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Depois de tanta incompetência para tratar da
pandemia de Covid-19, o governo brasileiro começou
a se sentir pressionado a agir. Mas, apesar disso,
para agradar seus ﬁéis seguidores negacionistas,
Bolsonaro continua a desferir bobagens pelas redes
sociais contra a vacina.
O STF acaba de decidir que a vacinação será

obrigatória, com possibilidade de sansões para quem
não aceitar tomá-la. E caso o governo federal falhe,
estados e municípios ﬁcam autorizados a agir para
garantir a vacinação.
O problema é que até agora Bolsonaro não comprou
as vacinas esperadas pela população, fazendo jus ao
apelido de genocida. Pág. 4 e 5
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Sucessão
no Congresso
Partidos de oposição (PCdoB, PDT,
PSB, PT, Rede e PV) anunciaram
composição com Rodrigo Maia para
escolher um candidato à presidência
da Câmara, capaz de derrotar o
bolsonarista Arthur Lira.

Feliz Natal!
Leia nesta edição
Argentina e Bolívia aprovam imposto sobre
grandes fortunas e campanha pede que outros
sigam o exemplo. Pág. 6

“Esquerda Compra da Esquerda” explode no
Facebook e trabalha para conquistar mais
“corações e mentes” Pág. 7

Usuários estão preocupados com a
possibilidade de privatização da rodoviária do
Plano Piloto, em Brasília. Pág. 8

Contra o Fundeb: Bia Kicis foi a única
deputada federal do DF a querer tirar dinheiro
da educação pública. Pág. 8

Que em 2021 tenhamos
vacina contra Covid-19
mais emprego
mais paz
menos ódio
menos negacionismo
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2020,

o ano que
não termina...

Vem chegando o ﬁnal de dezembro, mas o ano de 2020 está longe de acabar
para a população brasileira.



 
 
  
  
  
   


 

 
  
  



           

 


Ajude o Brasil Popular a
continuar informando você




O Jornal Brasil Popular está desde 2015 levando informação
à população do DF e Entorno. E agora, em tempos de pandemia, 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 financeiramente. 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

Cá entre nós...
Imbecilidade
pouca é bobagem
Aliado de Bolsonaro,
o pastor Davi Goés, do
Ministério Canaã de
Fortaleza, “condenou”
a “vacina chinesa”
CoronaVac por “alterar
o DNA das pessoas
causando câncer” e
“ter o HIV dentro dela”.
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Recordar é viver...
É Natal...
O ano em que o período de Natal teve o menor índice
de desemprego registrado no Brasil foi em 2014,
durante o governo de Dilma Rousseff. Naquele ano,
o desemprego no mês de dezembro ficou em 4,3%.
Saudades dos tempos de Natal com emprego formal...

Jornal Brasil Popular volta no fim de janeiro
O Jornal Brasil Popular continua no incansável papel de defender a democracia, denunciar os desmandos
do golpismo que tomou conta do Brasil desde a derrubada de Dilma e a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder
com a ajuda do ex-juiz Sergio Moro e da grande mídia capitaneada pela Rede Globo.
Esta é a última edição de 2020, mas o Jornal Brasil Popular estará de volta na última semana de janeiro do
próximo ano, graças à colaboração de muitas pessoas que fazem com que este veículo resista e entre no seu
sexto ano de existência. Agora só falta a vacina contra a Covid-19 para que o jornal deixe de ser unicamente
online volte a ser distribuído para o povo nas ruas do DF e de outras cidades brasileiras. Até lá!
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Sucessão no Congresso:
um vale tudo com o
futuro indefinido

Planalto faz “queda de braço” com Maia na Câmara, mas apoia Alcolumbre, no Senado. Tudo pode acontecer. Mas, e a esquerda, pra onde vai?

D

esde que o STF proibiu a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ambos do
DEM, para a Câmara dos Deputados e Senado Federal, a classe
política no Congresso Nacional
entrou em “parafuso” e qualquer
previsão que se lançar sobre as
duas eleições – que acontecem
no dia 1º de fevereiro de 2021 – é
mera especulação.
Profundamente
rachados,
os dois grupos hegemônicos,
liderados pelos “maistas” (Centrão) e “bolsonaristas” (direita e
centro direita) lutam, num Vale
Tudo, até o último voto. Na esquerda, fiel da balança, continuam as reuniões para a construção
bloco em defesa da democracia.
Para o deputado Carlos Zarat-

tini, líder do PT no Congresso,
“é preciso continuar dialogando para manter a unidade da
oposição”, ressaltando que não
apoiará, “em hipótese alguma”,
Arthur Lira ou qualquer candidato ligado a Bolsonaro. “Apoiar
o candidato de Bolsonaro é tão
verdadeiro quanto uma nota de
três reais”, sentencia o deputado
Paulo Pimenta, importante articulador do PT.
Na verdade, ninguém tem
maioria para vencer. São precisos 257 votos para sacramentar a
vitória no primeiro turno. Uma
pesquisa interna mostra que
Artur Lira (candidato de Bolsonaro) tem 170 votos, o Bloco de
Maia 160 e as esquerdas 132. Na
sexta feira, 11, duas reuniões definiram a posição partidária de

