
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 fi éis 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 fi cam 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

Argentina e Bolívia aprovam imposto sobre 
grandes fortunas e campanha pede que outros 
sigam o exemplo. Pág. 6

“Renda básica é cidadania e dignidade”, diz 
Paola Carvalho, diretora da Rede Brasileira de 
Renda Básica. Pág. 7

Segundo Armando De Negri Filho, especialista 
em medicina de urgências, Covid-19 no RS 
avança sem controle. Pág. 7

Mais de 110 municípios gaúchos estão 
em situação de emergência devido à seca 
causada pelo fenômeno La Niña. Pág. 8

 Leia nesta edição

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

O Ministério Público do RS 
denunciou seis pessoas pela morte 
de João Alberto, cidadão negro 
morto no Carrefour em Porto Alegre, 
no dia 19 de novembro, véspera do 
dia da Consciência Negra. Pag. 8

Assassinato 
no Carrefour
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Feliz Natal!
Que em 2021 tenhamos
vacina contra Covid-19
mais emprego
mais paz
menos ódio
menos negacionismo
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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

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”. 

É Natal...

Ajude o Brasil Popular a 
continuar informando você

Recordar é viver...
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! 

Jornal Brasil Popular volta no fi m de janeiro

Cá entre nós...
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2020, o ano que
não termina...

Vem chegando o fi nal de dezembro, mas o ano de 2020 está longe de acabar 
para a população brasileira. 
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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 fi cou em 4,3%. 
Saudades dos tempos de Natal com emprego formal...

editorial
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O tema Tecnologia Social – TS é relati-
vamente novo e desconhecido da maioria 
das IES, inobstante os excelentes traba-
lhos já desenvolvidos por algumas delas.  

Por causar impacto direto nas condi-
ções de vida da população, especialmen-
te 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 ofere-
cer os elementos ideais para o desenvol-
vimento das TS, notadamente na amplia-
ção e melhoramento das metodologias.

A interação, no âmbito acadêmico, vi-
sando o desenvolvimento de TS, pode-se 
constituir em fator que contribua para 
o rompimento do paradigma de que os 
projetos desenvolvidos pelas IES são tra-
tados de maneira isolada. 

Por meio do pilar da Extensão é que as 
IES articulam com a sociedade a promo-
ção de inclusão social e qualidade de vida, 
e é neste espaço que as TS podem aliar o 
saber técnico-científico com o conheci-
mento 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 envol-
vendo os pesquisadores e a elaboração 
de editais específicos para fomentar as 
práticas de Tecnologias Sociais desenvol-
vidas por docentes, discentes e técnicos 
da Instituição. 

A articulação entre as IES, Estado e So-
ciedade pode contribuir para a superação 
na descontinuidade de projetos sociais 
(TS) vinculados a políticas públicas, assim 
como dos problemas decorrentes da im-
plantação, acompanhamento e avaliação.

Desde que o STF proi-
biu a reeleição de Ro-
drigo Maia e Davi Al-
columbre, ambos do 

DEM, para a Câmara dos Depu-
tados 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” (Cen-
trão) e “bolsonaristas” (direita e 
centro direita) lutam, num Vale 
Tudo, até o último voto. Na es-
querda, fiel da balança, continu-
am as reuniões para a construção 
bloco em defesa da democracia. 
Para o deputado Carlos Zarat-

tini, líder do PT no Congresso, 
“é preciso continuar dialogan-
do para manter a unidade da 
oposição”, ressaltando que não 
apoiará, “em hipótese alguma”, 
Arthur Lira ou qualquer candi-
dato ligado a Bolsonaro. “Apoiar 
o candidato de Bolsonaro é tão 
verdadeiro quanto uma nota de 
três reais”, sentencia o deputado 
Paulo Pimenta, importante arti-
culador do PT.

Na verdade, ninguém tem 
maioria para vencer. São preci-
sos 257 votos para sacramentar a 
vitória no primeiro turno. Uma 
pesquisa interna mostra que 
Artur Lira (candidato de Bolso-
naro) tem 170 votos, o Bloco de 
Maia 160 e as esquerdas 132. Na 
sexta feira, 11, duas reuniões de-
finiram a posição partidária de 

PT e PSB: A Executiva Nacional 
do PT, reunida sob a liderança 
da presidenta Gleisi Hoffman, 
decidiu pela “unidade da esquer-
da, respeito à proporcionalidade 
e não apoiar o candidato do Pla-
nalto (Arthur Lira)”; e os socia-
listas decidiram por unanimida-
de também não apoiar Lira.

