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Editorial

Ao completar mil dias de governo, Bolsonaro mostrou sua enorme 
capacidade de destruir a saúde, os direitos, os empregos e a renda da 
grande maioria do povo brasileiro.

Além de contribuir para a morte de seiscentas mil pessoas, por 
coronavírus, e para a perda de saúde de mais de vinte milhões de pessoas 
infectadas, desde o início da pandemia, o governo Bolsonaro foi um total 
desastre em outras áreas importantes da vida das pessoas.

Nesses mil dias de destruição, seu governo conseguiu: colocar mais 
de 41 milhões de brasileiros na miséria; que o número de desempregados 
chegasse ao recorde de 14,4 milhões de trabalhadores; que a inflação 
voltasse a aumentar; e que a perda de renda de brasileiros e brasileiras 
fosse a maior dos úl�mos vinte anos.

Além disso, atuou fortemente para que o preço do gás de cozinha, da 
gasolina e do óleo diesel – para ônibus e caminhões – a�ngisse níveis 
muito elevados, contribuindo para o aumento do custo de vida da grande 
maioria de brasileiros.

Eliminou 2,3 milhões de famílias do Bolsa Família e fez uma reforma da 
Previdência que levará milhões de pessoas à morte antes de terem idade 
para se aposentar.

Entregou para os estrangeiros os riquíssimos campos de petróleo, no 
pré-sal, que poderiam gerar, por muitos anos, bilhões de dólares que 
seriam aplicados em saúde e educação, como Lula e Dilma queriam.

Permi�u, por omissão, que o Brasil retornasse ao Mapa da Fome da 
ONU, com 19 milhões de pessoas que não têm o que comer. Em resumo, 
no Brasil de Bolsonaro, o trabalhador está desempregado, em subempre-
go ou sobrevivendo de restos. Isso se não morreu de covid!

Para se ter uma ideia do desastre que está sendo o governo Bolsonaro, 

basta ver que, durante os governos Lula e Dilma o Brasil, o Brasil chegou a 
ser a sexta maior economia do mundo (hoje é a 13ª e con�nua caindo).

Em 2014, no fim do governo Dilma, havia apenas 1 milhão de pessoas 
desempregadas, agora são 14,4 milhões. Entre os 8 anos do governo Lula 
(2003-2010) e os 4 primeiros anos do governo Dilma foram criados 20 
milhões de empregos.

Com certeza, se Fernando Haddad �vesse vencido a eleição para 
presidente, em 2018, no mínimo, não teríamos tantos infectados e seis-
centos mil mortos. Além disso, que não é pouco, não teríamos perdido a 
Petrobras Distribuidora, os gasodutos, os oleodutos, as refinarias, nem a 
Eletrobras para o capital estrangeiro.

Lula, Dilma e com certeza Haddad são especialistas em construir um 
país onde o amor – e não o ódio – é o principal valor a ser cul�vado.

Bolsonaro não pode con�nuar a destruir o Brasil. Por isso, vamos todos 
e todas con�nuar nas ruas, neste 2 de outubro e tantos outros dias quanto 
necessários, exigindo que o presidente da Câmara dos Deputados ponha 
para votar, pelo menos, um dos mais de 120 pedidos de impeachment, já 
apresentados.

Fora Bolsonaro!

Reforma administra�va 

Foi aprovada na comissão especial, no dia 23/9, e aguarda votos 
favoráveis para ser aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados, 
a Proposta de Emenda à Cons�tuição (PEC) 32/2020, da reforma 
administra�va. Advogados e especialistas em leis e diretos humanos 
afirmam que ela re�ra dos brasileiros o direito público e gratuito à 
educação, saúde, previdência, segurança, assistência social e tudo o 
que foi conquistado na Cons�tuição de 1988. 

Deputados federais da esquerda denunciaram, nas redes sociais, 
as manobras que os par�dos de direita fizeram para aprovar o texto 
subs�tu�vo do relator Arthur Maia (DEM-BA). A "Pública – Central do 
Servidor – Movimento permanente em defesa da sociedade" afirma que 
essa reforma é, na realidade, uma reforma do Estado que revoga a 
Cons�tuição.

«O ar�go 37-A não deixa dúvida da intenção, que é passar para a 
inicia�va privada o que é, hoje, uma obrigação cons�tucional do Estado: o 

serviço público", denuncia. Ela priva�za os serviços públicos essenciais e 
não essenciais e retoma o patrimonialismo ins�tucional e a precarização 
do atendimento de serviços básicos à população; mantém privilégios e cria 
outros já eliminados pela Cons�tuição; precariza (debilita) o contrato de 
trabalho dos atuais e futuros servidores públicos. Acaba com o concurso 
público e ins�tui o vínculo temporário, que a reforma trabalhista de 2017 
implantou na inicia�va privada.
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Os mil dias que 
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PEC 32 destrói os 
serviços públicos 
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Deputados da esquerda se manifestam contra a PEC da destruição do Serviço Público
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A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) lança a Campanha em Defesa dos Canais da 
Cidadania, previstos em lei desde 2006, que garante o direito de cada município implantar uma 
TV digital, com capacidade para veicular quatro mul�programações, cujo efeito concreto, 
segundo o Manifesto distribuído pela centenária en�dade, é  grande passo para  a democra�za-
ção  da informação no Brasil. 

Para a ABI, os Canais da Cidadania, ao reservarem um canal televisivo para a Prefeitura, dois 
canais para en�dades da sociedade civil e outro para o Estado ou o Legisla�vo local impulsionam 
a circulação de informação, à expressão da produção cultural local, além de expandir o mercado 
de trabalho na indústria de equipamentos e de televisão.