PT e PSB: A Executiva Nacional
do PT, reunida sob a liderança
da presidenta Gleisi Hoffman,
decidiu pela “unidade da esquerda, respeito à proporcionalidade
e não apoiar o candidato do Planalto (Arthur Lira)”; e os socialistas decidiram por unanimidade também não apoiar Lira.
Nesta semana, o presidente
Rodrigo Maia reuniu a esquerda
para um almoço político. Estavam presentes os presidentes do
PT Gleisi Hoffman, Carlos Lupi
e Ciro Gomes, PDT; Carlos Siqueira (PSB) e Orlando Silva do
PCdoB, além dos respectivos
líderes Dep. Ênio Verri (PT) e
José Guimarães, Minoria, Perpétua Almeida (PCdoB), Alexandre Molon (PSB). O PSol,
não participa: O partido, com 10

deputados, lança Chico Alencar
(RJ) e vai marcar posição como
o único candidato da esquerda a
concorrer.
Na sexta (18), PCdoB, PDT,
PSB, PT, Rede e PV anunciaram
composição com Rodrigo Maia
para escolher um candidato capaz derrotar Arthur Lira e se
comprometer com "a defesa da
democracia, das instituições e da
liberdade".
Expectativa no Senado
No senado não é diferente.
Tudo é especulação, conversa
de corredor, e reuniões a portas fechadas. Segundo o chefe
de gabinete da Liderança do
PT, Wilmar Lacerda, membro
do Diretório Nacional da sigla,
ainda é cedo para fechar qual-

quer negociação. Para ele, um
partido com a grandeza do PT
precisa ter muita responsabilidade com a classe trabalhadora,
mas não pode ficar de fora das
negociações e ocupar os espaços
devidos. Ele defende uma unidade de esquerda para estabelecer
força nas negociações. O presidente Davi Alcolumbre negocia
um nome com o Planalto. O
MDB, que tem a maior bancada,
e o PSD, a segunda, fazem jogo
duro. Os partidos de esquerda,
PT/Pros, PDT, Rede e PSB, juntos somam 21 votos e aguardam
o movimento das peças no tabuleiro, mas querem caminhar juntos. Por enquanto, de concreto
mesmo, só especulação, muita
fofoca de corredor e fake news
nas redes.

Tecnologias Sociais como proposta para uma nova sociedade
A importância das Instituições de Ensino Superior - IES
O tema Tecnologia Social – TS é relativamente novo e desconhecido da maioria
das IES, inobstante os excelentes trabalhos já desenvolvidos por algumas delas.

Por causar impacto direto nas condições de vida da população, especialmente aos mais vulneráveis, as TS surgem
como elemento de transformação social,
podendo ser utilizadas pelas IES para
cumprimento do seu papel social.
A complementariedade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão nas IES pode oferecer os elementos ideais para o desenvolvimento das TS, notadamente na ampliação e melhoramento das metodologias.
A interação, no âmbito acadêmico, visando o desenvolvimento de TS, pode-se
constituir em fator que contribua para
o rompimento do paradigma de que os
projetos desenvolvidos pelas IES são tratados de maneira isolada.
Por meio do pilar da Extensão é que as
IES articulam com a sociedade a promoção de inclusão social e qualidade de vida,
e é neste espaço que as TS podem aliar o
saber técnico-científico com o conhecimento empírico advindo da população.
Inúmeras são as formas para que o
tema possa ser melhor assimilado no
ambiente universitário. Entre elas pode-

mos citar a realização de palestras envolvendo os pesquisadores e a elaboração
de editais específicos para fomentar as
práticas de Tecnologias Sociais desenvolvidas por docentes, discentes e técnicos
da Instituição.