Nesta semana, o presidente 
Rodrigo Maia reuniu a esquerda 
para um almoço político. Esta-
vam presentes os presidentes do 
PT Gleisi Hoffman, Carlos Lupi 
e Ciro Gomes, PDT; Carlos Si-
queira (PSB) e Orlando Silva do 
PCdoB, além dos respectivos 
líderes Dep. Ênio Verri (PT) e 
José Guimarães, Minoria, Per-
pétua Almeida (PCdoB), Ale-
xandre 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 ca-
paz 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 por-
tas 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 responsabili-
dade com a classe trabalhadora, 
mas não pode ficar de fora das 
negociações e ocupar os espaços 
devidos. Ele defende uma unida-
de de esquerda para estabelecer 
força nas negociações. O presi-
dente 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, jun-
tos somam 21 votos e aguardam 
o movimento das peças no tabu-
leiro, mas querem caminhar jun-
tos. Por enquanto, de concreto 
mesmo, só especulação, muita 
fofoca de corredor e fake news 
nas redes. 

19 de dezembro de 2020brasil

Tecnologias Sociais como proposta para uma nova sociedade

Sucessão no Congresso:
um vale tudo com o
futuro indefinido

Jefferson Oliveira A importância das Instituições de Ensino Superior - IES

Planalto faz “queda de braço” com Maia na Câmara, mas apoia Alcolumbre, no Senado. Tudo pode acontecer. Mas, e a esquerda, pra onde vai?
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Apesar 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 apre-
sentar alguma proposta com-
patível com o momento gravís-
simo vivido pela população que 
está à mercê do vírus e sem es-
perança de ter acesso, tão cedo, 
a uma vacina efi caz.

Por aqui, o Supremo Tri-
bunal Federal teve de entrar 
em campo para dar um prazo 
para que o Ministério da Saú-
de – comandado pelo fantoche 
militar Pazuello – apresentasse 

um plano de vacinação, o Pla-
no 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 pú-
blica ao disparar declarações 
negacionistas sobre a aplica-
ção e efeitos das vacinas. Ele 
continua a dizer que o cidadão 
que tomar a vacina deve assi-
nar um termo para eximir o 
governo de qualquer respon-
sabilidade com relação a pos-
síveis efeitos colaterais. 

E as redes sociais estão toma-
das por uma avalanche de boa-
tos e mentiras que colocam em 
dúvida a efi cácia do tratamento 
imunológico da doença. Justa-
mente em um momento em que 
o país enfrenta o aumento dos 
casos e das mortes, com CTIs 
e UTIs lotadas em todas as ca-
pitais e cidades mais estrutura-
das na área da saúde. Imaginem 
então a situação nos pequenos 
municípios e nos grotões deste 
país afora.

Não bastasse o comporta-
mento cínico e irresponsável de 
Bolsonaro - desde o início da 
pandemia - há os criminosos 
das redes agindo para tornar o 
ambiente ainda mais caótico.

O Supremo Tribunal Fede-
ral votou a favor da vacinação 
obrigatória. Com isso, a obri-
gatoriedade da vacina contra a 
Covid-19 pode ser implementa-
da por União, estados ou muni-
cípios. Por exemplo, as pessoas 
que se negarem a ser imunizadas 
podem fi car proibidas de fre-
quentar certos lugares ou exercer 

determinadas atividades.
O relator do caso, ministro 

Lewandowski, afi rmou que se 
trata de questão de saúde cole-
tiva e, portanto, "não pode ser 
prejudicada por pessoas que 
deliberadamente se recusam a 
ser vacinadas". A maioria dos 
ministros já manifestou concor-
dância com o relator.

Outra decisão importante é 
que os pais são obrigados a vaci-
nar os fi lhos, 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 justifi car que pais 
deixem de vacinar seus fi lhos.

