Adotada pela Organização das Nações
Unidas em 10 de dezembro de 1948,
a Declaração Universal dos Direitos
Humanos até hoje não é devidamente
contemplada pelo poder público, apesar
de nortear nossa Constituição. Essa
edição se dedica a mostrar como o país
retrocedeu nesse aspecto desde 2016.
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Os adolescentes
são as principais
vítimas. Das
35 mil mortes
violentas,
mais de 31 mil
tinham entre 15
e 19 anos.
Porém,
aumentou o
número de
crianças de até
4 anos vítimas
de violência letal

Rio de Janeiro,
domingo, 24, a quarta-feira,
27 de outubro de 2021

Todo ano, 7mil crianças e
adolescentes morrem de
forma violenta no país

N

o período de 2016 a 2020,
pelo menos 35 mil crianças e adolescentes de até 19 anos
foram mortos de
forma violenta no Brasil. Média de
7 mil por ano – ou quase 20 por
dia –, segundo o Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado
nesta sexta-feira (22) pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância e Juventude (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP),
a partir da análise inédita dos boletins de ocorrência das 27 unidades
da federação.
A forma da agressão varia conforme
a idade da vítima. A violência doméstica,praticada por um conhecido,é mais
comum entre crianças.Da mesma forma,
a violência sexual.Adolescentes morrem,
majoritariamente,fora de casa,vítimas da
violência armada urbana e do racismo.
Os adolescentes são maioria entre as
vítimas de mortes violentas entre os mais
jovens.Dos 35 mil óbitos registrados entre
pessoas com até 19 anos entre 2016 e
2020,mais de 31 mil tinham idade entre
15 e 19 anos.Segundo dados disponíveis
na maioria dos estados,houve um pico
entre 2016 e 2017, que vem caindo, voltando aos patamares dos anos anteriores.
No entanto, no mesmo período,
aumentou o número de crianças de
até 4 anos vítimas de violência letal –
o que acende novo sinal de alerta. Nos
18 estados para os quais se dispõem de
dados completos para a série histórica,
as mortes violentas de crianças de até 4
anos aumentaram 27% de 2016 a 2020.
Do total dessas crianças com até 9
anos,56% eram negras,33% eram meninas, 40% foram assassinadas dentro de
casa, 46% das mortes ocorreram pelo
uso de arma de fogo e 28%,pelo uso de
armas brancas ou por “agressão física”.
As estatísticas mudam conforme as faixas etárias avançam.
Meninos e adolescentes negros são
as principais vítimas.A faixa etária dos 10
aos 14 anos marca a transição das agres-

As delegacias sequer costumam
pedir para a Justiça criminal
medidas protetivas às crianças,
apesar de o ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente) prever as
medidas de proteção, como na lei
Maria da Penha.”

ARIEL DE CASTRO ALVES, advogado e
membro do Instituto Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente e ex-integrante
do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Diretor-Presidente: Ralph Lichotti

sões domésticas para a prevalência da violência urbana. É
quando começam a predominar mortes fora de casa,por arma de fogo e com
autor desconhecido.
Quando os adolescentes chegam à
faixa dos 15 aos 19 anos, essa transição
no perfil da violência letal está consolidada. A partir daí, 90% das vítimas de
mortes violentas são meninos e 80%
deles são negros. São, inclusive, assassinados em uma proporção significativa
pela ação de policiais.
Em 2020, nos 24 estados em que há
dados – exceto Bahia, Distrito Federal e
Goiás –, 787 crianças e adolescentes de
10 a 19 anos foram identificadas como
tendo morrido em decorrência de intervenção policial (MDIP). Isso representa
15% do total das mortes violentas intencionais nessa faixa etária,e indica uma média
de mais de duas mortes por dia no Brasil.
Por sua vez, o crime de violência
sexual vitima prioritariamente a infância e o início da adolescência. Aqui, o
estudo encontrou falhas nos dados de
2016 e, por isso, a análise aborda o período entre 2017 e 2020. Nesses quatro
anos,foram registrados 179.277 casos de
estupro ou estupro de vulnerável com
vítimas de até 19 anos – uma média de
quase 45 mil casos por ano,ou 123 ocorrências violentas por dia.Crianças de até
10 anos foram 62 mil das vítimas nesses
quatro anos – ou seja,um terço do total.
As meninas são a grande maioria
dos alvos de violência sexual – quase
80%,a maioria entre 10 e 14 anos,sendo
13 anos a idade mais frequente. Para os
meninos,o crime se concentra na infância, especialmente entre 3 e 9 anos. A
maioria dos casos, em ambos os sexos,
são cometidos por pessoas conhecidas.
Em 2020,primeiro ano da pandemia

de covid-19, houve queda no número
de registros de violência sexual. Foram
40 mil na faixa etária de até 17 anos em
2017 e 37,9 mil em 2020. Mas isso não
quer dizer que houve abrandamento da
situação.Ao contrário.
O advogado Ariel de Castro Alves,
membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-integrante do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda), afirma que o que ocorreu,
na prática,foi a subnotificação.“Os casos
de violência doméstica muitas vezes são
verificados pelos educadores nas creches e escolas,que por sua vez encaminham as denúncias ao conselhos tutelares e delegacias”, disse.