Jefferson Oliveira

A articulação entre as IES, Estado e Sociedade pode contribuir para a superação
na descontinuidade de projetos sociais
(TS) vinculados a políticas públicas, assim
como dos problemas decorrentes da implantação, acompanhamento e avaliação.
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Vacinação contra Covid-19

Brasil não tem plano,
apenas cinismo do governo
Geraldo Magela

A

pesar de vários países
já estarem com seus
planos de vacinação
contra a Covid-19
elaborados e até mesmo sendo
executados, o Brasil patina nos
impasses e na incompetência do
governo Bolsonaro para apresentar alguma proposta compatível com o momento gravíssimo vivido pela população que
está à mercê do vírus e sem esperança de ter acesso, tão cedo,
a uma vacina eficaz.
Por aqui, o Supremo Tribunal Federal teve de entrar
em campo para dar um prazo
para que o Ministério da Saúde – comandado pelo fantoche
militar Pazuello – apresentasse

um plano de vacinação, o Plano Nacional de Imunização,
lançado na quarta-feira (16) e
que não convenceu ninguém.
Na verdade, não existe nenhum
“plano” e o ministro chamou as
cobranças de pura “ansiedade”
por uma vacina.
Enquanto isso, o presidente
fanfarrão promove o terror no
povo e confunde a opinião pública ao disparar declarações
negacionistas sobre a aplicação e efeitos das vacinas. Ele
continua a dizer que o cidadão
que tomar a vacina deve assinar um termo para eximir o
governo de qualquer responsabilidade com relação a possíveis efeitos colaterais.

E as redes sociais estão tomadas por uma avalanche de boatos e mentiras que colocam em
dúvida a eficácia do tratamento
imunológico da doença. Justamente em um momento em que
o país enfrenta o aumento dos
casos e das mortes, com CTIs
e UTIs lotadas em todas as capitais e cidades mais estruturadas na área da saúde. Imaginem
então a situação nos pequenos
municípios e nos grotões deste
país afora.
Não bastasse o comportamento cínico e irresponsável de
Bolsonaro - desde o início da
pandemia - há os criminosos
das redes agindo para tornar o
ambiente ainda mais caótico.

Quem não tomar vacina
poderá sofrer sanções, decide STF
O Supremo Tribunal Federal votou a favor da vacinação
obrigatória. Com isso, a obrigatoriedade da vacina contra a
Covid-19 pode ser implementada por União, estados ou municípios. Por exemplo, as pessoas
que se negarem a ser imunizadas
podem ficar proibidas de frequentar certos lugares ou exercer

determinadas atividades.
O relator do caso, ministro
Lewandowski, afirmou que se
trata de questão de saúde coletiva e, portanto, "não pode ser
prejudicada por pessoas que
deliberadamente se recusam a
ser vacinadas". A maioria dos
ministros já manifestou concordância com o relator.

Outra decisão importante é
que os pais são obrigados a vacinar os filhos, no caso de vacinas
incluídas no Plano Nacional de
Imunização, ou previstas em lei,
ou consideradas essenciais por
União, estados ou municípios.
Portanto, convicções pessoas
não podem justificar que pais
deixem de vacinar seus filhos.

Sob pressão, Bolsonaro
edita MP com R$ 20 bi para vacinas
Uma Medida Provisória
que destina R$ 20 bilhões
para o plano nacional de vacinação contra a Covid-19
foi publicada na quinta-feira
(17). Bolsonaro começou a
agir contra a própria vontade devido à forte pressão que
4

vem sofrendo de todos os lados: oposição, judiciário, parlamento, população que quer
a vacina e empresários que
querem a retomada da economia, entre outros.
Bolsonaro vai ter que engolir os xingamentos que

fez contra a “vacina chinesa”
CoronaVac, produzida pelo
Instituto Butantan, uma vez
que ela será uma das poucas
disponíveis no Brasil – ou talvez a única – para que a imunização comece no primeiro
trimestre de 2021.