Uma Medida Provisória 
que destina R$ 20 bilhões 
para o plano nacional de va-
cinação contra a Covid-19 
foi publicada na quinta-feira 
(17). Bolsonaro começou a 
agir contra a própria vonta-
de devido à forte pressão que 

vem sofrendo de todos os la-
dos: oposição, judiciário, par-
lamento, população que quer 
a vacina e empresários que 
querem a retomada da econo-
mia, entre outros.

Bolsonaro vai ter que en-
golir 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 tal-
vez a única – para que a imu-
nização comece no primeiro 
trimestre de 2021. 

Brasil não tem plano,
apenas cinismo do governo

Quem não tomar vacina
poderá sofrer sanções, decide STF

Sob pressão, Bolsonaro
edita MP com R$ 20 bi para vacinas 

Negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de 
uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é defi nido como 
a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso 
científi co a favor de ideias, tanto radicais quanto controversas. Esta defi nição 
assenta como uma luva em Bolsonaro, que atropela a verdade dos fatos.

Nos últimos dias, Bolsonaro tumultuou a cena brasileira com atitudes, 
exigências e afi rmações descabidas e, em alguns casos, criminosas. Só para 
citar algumas: 

1. O presidente afi rmou 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 especifi ca 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 fi nal 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 fi m 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.

���������������
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Geraldo Magela

Vacinação contra Covid-19

Luiz Pedro
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A enrolação do governo Bolsonaro em adiar 
decisão sobre compra de vacinas – arrolando argu-
mentos ideológicos, especialmente em relação à va-
cina chinesa – piora o quadro econômico, político 
e social.

Qual o empresário doido vai injetar dinheiro no 
seu negócio, se a instabilidade econômica se multi-
plica diante da decisão ofi cial de não trabalhar para 
antecipar resolução do problema de tamanha rele-
vância para a população? 

Nesse contexto, a infl ação 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 ex-
pectativa de que pode elevar os juros se a infl ação 
fugir do controle, fato que inevitavelmente refl ete-
-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 Emergen-
cial – de R$ 600 que foi reduzido para R$ 300 – não 
mais existir por força da pressão do mercado fi nan-
ceiro contrário à recondução do assunto por meio 

da renovação do orçamento de guerra, que passa ao 
largo da política fi scal de arrocho representada pelo 
teto de gastos. 

O mercado consumidor, que havia se recupera-
do com a decisão do Congresso de aprovar o Auxí-
lio, 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.

O plano do governo fede-
ral 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 dis-
tribuição das doses, fi caram es-
tabelecidos 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 profes-
sores não aparecem na segunda 
fase do plano de vacinação. O 
compromisso foi fi rmado por 
iniciativa do MEC com o Con-
selho Nacional dos Secretários 
Estaduais (Consed), segundo 
relato do secretário de Educação 
da Paraíba, Cláudio Furtado, à 
Carta Capital. “A gente tinha fi -
cado bastante animado porque 

tinha partido de algumas áreas 
do MEC essa questão de colocar 
os profi ssionais de educação no 
segundo lote”, relata Furtado.

Furtado afi rma que os profi s-
sionais da educação, em especial 
os docentes, se sentem mais se-
guros com a vacinação garantida. 
“Dos docentes, o que a gente es-
cuta é que existe uma segurança 
maior de voltar com a vacina. 
Algumas redes têm projeto de 
retorno e isso depende da dinâ-
mica de cada estado, e vamos ver 
o tratamento da nova evolução da 
segunda onda da Covid”, disse.

Além da efi cácia dos imuni-
zantes, que ainda têm de passar 

pelo crivo da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
o secretário destaca a necessida-
de 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 protoco-
lo padrão para criar condições 
mínimas para a volta às aulas em 
agosto. “Mesmo com a vacina, 
você vai ter que manter cuida-
dos até que toda a comunidade 
esteja segura. Vários protocolos 
terão que ser obedecidos. De-
pois, iremos fazer uma atualiza-
ção [de protocolos] a respeito de 

reforçar os cuidados”, diz.
Segundo Furtado, um diálo-

go com o MEC, o Ministério da 

Saúde e secretários estaduais de 
Saúde deve ser feito para enten-
der as mudanças no plano.

