONASS prevê segunda
onda de covid-19 para dezembro/20 ou janeiro/21

Encontro de catadores de resíduos sólidos fortalece economia do setor

2⁰ turno em São Luís: disputa dura com desfecho imprevisível 
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Um desenho incompleto: este 
é o resultado saído das urnas de 
15 de novembro no Maranhão. 
A incompletude se deve à falta 
de defi nição do prefeito de São 
Luís, o que fi cou para 29 deste 
mês, com o retorno do eleitorado 
às seções eleitorais da capital. O 
eleitor ludovicense é o único que 
votará em segundo turno. Os de-
mais municípios resolvem o plei-
to em uma só rodada de votação. 

Mas o resultado de São Luís 
pode desequilibrar totalmente 
o quadro e projetar consequên-
cias para as eleições estaduais de 
2022. Como o município mais 
importante em termos econô-

micos, políticos, administrati-
vos e eleitorais a capital do Esta-
do tem o condão de infl uenciar 
de forma crucial o equilíbrio de 
forças entre os diversos atores 
políticos estaduais.

Por agora, há de se consta-
tar algumas mudanças. O PDT 
do senador Weverton Rocha, o 
PL do deputado Josemar Mara-
nhãozinho e o Republicanos do 
vice-governador Carlos Bran-
dão saíram fortalecidos do em-
bate eleitoral elegendo respec-
tivamente 42, 37 e 25 prefeitos. 
O PCdoB do governador Flávio 
Dino emergiu da eleição com 
22 prefeituras, mas, nesse caso, 

houve retrocesso e não avanço 
já que a legenda havia elegido 46 
prefeito há quatro anos.

Com mais de 10 prefeituras 
pontuaram o PP (18 prefeitos), o 
PTB (15) e o DEM (10), incluin-
do entre eles o prefeito reeleito 
de Imperatriz, o delegado Assis. 
Em seguida, vêm o PSC com 
oito prefeituras, o MDB com 
sete, o PSB e o PSD com cinco.

Abaixo, vêm PSDB, Patriota 
e Solidariedade (quatro pre-
feitos cada), PSL e PMN com 
dois cada um e, fi nalmente os 
partidos que elegeram apenas 
um prefeito: Avante, Cidadania, 
PROS e PT.

O primeiro turno das eleições 
para prefeito de São Luís levou 
para uma nova rodada de votação 
um deputado federal (Eduardo 
Braide – Podemos) e um deputado 
estadual (Duarte Júnior – Republi-
canos). Ambos foram campeões de 
votos na capital na eleição passada, 
sendo os mais votados para a Câ-
mara Federal e para a Assembleia 
Legislativa, respectivamente.

Braide, que na legislatura passa-
da foi deputado estadual, chegou 
a ser líder do governo na Assem-
bleia, passando a liderar a oposição 
quando, indo ao segundo turno 
na eleição para prefeito em 2016, 
não recebeu apoio do governador 
Flávio Dino, que optou pela can-
didatura do então e atual prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior.

Duarte foi aluno de Flávio Dino 
no curso de Direito, fi liou-se ao 
PCdoB pelas mãos do mestre, foi 
dirigente do Procon estadual no-
meado pelo governador e elegeu-se 
o mais votado deputado estadual 
em São Luís com as bênçãos do 
Palácio dos Leões. Para ser can-
didato a prefeito, porém, teve que 
abandonar a legenda comunista e 
ingressar no partido do atual vice-
-governador Carlos Brandão.

A discussão em voga neste pré-
-segundo turno é qual dos dois é 
bolsonarista. Alguns apontam o 
dedo em direção a Eduardo Brai-

de, uma vez que sua candidatura 
tem como principal padrinho o 
senador Roberto Rocha, principal 
esteio de Bolsonaro no Maranhão. 
Outros veem Duarte como segui-
dor de Bolsonaro por estar num 
partido da base do atual presidente.

O fato é que a disputa de segun-
do turno dividiu a base política do 
governador Flávio Dino que, ainda 

na noite do domingo das eleições 
anunciou seu apoio a Duarte Jú-
nior no segundo round da conten-
da. O terceiro colocado no pleito, 
Neto Evangelista, declarou apoio 
a Eduardo Braide. O quarto e o 
quinto colocados no primeiro tur-
no declararam apoio a Duarte. O 
resultado da eleição do domingo, 
29, é imprevisível. Enquanto isso, 
uma música exalta “Dudu”. Foi 
feita para pedir voto para Duarte. 
Mas bem que poderia servir ao ou-
tro “Dudu”, o Eduardo.

Quadro eleitoral defi nitivo só 
se completa com 2⁰ turno

A guerra dos Dudus

maranhão

Os resultados eleitorais 
foram inglórios para 
aqueles que chega-
ram a se sentar numa 

cadeira do Senado representan-
do o Maranhão. Dois ex-senado-
res e um senador passaram vexa-
me nas eleições deste mês.

O caso mais emblemático foi 
o do ex-senador João Alberto 
Souza, presidente estadual do 
MDB até recentemente. Dono 
de um vasto currículo eleitoral, 
João Alberto foi sucessivamen-
te deputado estadual, deputado 
federal, prefeito de Bacabal, vice-
-governador, governador e sena-
dor até janeiro do ano passado, 
após ser derrotado nas urnas de 
outubro de 2018.

O veterano político, hoje com 
85 anos, candidatou-se a verea-
dor de Bacabal, cidade que já foi 
forte reduto dele e sofreu uma 
inesperada derrota. Seu partido 
elegeu três vereadores, mas João 
Alberto só conseguiu chegar à se-
gunda suplência com 944 votos.

Pinto Itamaraty foi outro a 
passar situação vexatória frente 
às urnas. Dono de uma radiola 
de reggae (a Itamaraty), Pinto 
estreou na política como verea-
dor no ano 2000, vindo a se re-
eleger quatro anos depois. Em 
2006, disputou uma cadeira na 
Câmara Federal, reelegendo-
-se no quadriênio seguinte. Em 
2014, foi suplente de senador 
de Roberto Rocha, assumindo 

por quatro meses com o afasta-
mento do titular. Este ano, sem 
mandato, concorreu a uma vaga 
de vereador de São Luís obtendo 
2.252 votos e fi cando na segunda 
suplência.

O senador Weverton Rocha, 
que há quatro anos elegeu-se 
com mais votos do que aque-
les dados ao governador Flávio 
Dino, sofreu dois dissabores nas 
urnas: seu candidato a prefeito 
em São Luís fi cou em terceiro 
lugar e, portanto, fora da dispu-
ta do segundo turno e, após ir 
ao programa eleitoral pedir voto 
para o irmão Wennder, candida-
to a vereador na capital, viu este 
alcançar apenas a sexta suplência 
de seu partid o, o PDT.

“Medalhões” sofrem reveses nas urnas do Maranhão
Luiz Pedro

Luiz Pedro

Luiz Pedro