Luiz Pedro

Negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de
uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é definido como
a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso
científico a favor de ideias, tanto radicais quanto controversas. Esta definição
assenta como uma luva em Bolsonaro, que atropela a verdade dos fatos.
Nos últimos dias, Bolsonaro tumultuou a cena brasileira com atitudes,
exigências e afirmações descabidas e, em alguns casos, criminosas. Só para
citar algumas:
1. O presidente afirmou que não irá tomar vacina anti-covid, quando
ela for disponibilizada, reforçando o negacionismo. Ressalte-se que o
percentual da população que não pretende se vacinar contra a doença
passou de nove por cento para 22% entre agosto e dezembro deste
ano, conforme pesquisas do Datafolha;
2. Bolsonaro cogita exigir de cada brasileiro que pretenda receber
a vacina anti-covid um documento em que a pessoa expresse
categoricamente sua autorização para que o imunizante lhe seja
aplicado, como se este não tenha sido aprovado por uma agência
reguladora nacional ou estrangeira. O presidente tenta fazer confusão
entre teste clínico e vacinação em massa;
3. O Plano de Imunização que o governo submeteu à apreciação
do Supremo Tribunal Federal não especifica datas para o início da
imunização e se estende por um ano e quatro meses. Além do mais,
de forma desonesta e criminosa, associa o Plano a cientistas que
sequer leram a redação final do documento enviado ao STF.
Enquanto isso, a vacinação em massa já se iniciou no Reino Unido e na Rússia,
deve ter início até o fim do mês nos Estados Unidos e nos países da União
Europeia. No Brasil, o número de infectados pela Covid-19 ultrapassa os 7
milhões e a quantidade de mortes se aproxima de 190 mil.

Sem vacinação, aumentam recessão,
desemprego e inﬂação
César Fonseca

A enrolação do governo Bolsonaro em adiar
decisão sobre compra de vacinas – arrolando argumentos ideológicos, especialmente em relação à vacina chinesa – piora o quadro econômico, político
e social.
Qual o empresário doido vai injetar dinheiro no
seu negócio, se a instabilidade econômica se multiplica diante da decisão oficial de não trabalhar para
antecipar resolução do problema de tamanha relevância para a população?
Nesse contexto, a inflação pode subir ainda mais
porque, sem investimentos, devido às incertezas
produzidas pela indecisão bolsonarista, faltará
abastecimento interno.
O Banco Central, por sua vez, manterá no ar expectativa de que pode elevar os juros se a inflação
fugir do controle, fato que inevitavelmente reflete-se no comportamento dos agentes econômicos,
para o bem e para o mal.
Essa possibilidade aumenta especialmente se,
depois de 1º de janeiro de 2021, o Auxílio Emergencial – de R$ 600 que foi reduzido para R$ 300 – não
mais existir por força da pressão do mercado financeiro contrário à recondução do assunto por meio

da renovação do orçamento de guerra, que passa ao
largo da política fiscal de arrocho representada pelo
teto de gastos.
O mercado consumidor, que havia se recuperado com a decisão do Congresso de aprovar o Auxílio, sem dúvida sofrerá pressão baixista. Com isso,
os empresários certamente pisarão no freio de suas
atividades, a esperar reações dos consumidores,
diante da redução forçada do seu poder aquisitivo,
enquanto manterão constantes os preços das suas
mercadorias, para garantir taxa de lucro.
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A corrida acelerada para as vacinas, principalmente nos Estados
Unidos e Europa, demonstra a preocupação essencial dos governos
de afastar as incertezas econômicas, com reflexos na estabilidade ou
não dos preços.
No Brasil, a instabilidade inflacionária está diretamente relacionada
ao vai vem do noticiário sobre oferta ou não das vacinas, no maior
ou menor espaço de tempo.
A inflação oscila incontrolavelmente devido a esses dois fatos:
primeiro, à questão da oferta das vacinas, dependente da ação
da Anvisa, subordinada às circunstâncias, inclusive ideológicas,
como denunciam especialistas; segundo, devido ao fim do Auxílio
Emergencial, previsto para o início de 2021.
A instabilidade da oferta e da demanda interna, portanto, se
relaciona diretamente à pandemia, que amplia pressão sobre os
hospitais, onde há filas para tratamento do novo coronavírus.
Quanto mais cedo resolver a oferta e a demanda das vacinas, mais
rapidamente deverá normalizar a situação econômica. Mas como
o governo Bolsonaro age deliberadamente não para resolver, mas
para adiar e obnubilar o problema, mais confusão se apresenta no
horizonte da economia.

Governo descumpre promessa e joga professores para
fase 4 do Plano de Vacinação
O plano do governo federal para a vacinação contra a
Covid-19 demorou, mas saiu.
Apesar de críticas à falta de uma
previsão assertiva de datas e à
ausência de detalhes sobre a distribuição das doses, ficaram estabelecidos os primeiros grupos
a serem imunizados. Mas, para
surpresa geral, os professores
aparecem na fase 4.
Ao contrário do que havia
sido prometido pelo Ministério
da Educação (MEC), os professores não aparecem na segunda
fase do plano de vacinação. O
compromisso foi firmado por
iniciativa do MEC com o Conselho Nacional dos Secretários
Estaduais (Consed), segundo
relato do secretário de Educação
da Paraíba, Cláudio Furtado, à
Carta Capital. “A gente tinha ficado bastante animado porque