Sem vacinação, aumentam recessão,
desemprego e infl ação

Governo descumpre promessa e joga professores para 
fase 4 do Plano de Vacinação

19 de dezembro de 2020

A corrida acelerada para as vacinas, principalmente nos Estados 
Unidos e Europa, demonstra a preocupação essencial dos governos 
de afastar as incertezas econômicas, com refl exos na estabilidade ou 
não dos preços. 

No Brasil, a instabilidade infl acionária está diretamente relacionada 
ao vai vem do noticiário sobre oferta ou não das vacinas, no maior 
ou menor espaço de tempo. 

A infl ação 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 fi m 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 fi las 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.
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César Fonseca

Sinpro-DF

“A saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando 
que, ainda assim, serão egoisticamente benefi ciárias da imunidade de rebanho". 

Ricardo Lewandowski, ministro do STF

Br
as

il 
24

7



6

internacional

Este ano, dois países da 
América do Sul aprova-
ram projetos para tribu-
tar grandes fortunas e 

obrigar os ricos a pagarem mais 
impostos. No início de dezembro, 
a Argentina aprovou o novo im-
posto que atinge o 1% mais rico 
do país e deve arrecadar o equiva-
lente a 0,7% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Logo depois foi a vez 
da Bolívia, que aprovou um im-
posto permanente sobre fortunas 
individuais acima de 4,3 milhões 
de dólares. Além disso, o país an-
dino também aprovou uma lei 
para a devolução de 5% de todas 

as compras faturadas a pessoas 
com renda inferior a 9 mil boli-
vianos (cerca de 1.293 dólares).

No dia 15 de dezembro, um 
movimento que reúne os 24 pa-
íses da América Latina lançou a 
campanha “Agora ou Nunca! Im-
postos sobre as grandes fortunas”. 
A iniciativa é da Rede de Justiça 
Fiscal da América Latina e Caribe 
e Rede Latino-americana por Jus-
tiça Econômica e Social (Latinda-
dd), que apresentou estudo apon-
tando 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 opo-

sição – PCdoB, PDT, Psol, PT e 
Rede – apresentaram ainda em 
2019 uma proposta de reforma 
tributária justa e solidária que 
prevê o aumento da carga so-
bre 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 desigualda-
des e permita administrar os pro-
gramas sociais, salvando vidas 
e gerando empregos, agora e no 
pós-pandemia.

Argentina e Bolívia aprovam
imposto sobre grandes fortunas

O Brasil tem uma dívida de 
391 milhões de dólares com a 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), equivalente a quase 
2 bilhões de reais. Desse total, o 
governo brasileiro precisa pagar 
pelo menos 113 milhões de dó-
lares ainda em 2020 para manter 
seu direito a voto na Assembleia 
Geral da ONU. A informação 
consta em carta enviada à Mis-
são do Brasil na ONU pelo se-
cretário-geral adjunto, Chandra-
mouli Ramanathan.

O Ministério da Econo-
mia havia informado que os 
recursos para efetuar este e 

outros pagamentos a organis-
mos multilaterais aguardavam 
aprovação do Congresso Na-
cional. Mas os parlamentares 
nem sequer apreciaram o pro-
jeto e, como a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias já foi aprovada, 
é provável que mais nada seja 
votado este ano.

A vergonha fi ca ainda maior 
porque o Brasil pretende come-
çar uma campanha para voltar 
ao Conselho de Segurança de 
ONU no biênio 2022-2023, cuja 
eleição dos membros não per-
manentes está prevista para o 
fi m de 2021.

O juiz federal Alejo Ramos 
Padilla aceitou a denúncia do 
Ministério Público e abriu pro-
cesso 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 equiva-
lente à nossa Abin (Agência Bra-
sileira de Inteligência).

Depois do desmonte da 
estrutura de espionagem po-
lítica do macrismo, determi-
nado pelo governo de Alberto 

Fernández, e da ação do MP e 
do Congresso, começa agora 
o julgamento dos grupos que 
usaram a AFI para perseguir 
adversários políticos. Os “ara-
pongas de Macri” vigiavam 
Cristina Kirchner, bispos, pa-
dres, deputados, senadores, 
jornalistas, sindicalistas, líde-
res 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, secre-
tário particular de Macri.

Com informações do Brasil 247

No dia 14 de dezembro, a esta-
tal venezuelana Conviasa lançou 
voo direto de Caracas para Mos-
cou. A operação inaugural foi 
realizada com um Airbus A340-
200, 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 Rús-
sia para promover a exportação. 