Sobrecarga dos serviços

Segundo ele,há alguns poucos serviços de saúde dos municípios que fazem
a escuta,por meio de psicológicos e assistentes sociais.“Porém são bastante sobrecarregados, e demoram para marcar as
oitivas das crianças. Quando marcam,
muitas já não querem tratar da violência sofrida. As delegacias sequer costumam pedir para a Justiça criminal medidas protetivas às crianças, apesar de o
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) prever as medidas de proteção,
como na lei Maria da Penha.”
Ariel, que preside o Grupo Tortura
Nunca Mais,vê a cada dia o fechamento
e o desmonte de programas e serviços
em defesa da infância e juventude,cuja
tendência é agravar ainda mais o problema. Para se ter uma ideia, o governo
Bolsonaro não publicou o relatório do
Disque 100, o que a exemplo de outros
anos deveria ter acontecido em maio.
Além disso, foram desativadas
várias comissões federais voltadas ao
enfrentamento ao abuso e a explora-
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ção sexual e trabalho
infantil.Tentaram desativar o Conanda, mas
o Supremo Tribunal
Federal (STF) barrou a
medida, após ações de
entidades.
Fora prefeitos que têm
atentado contra os direitos
da infância e da juventude.
“Em São Bernardo promovem atentados aos direitos. Agora ameaçam de
despejo O Projeto Meninos e Meninas de
Rua e de extinção da Fundação Criança.
Em anos anteriores desativaram outros
programas sociais voltados à juventude,
como a Casa do Hip Hop,a Coordenadoria de Juventude e Programa de Educação ao Trabalho (Peat).No âmbito federal,programas como Projovem,que estimulavam a empregabilidade de jovens,
como aprendizes, estagiários e no primeiro emprego,criados no governo Lula,
foram desativados no governo Temer.”

Recomendações

Para aos autores do Panorama da
Violência Letal, não se pode mais justificar nem banalizar a violência. Cada
vida importa, e cada criança, cada adolescente deve ser protegido de todas as
formas violências.Não se pode normalizar as mortes e a violência sexual,é preciso enfrentar esses crimes
Toda pessoa que testemunhar,souber
ou suspeitar de violências contra crianças e adolescentes deve denunciar.Proteger é responsabilidade de todos
Capacitar os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes.Eles
são fundamentais para prevenir, identificar e responder às violências contra
a infância e a adolescência. Ampliar a
implementação da Lei 13.431, voltada
à escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência.
Trabalhar com as polícias para prevenir a violência.Investir em protocolos,
treinamentos e práticas voltadas à proteção de meninas e meninos.Garantir a
permanência de crianças e adolescentes na escola
Entendendo a escola e os profissionais da educação como atores centrais
na prevenção e resposta à violência.
Para prevenir e responder à violência, é importante garantir que crianças
e adolescentes tenham acesso a informação,conheçam seus direitos,saibam
identificar diferentes formas de violência e pedir ajuda.
Responsabilizar os autores das violências. Garantir prioridade nas investigações sobre violências contra crianças
e adolescentes.

Tratamento de Imagens: Carlos Júnior
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Depois de
denunciar mulher
negra que teve
pescoço pisado por
PMs, MP volta atrás
e acusa advogado
de má fé Promotora