tinha partido de algumas áreas
do MEC essa questão de colocar
os profissionais de educação no
segundo lote”, relata Furtado.
Furtado afirma que os profissionais da educação, em especial
os docentes, se sentem mais seguros com a vacinação garantida.
“Dos docentes, o que a gente escuta é que existe uma segurança
maior de voltar com a vacina.
Algumas redes têm projeto de
retorno e isso depende da dinâmica de cada estado, e vamos ver
o tratamento da nova evolução da
segunda onda da Covid”, disse.
Além da eficácia dos imunizantes, que ainda têm de passar

pelo crivo da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
o secretário destaca a necessidade de manutenção e atualização
de protocolos de segurança nas
escolas, já que a vacina não irá
“eliminar” a doença no curto
prazo. Furtado foi o responsável
pela elaboração de um protocolo padrão para criar condições
mínimas para a volta às aulas em
agosto. “Mesmo com a vacina,
você vai ter que manter cuidados até que toda a comunidade
esteja segura. Vários protocolos
terão que ser obedecidos. Depois, iremos fazer uma atualização [de protocolos] a respeito de
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reforçar os cuidados”, diz.
Segundo Furtado, um diálogo com o MEC, o Ministério da

Saúde e secretários estaduais de
Saúde deve ser feito para entender as mudanças no plano.

“A saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando
que, ainda assim, serão egoisticamente beneficiárias da imunidade de rebanho".
Ricardo Lewandowski, ministro do STF
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Brasil dá calote na ONU
Argentina e Bolívia aprovam
imposto sobre grandes fortunas

E

ste ano, dois países da
América do Sul aprovaram projetos para tributar grandes fortunas e
obrigar os ricos a pagarem mais
impostos. No início de dezembro,
a Argentina aprovou o novo imposto que atinge o 1% mais rico
do país e deve arrecadar o equivalente a 0,7% do Produto Interno
Bruto (PIB). Logo depois foi a vez
da Bolívia, que aprovou um imposto permanente sobre fortunas
individuais acima de 4,3 milhões
de dólares. Além disso, o país andino também aprovou uma lei
para a devolução de 5% de todas

as compras faturadas a pessoas
com renda inferior a 9 mil bolivianos (cerca de 1.293 dólares).
No dia 15 de dezembro, um
movimento que reúne os 24 países da América Latina lançou a
campanha “Agora ou Nunca! Impostos sobre as grandes fortunas”.
A iniciativa é da Rede de Justiça
Fiscal da América Latina e Caribe
e Rede Latino-americana por Justiça Econômica e Social (Latindadd), que apresentou estudo apontando que 60% dos bilionários
latino-americanos herdaram suas
fortunas e não são tributados em
muitos dos países, aprofundando

a desigualdade.
No Brasil, os partidos de oposição – PCdoB, PDT, Psol, PT e
Rede – apresentaram ainda em
2019 uma proposta de reforma
tributária justa e solidária que
prevê o aumento da carga sobre os mais ricos, para garantir
aumento na arrecadação, sem
lesar os pobres e a classe média.
A ideia é que a reforma ampla –
que inclui imposto sobre grandes
fortunas – reduza as desigualdades e permita administrar os programas sociais, salvando vidas
e gerando empregos, agora e no
pós-pandemia.

O Brasil tem uma dívida de
391 milhões de dólares com a
Organização das Nações Unidas (ONU), equivalente a quase
2 bilhões de reais. Desse total, o
governo brasileiro precisa pagar
pelo menos 113 milhões de dólares ainda em 2020 para manter
seu direito a voto na Assembleia
Geral da ONU. A informação
consta em carta enviada à Missão do Brasil na ONU pelo secretário-geral adjunto, Chandramouli Ramanathan.
O Ministério da Economia havia informado que os
recursos para efetuar este e

Justiça argentina aceita denúncia
contra agentes de inteligência, os
“arapongas de Macri”
O juiz federal Alejo Ramos
Padilla aceitou a denúncia do
Ministério Público e abriu processo contra os ocupantes da
cúpula da Agência Federal de
Inteligência (AFI) do governo do
ex-presidente Mauricio Macri.
Entender o que os “arapongas
de Macri” faziam pode ajudar na
compreensão do acontece hoje
no Brasil. É que a AFI é equivalente à nossa Abin (Agência Brasileira de Inteligência).
Depois do desmonte da
estrutura de espionagem política do macrismo, determinado pelo governo de Alberto

     