O vice-ministro de Trans-
porte Aéreo e presidente da 
Conviasa, Ramón Velásquez 
Araguayán, indicou que estão 
em negociações para abrir ope-
rações entre Venezuela, Rússia e 
China em meados de 2021.

Os esforços da Conviasa 
para estabelecer um serviço 
comercial regular a esses paí-
ses fazem parte de planos mais 
amplos do governo para desa-
fi ar as sanções impostas pelos 
Estados Unidos, abrindo novas 
ligações comerciais, fi nanceiras 
e de tráfego de passageiros com 
os países aliados.

Brasil dá calote na ONU 

Justiça argentina aceita denúncia 
contra agentes de inteligência, os 
“arapongas de Macri”

Empresa venezuelana inaugura 
voo entre Caracas, Moscou e Teerã

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 

a entrada defi nitiva da Bolívia 
no grupo.

“Um Mercosul melhor signifi ca 
começar pelos últimos, não há 
integração social exitosa sem 
inclusão, não há economia 
robusta com uma economia 
interna fracassada”, disse 
Fernández. 
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O Rio Grande do Sul vive 
uma situação nunca vista 
antes em número de casos 
de Covid-19, e no limite de 
oferta de hospitais. Segundo 
a Secretaria Estadual da Saú-
de, são 394.816 casos confir-
mados de coronavírus e 7.944 
mortes.  Além disso, os pro-
fissionais de saúde enfrentam 
esgotamento passados nove 
meses da pandemia.

O governo Leite, no dia 11 
de dezembro, colocou duas 
regiões em bandeira preta, Pe-
lotas e Bagé, dentro do modelo 
de distanciamento controlado. 
Isto quer dizer que tanto a ca-
pacidade hospitalar, como o 
contágio por Covid-19 alcan-
çaram níveis críticos. Além dis-
so, o sistema de cogestão com 
as prefeituras estaria suspenso. 

Prefeitos reclamaram da 
medida e ameaçaram ir à Jus-
tiça para contestar, como foi o 
caso do prefeito de Bagé, Di-
valdo Lara (PTB). O que colo-
caria em risco o funcionamen-
to de serviços não essenciais, 
interferindo no comércio do 
Natal. O governo voltou atrás 
na decisão, e ainda ampliou o 

horário de funcionamento do 
comércio. Além de ceder na 
ocupação das faixas de areia 
nas praias no veraneio, me-
diante fiscalização das prefei-
turas.  Porto Alegre e Caxias 
do Sul também enfrentam a 
possibilidade de colapso no 
sistema hospitalar.

O médico, epidemiologista, 
especialista em medicina de 
emergências Armando De Ne-
gri Filho, avalia que o modelo 
de distanciamento controlado 
não é suficiente para diminuir 
o avanço da doença. “É lamen-
tável, é uma situação de jogar a 
toalha, é transferir a responsa-
bilidade para as pessoas indi-
vidualmente, transferir para os 
municípios e o governo esta-
dual fazer de conta que ainda 
manda em alguma coisa nesse 
estado. Porque já se rendeu 
frente à situação e está sendo 
agora um espectador privile-
giado de algo que se desdobra 
sem controle”. Ele defende que 
nesse momento a decisão de-
veria adotar o lockdown no 
Rio Grande do Sul, similar ao 
que fez a chanceler da Alema-
nha, Ângela Merkel.  

Especialista em medicina de
urgências avalia que avanço da
Covid-19 no RS está sem controle
Patrícia Duarte

O fim do Auxílio 
Emergencial será 
em 31 de dezem-
bro, segundo o 

governo federal. O benefício 
foi aprovado por conta da 
mobilização dos movimen-
tos sociais e das bancadas de 
oposição que antes mesmo da 
chegada da pandemia, alerta-
vam sobre essa necessidade. 
“A conquista dos R $600 e dos 
R $1.200 passou por uma lon-
ga discussão e nunca foi von-
tade do governo. Tivemos 68 
milhões de pessoas que rece-
beram ao menos uma parcela 
do Auxílio Emergencial e pelo 
menos 47 milhões de pessoas 
que tiveram o benefício nega-
do”, de acordo com a diretora 
de Relações Institucionais da 
Rede Brasileira de Renda Bá-
sica, Paola Carvalho. 