Eleições 2022 

O ex-presidente Lula iniciou, pelo Nordes-
te, uma jornada de diálogos com movimentos 
sociais, trabalhadores, estudantes, ar�stas e 
lideranças polí�cas. No Ceará, úl�mo estado 
que ele visitou, conversou com os senadores 
Tasso Jereissa� (PSDB-CE), Cid Gomes (PDT-
CE) e Eunício Oliveira (MDB), ex-presidente do 
Senado.

Tudo isso para construir uma união de for-
ças progressivas para vencer Jair Bolsonaro 
(ex-PSL) nas eleições de 2022. Acompanhan-
do da presidenta do PT, deputada federal Glei-
si Hoffmann (PR), e do ex-deputado estadual 
Ilário Marques (PT-CE), ele iniciou uma costu-
ra de alianças voltadas às eleições de 2022.

O tema central foi a defesa da democracia, seriamente ameaçada pelo 
autoritarismo. “Os democratas deste País têm a responsabilidade e o desa-

fio de resgatar a civilidade na polí�ca brasilei-
ra pelo bem do Brasil”, afirmou Lula. Em todos 
os encontros, o ex-presidente pediu a união 
das forças democrá�cas nos dois turnos das 
eleições.

Lula observou a grave instabilidade polí�-
ca no País com constantes ameaças de golpe 
do presidente Bolsonaro e as medidas já toma-
das.  Ele convocou a todos a renunciarem à 
polí�ca econômica neoliberal, do governo 
Bolsonaro e Paulo Guedes, que tem a cares�a, 
o desemprego, a fome e a exclusão social 
como forma de lucro de uma minoria do 
empresariado. Lula defendeu uma economia 
democrá�ca e popular, voltada para a sobera-

nia do Brasil, aos interesses do povo e dos empresários nacionalistas.

Prevent Senior

TV Digital e democra�zação

ABI lidera campanha em defesa 
dos canais da cidadania
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Para vencer a cares�a e o autoritarismo, 
é preciso união das forças progressistas

CPI da Covid desmascara 
corrupção, fraudes e 

plano de saúde nazista 
O monstro de Auschwitz era o apelido do médico nazista Josef Menge-

le, que, na Segunda Guerra Mundial, fez experiências médicas usando 
cobaias humanas. Parece que esse crime do nazista inspirou os irmãos Edu-
ardo e Fernando Parrillo, donos da operadora do plano de saúde Prevent 
Senior, que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, do Sena-
do, iden�ficou ao inves�gar as ações do Gabinete Paralelo e o ineficaz e 
condenado “kit covid”.

A Prevent Senior tornou-se pivô de um dos maiores escândalos médi-
cos na história do Brasil  e passou a ser inves�gada pela CPI por condutas 
an�é�cas e an�cien�ficas na pandemia. Pesam sobre ela denúncias de 
ocultação e alteração de prontuários médicos para maquiar mortes por 
covid-19, realização de pesquisa médica sem consen�mento de pacientes 
e distribuição de medicamentos para tratamento precoce da doença sem 
nenhuma eficácia comprovada: o “kit covid”.

O diretor-execu�vo da empresa, Pedro Benedito Ba�sta Junior, confir-
mou que os médicos da empresa eram orientados a modificar prontuários 
– após algumas semanas de internação, eles deveriam alterar a Classifica-
ção Internacional de Doenças (CID) dos pacientes com diagnós�co de 
covid-19 confirmado. Um dossiê elaborado por médicos e ex-médicos da 
Prevent Senior sugere que os atos da empresa sejam decorrentes de um 
acordo entre os donos da empresa e o governo Jair Bolsonaro.

A empresa também é alvo de inves�gações feitas pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), pelo Conselho Regional de Medicina de 
São Paulo (Cremesp) e pelo Ministério Público do estado. A advogada 
Bruna Morato, que representa 12 médicos que trabalharam na operadora, 
afirmou à CPI que a direção da Prevent Senior buscou polí�ca com os 
médicos e integrantes do governo que apoiavam Bolsonaro na defesa do 
tratamento precoce.

“O Hospital "Prevent Senior" resolveu poli�zar (no pior sen�do do 
termo),  as suas pesquisas. Daí essa série de ilegalidades e infrações é�cas 
come�das até agora. Isso não se faz. Mas devemos nos lembrar da posição 
– também polí�ca (no pior sen�do) que o Conselho Federal de Medicina 
assumiu, ao chancelar o tratamento precoce da covid-19 com drogas inó-
cuas. Uma vergonha!”, afirma Geniberto Paiva Campos, médico cardiolo-
gista e integrante da Comissão Brasileira Jus�ça e Paz (CBJP).

O Jornal Brasil Popular apresenta fatos e acontecimentos da 
conjuntura brasileira a par�r de uma visão baseada nos prin-
cípios é�cos e humanitários. Defende as conquistas popula-
res, a democracia, a jus�ça social e fortalece a consciência 

nacional em torno de um projeto de Nação independente e 
soberana. 
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Manifestações pela democra�zação da Comunicação

Lula se reúne com lideranças nordes�nas.
Foto: Twi�er da deputada Gleisi Hoffmann PT/PR

E pode seguir, cur�r e compar�lhar 
nossas redes aqui:

h�ps://www.instagram.com/jornalbrasilpopular/ 

h�ps://youtube.com/channel/UCc1mRmPhp-
4zKKHEZlgrzMg

h�ps://www.facebook.com/jbrasilpopular/
h�ps://www.brasilpopular.com/ 

BRASIL POPULAR, um jornal que abraça grandes causas! 
Do tamanho do Brasil e do nosso povo! 
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