Opera Mundi

O presidente da Argentina,
Alberto Fernández, assumiu
a presidência temporária
do Mercosul na quarta-feira
(16). Em reunião com líderes
dos outros países do bloco,
o mandatário defendeu
uma agenda econômica que
priorize os mais pobres e pediu
6

a entrada definitiva da Bolívia
no grupo.
“Um Mercosul melhor significa
começar pelos últimos, não há
integração social exitosa sem
inclusão, não há economia
robusta com uma economia
interna fracassada”, disse
Fernández.

outros pagamentos a organismos multilaterais aguardavam
aprovação do Congresso Nacional. Mas os parlamentares
nem sequer apreciaram o projeto e, como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias já foi aprovada,
é provável que mais nada seja
votado este ano.
A vergonha fica ainda maior
porque o Brasil pretende começar uma campanha para voltar
ao Conselho de Segurança de
ONU no biênio 2022-2023, cuja
eleição dos membros não permanentes está prevista para o
fim de 2021.

Fernández, e da ação do MP e
do Congresso, começa agora
o julgamento dos grupos que
usaram a AFI para perseguir
adversários políticos. Os “arapongas de Macri” vigiavam
Cristina Kirchner, bispos, padres, deputados, senadores,
jornalistas, sindicalistas, líderes comunitários e artistas. Eles
agiam sob as ordens de alguém
de dentro da Casa Rosada, e
um dos principais suspeitos é
Darío Nieto, o Sombra, secretário particular de Macri.
Com informações do Brasil 247

Empresa venezuelana inaugura
voo entre Caracas, Moscou e Teerã
No dia 14 de dezembro, a estatal venezuelana Conviasa lançou
voo direto de Caracas para Moscou. A operação inaugural foi
realizada com um Airbus A340200, que após pousar na capital
russa no dia 15, fez um bate-volta
para Teerã no mesmo dia, antes
de regressar a Caracas.
Dadas as fronteiras fechadas,
o voo não chegou a ser colocado
à venda, mas isso não impediu
sua inauguração, que aconteceu
somente para transportar carga.
O objetivo foi enviar amostras de
café, cacau e frutos do mar à Rússia para promover a exportação.

O vice-ministro de Transporte Aéreo e presidente da
Conviasa, Ramón Velásquez
Araguayán, indicou que estão
em negociações para abrir operações entre Venezuela, Rússia e
China em meados de 2021.
Os esforços da Conviasa
para estabelecer um serviço
comercial regular a esses países fazem parte de planos mais
amplos do governo para desafiar as sanções impostas pelos
Estados Unidos, abrindo novas
ligações comerciais, financeiras
e de tráfego de passageiros com
os países aliados.

19 de dezembro de 2020

cidadania

Bolsonaro veta implantação de
banda larga em escolas públicas
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, com vetos, o projeto
de atualização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Um dos
vetos barra a obrigatoriedade da
implantação de internet banda
larga na escolas púbicas até 2024,
considerado o ponto mais importante da proposta. Os vetos

ainda poderão ser derrubados
pelo Congresso Nacional.
O Fust é composto por meio
da cobrança mensal de 1% da
receita operacional bruta das
prestadoras de serviços de telecomunicações e arrecada cerca
de R$ 1 bilhão por ano. O fundo acumula atualmente cerca de
R$ 21,8 bilhões.

STF manda blogueiro
bolsonarista de volta à prisão
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República e
decretou a prisão preventiva do

blogueiro bolsonarista Oswaldo
Eustáquio, que violou as regras da
prisão domiciliar de novembro,
como por exemplo sair constantemente de sua residência.

Reprodução Youtube

“Esquerda Compra da Esquerda”
explode no Facebook e quer
conquistar mais “corações e mentes”
Edneide Arruda

O

ano de 2020 se encerra com um forte
sentimento de desesperança, diante
da ascensão do ultraconservadorismo, dos fundamentalismos e das perdas humanas,
provocadas pela pandemia do
coronavírus (Covid-19). Mas,
se encerra também, com uma
nova perspectiva: a possível
construção de uma nova forma de produção e de consumo,
para fazer frente à selvageria
do capitalismo. É o projeto Esquerda Compra da Esquerda
(www.esquerdacompradaesquerda.com.br), surgido há
cerca de um ano, e que, estruturado no mundo virtual, há
dois meses, já reúne mais de
56 mil pessoas cadastradas no
Facebook, a maioria brasileira,
mas, residente em 381 cidades
de 31 países.
Idealizado por Érica Caminha, artista plástica e militante dos Direitos Humanos,
residente na Alemanha, desde
2013, o projeto iniciado por