O governo dificultou mui-
to o acesso da população mais 
vulnerável. Em especial, a soli-
citação e acesso, somente por 
canais digitais e o desmonte 
e desarticulação com a rede 
de proteção social do Sistema 

Único de Assistência Social 
(SUAS). Soma-se a isso, que a 
partir da 5° parcela, o governo 
por Medida Provisória, reduz 
pela metade os valores e am-
plia ainda mais a linha de corte 
dos beneficiários.

Daqui para frente, avalia que 
"é fundamental pensar em po-
líticas de transferência de ren-
da, que venham associadas à 
redução das desigualdades. É 
necessário propor uma Refor-
ma Tributária justa e solidária, 
uma readequação das taxações 
das fortunas e patrimônios, para 
que então o consumo dos mais 
pobres possa ser aliviado. Ela 
conversou com o Brasil Popular.

Ação da Prefeitura de 
Porto Alegre

Até mesmo em virtude do 
desmonte da política de Assis-
tência Social, não assistiu a po-
pulação mais vulnerável. Nem 
mesmo as situações de maior 
dificuldade de acesso, como 
pessoas em situação de rua, 
tiveram essa retaguarda. Porto 
Alegre teve 347,8 mil pessoas 

que receberam ao menos uma 
parcela, trazendo ao municí-
pio cerca de R $1,16 bilhão. 

Da primeira à quinta parce-
la, 25 mil pessoas foram desli-
gadas sem nenhuma manifes-
tação da gestão municipal. Por 
decreto, Porto Alegre adotou 
uma política municipal de ren-
da, através de lei. A proposta 
teve pouca repercussão e nem 
mesmo os cartões chegaram 
aos beneficiários.

Governo Leite e Auxílio 
Emergencial

O governador Eduardo Lei-
te (PSDB) reconheceu a neces-
sidade do Auxílio Emergen-
cial, no entanto não destaca 
nenhuma ação de mobilização 
ou organização para inclu-
são ou assistência às famílias. 
Mesmo que tenha declarado 
inúmeras vezes que ao fim do 
Auxílio Emergencial teria uma 
proposta estadual de renda, 
não permite a aprovação do PL 
de autoria do Deputado Esta-
dual Valdeci Oliveira (PT), que 
institui a política no estado. 

“Renda Básica é 
Cidadania e Dignidade”
Adeli Sell

Entrevista com a diretora de Relações Institucionais da 
Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho

Re
pr

od
uç

ão
 re

de
s s

oc
ia

is

D
iv

ul
ga

çã
o/

A
L-

RS

Médico, Armando de Negri Filho

Paola Carvalho fala da importância de se construir um programa 
de renda básica devido ao fim do auxílio emergencial.
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O Ministério Público 
do Rio Grande do 
Sul (MP-RS) de-
nunciou seis pesso-

as pela morte de João Alberto 
Silveira Freitas, cidadão negro 
morto por seguranças brancos, 
no estacionamento do super-
mercado Carrefour em Porto 
Alegre, no dia 19 de novembro, 
véspera do dia da Consciência 
Negra. 

Os seguranças envolvidos no 
crime, Giovane Gaspar da Silva 
e Magno Braz Borges e quatro 
funcionários do supermerca-
do, Adriana Alves Dutra, Pau-
lo Francisco da Silva, Kleiton 
Silva Santos, e Rafael Rezende 
responderão por homicídio tri-
plamente qualifi cado com dolo 
eventual (motivo torpe, meio 
cruel e recurso que difi cultou a 
defesa da vítima). 

O racismo foi incluído como 
forma de qualifi cação do mo-
tivo torpe. “Um homicídio tri-
plamente qualifi cado, além da 
torpeza ligada ao preconceito 
racial, nós temos o uso do meio 
cruel que seria asfi xia, além da 
agressão brutal e desnecessária, 
junto ao fi nal com o recurso que 
difi cultou a defesa, exatamente 
por essa superioridade numé-
rica, sempre há impossibilidade 
de resistência da vítima que vai 

a óbito após cinco minutos de 
manejo cruel por parte de seus 
agressores”, segundo o promo-
tor, André Martinez. 