D

epois de denunciar
uma mulher negra
que teve o pescoço
pisoteado por um
policial militar em
uma abordagem em 2020 em uma bar
em Paralheiros, zona sul da cidade de
São Paulo, a promotora do MInistério
Público de São Paulo voltou atrás em
sua decisão e pediu para rever a ação.
Em um requerimento feito nesta sexta-feira (22/10), Flávia Lias Sgobi informou ao Tribunal de Justiça de São
Paulo que o caso tem fatos novos, e
por isso precisa ser revisto.
Ela tinha denunciado a mulher na
última terça-feira (19/10) alegando
que a dona de bar e seus dois clientes resistiram à prisão e ofenderam
e agrediram os soldado João Paulo
Servato e o cabo Ricardo de Morais
Lopes. Porém, apenas três dias após a
sua decisão, ela afirma ter sabido pela
imprensa de que os policiais já foram
denunciados à Justiça Militar e a existência de vídeos que registram a violência dos policiais.
“Diante disso, a subscritora solicitou informações à Promotoria da Justiça Militar para confirmar a veracidade das informações, o que se verificou, conforme cópia da denúncia,
que segue anexa”, explicou Sgobi em
seu requerimento.
No documento,ela cita o advogado
que atua no caso defendendo a mulher
agredida pelos PMs, afirmando que
o defensor, ao invés de apresentar as
provas a Justiça, preferiu divulgar o
material na imprensa.“Ressalto que,
estranhamente, o representante legal
da vítima nestes autos, Dr. Felipe Pires
Morandini (fls.109/110),ciente da existência dos vídeos e da denúncia oferecida contra os policiais militares, não
trouxe tais fatos aos autos,apenas pronunciando-se diretamente à imprensa
após oferecida a denúncia.”
“Ela fala que esses fatos novos deveriam ser apreciados no momento de
apresentação da denúncia e faz ataques a mim dizendo que eu agi de má
fé por ter encaminhado isso à mídia,
o que é um total absurdo”, diz o advogado Felipe Morandini.
O responsável pela defesa da
mulher agredida aguarda uma nova
manifestação da promotora e que
dessa vez a decisão não seja contrária a sua cliente.“Eu nunca vi isso acontecer na minha vida.Isso é claramente
algo que veio após a repercussão que
teve na mídia a denúncia que ela fez.
Acho que é possível que ela reveja essa
decisão e eu espero que isso aconteça”.

Flávia Lias
Sgobi disse
ter sabido
de do vídeo
que mostra
mulher sendo
agredida em
2020 apenas
pela imprensa.
Advogado diz
que promotora
só desistiu de
denúncia após
repercussão
negativa na
mídia

Em outro trecho
do requerimento, a
promotora Flávia Lias
Sgobi diz que Morandini teve má fé em
divulgar os vídeos
nos meios de comunicação.“Diante disso,
sendo a opinião do
Nobre Causídico de
que referido vídeo era
suficiente para inocentar sua cliente,faltou com boa-fé e/ou
deixou de representar adequadamente a
investigada nos autos.”
Em nota divulgada para a imprensa,
o advogado rebate a
acusação da promotoria sobre a sua atuação no caso.“O ataque direto à defesa
demonstra claramente
a desatenção e irresponsabilidade para
com a denúncia apresentada. Pelo
princípio da presunção de inocência,
é dever da acusação produzir a prova
acima da dúvida razoável (reasonable doubt), de modo que o ônus da
prova recai integralmente à acusação
que deve possuir elementos indiciários
mínimos para apresentar a denúncia,é
prova suficiente (leia-se: incontestável)
para a condenação.Tal ônus não pode
(e não deve) ser transferido à defesa.”