meio de uma cooperativa, migrou para as redes sociais e ganhou o reforço do especialista
em negócios online, plataformas robustas de e-Commerce,
Bruno Elói.
“_ Trabalho com negócios
online e sempre sonhei em
adaptar aquele macro sistema
em um micro sistema, sem os
especuladores. É dentro dessa
estrutura de valorizar o trabalho e o tempo das pessoas que o
projeto inteiro está sendo pensado”, declara Bruno.
Como explica Érica, o projeto
tem como alvo, pessoas que pautam suas vidas, emoções e práticas por justiça social, defesa do
meio ambiente, democracia, solidariedade, sororidade e empatia. “O projeto visa, em primeiro
plano, valorizar o dinheiro e o
tempo das pessoas da esquerda
que produzem e que desejam ter
uma postura política no campo
econômico”, diz.
Para Bruno, “o boom vem
da paixão por um mundo melhor e de podermos decidir

onde aplicamos nosso poder
de compra. As pessoas não pagam nada para encontrar seus
consumidores, ou seja, tiramos
o elemento invisível do mercado que nos escraviza que é o
especulador”.
Um dos pontos do projeto é percepção da valorização
do potencial humano. Outro é
percepção de pertencimento.
“Esse projeto é um baú de grandes histórias, para a gente aproveitar de alguma maneira. Mas,
não é história de gente que ficou
rica, e sim, profissionais, que se
sentem acolhidos, protegidos e
valorizados”, revela Bruno.
Mais “corações e mentes”
Enxergando no Esquerda
Compra da Esquerda uma alternativa à desesperança, Érica e Bruno reforçam a meta de
conquistarem mais “corações
e mentes” de quem defende
questões humanas, justiça
social e proteção ambiental,
para expandir o projeto, em
nível mundial.

Triste Novo Ano
Pedro Pinho

O Instituto Mises, organização internacional para doutrinação liberal, já está cobrando
aumento da taxa de juros Selic
(Folha de S.Paulo, 08/12/2020).
Atualmente está em 2% a.a.,
com a inflação do IPCA de 12
meses a 4,31% a.a., e a Selic não
pode estar, para os rentistas, inferior à inflação. Mas a inflação
dos alugueis, do supermercado
foi, também para os 12 meses
até novembro, 24,52% a.a. E
quem paga taxa Selic? Não os
devedores de pouca renda que
pagam 26,5% a.a., nem mesmo
os ricos que pagam 7,2% a.a.
Isto sem falar dos cartões de
crédito e cheques especiais que
cobram ainda mais.
A pressão do Mises combina com nossas expectativas das
ações da dupla Biden-Kamela
para 2021. Os EUA estão em crise, há expectativa entre alguns
analistas de movimentos insurgentes regionais. A guerra e a

moeda são os projetos da banca
que a dupla dirigente acolhe. Daí
seus discursos pacifistas e tranquilizadores. Portanto, podemos
esperar que haja elevação das
taxas de juros nos EUA para impulsionar seus títulos e aumentar
o poder do dólar estadunidense.
Para o Brasil, o resultado será inflação mais elevada.
Somemos então a segunda
onda da Covid-19, mais inflação, menos emprego, e, como
a cereja do bolo das desgraças,
mais violência que Criciúma
(SC), Cametá (PA) e a Baixada
Fluminense exibiram recentemente, demonstram que estamos sendo tomados pelo poder
dos capitais ilícitos. Bolsonaro
excluindo tributos para importação de armas e munições, neste momento, e sem reação parlamentar nem do tão midiático
judiciário, só fortalece a ideia
que o capital marginal chegou
aos três poderes da República.
www.brpopular.com.br 7
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O papel do Conselho de Cultura
Luiz Felipe Vitelli, Conselheiro de Cultura de Planaltina

Privatização da Rodoviária
“Ele mentiu”, diz Pedro Celso sobre a privatização de Ibaneis
Que tal um cafezinho? R$ 5 reais. Banheiro? R$ 1 real.
Estacionamento R$ 5 reais. E a passagem vai aumentar... Quer mais?