Na avaliação do subprocu-
rador para Assuntos Institu-
cionais do MP-RS, Marcelo 
Dornelles, “um somatório que, 
unido, somou nessa tragédia.  

Despreparo dos agentes de se-
gurança, desprezo e desprestí-
gio daquelas pessoas. Por isso 
essa discussão fundamental do 
racismo estrutural”. 

Se a Justiça aceitar as denún-
cias da forma como estão, as 
seis pessoas envolvidas virarão 
rés e irão a julgamento.

O Rio Grande do Sul sofre 
com os efeitos do fenômeno 
La Niña provocando seca e 
falta de chuvas em todas as 
regiões. Segundo balanço da 
Defesa Civil, 111 municípios 
estão em situação de emer-
gência por conta da estiagem. 
Para o deputado federal (PT/
RS), Elvino Bonh Gass cami-
nhamos “para uma das pio-
res secas desse período e sem 
perspectivas de muitas chu-
vas. Precisamos fazer ecoar 
na Câmara dos Deputados 
para que os governos Bol-
sonaro, Leite e os prefeitos 
se mexam para ajudar quem 
produz comida.”

A previsão é que as chu-
vas aumentem em dezem-
bro. Segundo Flávio Varone, 
meteorologista da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural, “o 
volume de chuvas deverá ter 
melhor distribuição ao con-
trário das condições que pre-
dominaram em novembro”. 
A concentração será maior 
principalmente na Região 
Norte e da Campanha. Porém 
abaixo da média histórica.

Em 2021, nos meses de 
janeiro e fevereiro as previ-
sões de chuvas também fi ca-
rão abaixo da média no Rio 
Grande do Sul. 

Se a luta sindical já enfrentava difi cul-
dades com a Reforma Trabalhista, que 
golpeou de forma traumática o fi nancia-

mento das entidades, com a pandemia e 
a maior crise sanitária mundial, isso só 
se agravou. A batalha foi para outras 

frentes. Como explica 
o presidente da Fe-
deração dos Munici-
pários do Estado do 
Rio Grande do Sul 
(FEMERGS), Vilson 
João Weber, professor 
da rede municipal de 
Santo Cristo, na Re-
gião Norte do Esta-
do. Com licenciatura 
plena em Filosofi a, 
Sociologia, História e 
Psicologia. Pós gradu-

ado em Gestão Escolar. São mais de 280 
sindicatos fi liados à entidade em todo o 
estado. 

Uma das ações, segundo Vilson foi a 
elaboração de uma carta conjunta com 
mais de 100 entidades, dirigida ao go-
vernador Eduardo Leite (PSDB) e os 
prefeitos gaúchos, para respeitarem as 
orientações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. 
E defender a importância do isolamen-
to social para enfrentar a COVID-19, no 
dia 30 de março. "Alertamos, que a gran-
de maioria dos municípios gaúchos não 
tinham nem Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIS) para seus profi ssionais 
da saúde.  E que era preciso dar ouvidos à 

ciência, e valorizar a vida”. Os sindicatos 
também foram orientados para “cobra-
rem dos prefeitos, o alinhamento no sen-
tido da defesa da vida, diante de governo 
central negacionista, e diante da gravida-
de da COVID-19 que vinha se demons-
trando pelo mundo afora. Pedimos ainda 
testagem em massa para os profi ssionais 
da linha de frente”.

 Vilson revela a preocupação com o 
crescimento no número de casos de co-
ronavírus principalmente no interior do 
Rio Grande do Sul. Para o futuro ressalta 
que mais do que nunca, a sociedade está 
se dando conta da necessidade de um Es-
tado forte, com políticas públicas a servi-
ço da vida e da inclusão. 

MP-RS denuncia seis pessoas pela 
morte de João Alberto no Carrefour

Mais de 110 municípios no RS
em situação de emergência
por causa da seca

“Sociedade se dá conta da necessidade de um Estado forte à serviço da vida”

rio grande do sul

Patrícia Duarte
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Seis pessoas foram denunciadas por participação na morte de João Alberto,
no Carrefour em Porto Alegre

Vilson João Weber, presidente da Federação dos Municipários do RS

Estiagem no RS: 111 municípios estão em situação de emergência