O caso

No dia 30 de maio de 2020 a dona
de um bar em Parelheiros, na zona sul
da cidade de São Paulo, teve a perna
quebrada e o pescoço pisado por um
policial militar.O caso foi revelado pelo
Fantástico, da TV Globo.
Segunda a vítima, no dia das agressões,ela nem sequer foi abordada pelos
policiais. O que aconteceu foi que um
policial estava dando golpes em um
cliente e ela tentou intervir.“O rapaz já
tinha apanhado bastante, estava caído.
Pedi para o PM parar,aí o outro me jogou
duas vezes na grade do bar”,contou ela
à época para a Ponte.
“Fiquei tonta com os golpes, ele me
deu uma rasteira. O chute pegou na
canela e quebrou minha tíbia. Quando
eu disse isso, ele falou ‘quebrou porra
nenhuma’ e pisou no meu pescoço”,
relatou a mulher.
Traumatizada, disse na época que
não lembrou ao certo quanto tempo o
PM permaneceu com a bota apoiada em
seu pescoço e que chegou a desmaiar.
“Não foi pouco,não.Colocou todo o peso
do corpo. Meu rosto esfregou o asfalto
enquanto ele me algemava” , explicou.
Depois,o policial ainda colocou o joelho
em seu pescoço e sua costela quando
estava jogada na calçada.A comerciante
foi levada ao pronto-socorro do Hospital
Balneário São José e depois ao 101º DP
(Jardim Imbuias), junto com os outros
dois clientes.
Na delegacia,os policiais deram uma
versão completamente diferente.Ricardo
e João alegaram que receberam chamado a respeito de descumprimento de
quarentena em um bar e tão logo chegaram ao local disseram que haviam quatro pessoas consumindo no estabelecimento, mas antes de conseguirem falar
com o proprietário,um deles teria fugido.
Ao tentar mandá-lo encostar na parede,
os policiais afirmam que Luís teria dito
“vou colocar a mão na cabeça não, tio!
Vai se fuder”,que chegou a empurrá-los
e resistiu ser algemado.
A dupla alegou que,nesse momento,
sentiram“pancadas na cabeça e chutes”
e que apareceu “uma senhora descontrolada, utilizando uma barra de ferro
para agredi-los,acompanhada de outros
dois rapazes, que também os agrediam
com chutes e socos”.Ricardo disse que
conseguiu arrancar a barra da mão dela
mulher e enquanto tentavam conter os
demais que a população ao redor os chamavam de“vermes”.Disse que a comerciante retornou com um rodo e reiniciou
as ofensas verbais e agressões físicas aos
policiais militares e que a situação só se
acalmou quando solicitaram reforço.
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m adolescente negro
com idade entre 15 e 19
anos, morto por arma
de fogo, é o perfil de
vítima mais comum
entre as 34.918 mortes violentas de
crianças e jovens no Brasil nos últimos
cinco anos. Do total de mortes violentas nessa faixa etária, 80% das vítimas
são pessoas negras.
O levantamento, divulgado pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e do Unicef (Fundo das Nações Unidas
para a Infância) a partir de boletins
de ocorrência registrados em todos os
estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2016 e 2020.
O estudo mostra que as mortes violentas se concentram principalmente
na adolescência: 31 mil do total das vítimas têm entre 15 e 19 anos. Deste total,
25.592 (ou 80%) são pessoas negras.
Ampliando a análise para crianças
a partir de 10 anos, a maioria das vítimas é do sexo masculino (91%) e alvo
de armas de fogo (83%) em casos de
homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte
e mortes em decorrência de intervenção policial.
Segundo o estudo, cerca de 90%
das mortes violentas são homicídios
dolosos.
No caso dos meninos, conforme a
idade avança,aumenta a proporção de
mortos pela polícia, chegando a 16%
dos casos de mortes violentas entre 10
e 19 anos em 2020.
São Paulo é o estado que mais regis-
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tra casos do tipo na proporção de mortes violentas.Em 44,4% dos registros,os
meninos de 10 a 19 anos morreram em
decorrência de intervenção policial.
Embora negros sejam 53% da população brasileira,de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a proporção de jovens negros
com mortes violentas segue a alta tendência nacional para qualquer idade.
O último Atlas da Violência,também
produzido pelo Fórum, em parceria
com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), aponta que negros
são 75,7% das vítimas de homicídios
no Brasil.
Para Dennis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, o contexto social que atinge
principalmente meninos negros vem do
“histórico colonial” do Brasil. Pacheco
avalia que a sociedade é “hipervigilante” em relação a meninos negros, o
que colabora para a alta vitimização

lógica de funcionamento. Enquanto
essa lógica e esse imaginário racista não
forem desfeitos,esses meninos continuarão tendo maior risco de serem assassinados”, afirma.
O pesquisador cita recentes casos
de práticas racistas, como a denúncia
de um código para identificar pessoas
“simples”e negras em uma loja da Zara
em Fortaleza,além dos registros de violência policial.
“Temos uma sociedade voltada
para marginalizar, matar e prender
esses meninos, tirá-los das nossas vistas,tanto pelo que eles são quanto pelos
seus traços culturais.Isso acaba reverberando para jovens que não são negros,
mas estão inseridos dentro desse contexto e dessa culturaDennis Pacheco,do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Dados são ‘ponta do iceberg’, diz
Unicef O estudo “Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil”coletou as informações a partir de solicitações feitas aos
estados via LAI (Lei de Acesso à Informação).
Mas as respostas não obedeceram a