U
Osni Calixto

m panfleto distribuído nas escadas rolantes - e pontos de
maior fluxo -, mostra a insatisfação da população
e o temor dos comerciantes, e
até ambulantes, com a privatização da rodoviária de Brasília
pelo Governo Ibaneis Rocha.
A Parceria Público Privada –
PPP proposta pelo GDF quer
transformar todo o complexo
da Rodoviária – incluindo os
estacionamentos da plataforma
superior -, em um shopping
“padrão aeroporto” O medo
toma conta maioria dos proprietários de lojas e quiosques
que correm o risco de serem
alijados do processo e perderem suas concessões.
Para o economista Wesley
Ferro Nogueira, Secretário Executivo do Instituto MDT, órgão

defensor do transporte público,
o projeto de “Concessão de Gestão do Complexo Rodoviária e
Áreas Adjacentes” é um equívoco e pode trazer sérios prejuízos
e transtornos para a população
do Distrito Federal e até para o
governo. O projeto é baseado em
“experiências exitosas” de Goiânia e São Paulo, entre outras,
mas esquece as peculiaridades
da capital que é Patrimônio da
Humanidade e tem a rodoviária
como monumento tombado.
“Ele mentiu para a população”,
argumenta o líder sindical Pedro
Celso, ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, lembrando
que o governador Ibaneis Rocha
tinha um compromisso de não
mexer com o transporte público e outros setores considerados
essenciais para a população e
hoje quer privatizar a rodoviária

e o metrô. Para ele, o projeto vai
acabar envolvendo até setores
comerciais como o Conjunto
Nacional e o CONIC, cujos estacionamento passarão a ser cobrados com a privatização.
Com sua experiência na questão do transporte público, Pedro
Celso lembra que os usuários de
ônibus e metrô de Brasília, em
sua grande maioria, é composta de trabalhadores das cidades
satélites e comunidades periféricas da capital – incluindo toda
a região do Entorno do DF -, na
sua grande maioria, de trabalhadores de origem humildes que
não suportarão a carestia diária
de um shopping e o aumento de
passagem com o repasse da chamada Tarifa de Acostagem, pelas
empresas. “Foi um estelionato
eleitoral do Ibaneis”, sentenciou
Pedro Celso.

Distritais prorrogam estado de calamidade até junho de 2021
Os deputados distritais aprovaram, na terça-feira (15), o projeto de decreto legislativo
que prorroga o estado de calamidade pública
no Distrito Federal até 30 de junho de 2021.
De autoria do Executivo, a proposta desobriga, na prática, o governo de cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal, podendo redirecionar investimentos para ações de combate à
pandemia de coronavírus.
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Em outubro de 2020, houve
eleições para os Conselhos Regionais de Cultura, os CRCs.
Consta na Lei Orgânica do DF,
no artigo 250, a importância
desses mecanismos que eram
paritários, e após a sanção da
Lei 934/17, a Lei Orgânica
da Cultura, LOC, do DF, os
CRCs deixaram de ser paritário e passaram a ter maioria de
seus membros, representantes
da sociedade civil, eleitos pela
comunidade cultural. São 9
representantes da sociedade e
3 do poder público. A importância se concentra em suas 16
competências constantes na
LOC, na sessão I dos conselhos, artigo 18 e 19.
Depois de muita luta da
comunidade cultural, alcançamos este poder e direito, por
meio das Conferências Distritais e Nacionais de Cultura,
que resultou num Plano Distrital de Cultura, a LOC/DF.

A maioria das Regiões Administrativas, do DF elegeram
seus conselhos e os eleitos estão com “as mangas arregaçadas” e com “as mãos na massa”
para entrar o próximo ano dispostos a exercerem o mandato
de 3 anos.
O CRC é um colegiado,
com as seguintes funções: deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador e é subordinado ao Conselho de Cultura
do DF. É um mecanismo de
controle social, de articulação, participação e defensor
dos interesses da comunidade
cultural.
O CRC de Planaltina elegeu
9 representantes da sociedade
e já começa o mandato com a
missão de resolver a falta de
Gerente da Cultura na Administração local.
Sucesso para a coletividade
cultural e comunidade de Planaltina e DF.

Bia Kicis, única deputada do DF a querer
tirar dinheiro da educação pública
Em votação realizada na
quinta-feira (17), a deputada
bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) foi a única da bancada
do Distrito Federal a votar
contra o projeto de lei que
regulamenta o repasse de recursos do Fundeb (Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação).
Bia Kicis queria tirar dinheiro das escolas públicas – garantido no Fundeb – para entregar
a particulares. Mas, para o bem
do ensino público, os outros
sete deputados do DF votaram, com a maioria, a favor do
Fundeb: Celina Leão (PP), Érika Kokay (PT), Flávia Arruda
(PL), Júlio César (Republicanos), Luís Miranda (DEM),
Paula Belmonte (Cidadania) e
Professor Israel (PV).