um padrão de preenchimento
e o cenário pode ser pior. Por
exemplo,sete estados não apresentaram dados relacionados
a 2016, enquanto alguns estados não
apresentaram informações relativas a
outros anos ou somente de um ou dois
anos solicitados.
Das 27 unidades federativas, só há
dados para os cinco anos analisados
(2016 a 2020) para 16 delas.
A pesquisa também encontrou
problemas de preenchimento incompleto ou informações insuficientes no
momento do registro de ocorrência.
Houve estados que entregaram dados
referentes somente à faixa etária das
vítimas,não à idade exata —o que dificulta a análise.
O campo raça/cor não foi preenchido em 30% dos casos anuais enviados aos pesquisadores. E, em mais de
90% dos registros, não há informações
sobre local da morte,fundamental para
traçar padrão de vítimas e agressores.
Para Danilo Moura,oficial de Monitoramento e Avaliação do Unicef no Brasil,o alto número de adolescentes mortos é a “ponta de um iceberg”.
“Além dos mortos, temos aqueles
que foram agredidos, ameaçados e
vivem em um contexto de violência
permanente. A morte é o ponto mais
grave, mas todo o fenômeno é preocupante. É uma sociedade e um sistema
em que a violência prevalece. Quando
atinge mais meninos negros é resultado
de um racismo estrutural”, avalia.
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Quais são as causas do aumento da
fome e a pobreza?
São muitas, mas o impacto da pandemia de covid-19 foi desastroso: cerca
de 250 milhões de pessoas a mais passaram a sofrer insegurança alimentar, a partir de 2020. Trata-se do maior
aumento da fome no mundo, em ao
menos 15 anos. Antes da crise sanitária, a situação já era terrível. Em torno
de um décimo da população mundial,
cerca de 867 milhões de pessoas,estava
grave e permanentemente desnutrida,
e uma criança menor de 10 anos morria de fome ou das consequências da
fome a cada 5 segundos,ou seja,17.000
crianças por dia.

“Sem a igualdade
soberana de
todos os Estados,
não há civilização
possível”

A fome é inevitável?
É claro que não. Essa situação é
absurda e criminosa. Levando em
conta o estado atual das forças de
produção, se nos organizássemos de
outra maneira, se a distribuição fosse
equitativa, a agricultura mundial poderia proporcionar o mínimo vital para
um adulto, ou seja, 2.200 calorias por
dia, para 12 bilhões de seres humanos.
Atualmente,somos“apenas”7,7 bilhões
de pessoas. A fome não é mais uma
fatalidade. Cada criança que morre
de fome é assassinada.

Qual é a alternativa?
Abolir os mecanismos que matam.
Todas as bolsas de valores estão reguladas normativamente. Não há obstáculos legais para uma lei. Amanhã
mesmo, os parlamentos podem introduzir um artigo que proíba a especulação na bolsa com os alimentos básicos. Isso salvaria centenas de milhares
de pessoas. Nosso mundo está dominado por uma ordem canibal.
No ano passado, as 500 maiores
empresas privadas continentais de
todos os setores controlavam 52,8%
do PIB mundial, mais da metade da
riqueza produzida em um ano no planeta. Estas empresas são dirigidas por
uma oligarquia que tem mais poder
financeiro, econômico, político e militar que os Estados mais poderosos.
Possuem apenas uma estratégia: a
maximização dos lucros em um tempo
recorde, sem importar as consequências para os seres humanos. A esta
ordem canibal se opõe a sociedade
civil, que funciona sobre a base dos
princípios da solidariedade, reciprocidade e complementaridade entre
as pessoas.

Quais são os mecanismos da fome?
É preciso distinguir entre a fome
estrutural e a fome cíclica.A fome estrutural, que assola um grande número
de países do Sul, é o resultado de um
desenvolvimento insuficiente das forças produtivas.A segunda é a causada
pelo colapso repentino de toda uma
economia devido à guerra, catástrofe
ecológica ou gafanhotos.
A pandemia agravou ambos os
mecanismos ao destruir ainda mais
a produção e dificultar o comércio.
Em países como Somália, as batalhas
para conter a fome foram freadas ou
sabotadas por algumas das medidas
adotadas para combater a pandemia.
Quais são as causas disso?
A pressão financeira sobre os países
em desenvolvimento para que paguem
sua dívida externa é ainda mais insuportável, já que enfrentam o choque
econômico da pandemia. No ano passado, a dívida soberana desses países
alcançou os 3,1 trilhões de dólares. A
maioria dos países superendividados
estão no hemisfério sul, onde vivem
três quartos da população.
Dos 53 países da África, 36 são
quase exclusivamente agrícolas. No
Senegal, a maior parte da renda procedente das exportações de amendoins é absorvida pelo pagamento
das parcelas de amortização e juros
da dívida externa, o que não permite
investir na agricultura.
Além disso, em tempos normais,
quando não há guerras e nem catástrofes climáticas, nos sete países do
Sahel, o rendimento de um hectare
de cereais é de 600-700 kg por ano, ao
passo que na Bretanha é de 10 toneladas. Isso não se deve ao fato de que
o agricultor bretão seja mais competente ou mais trabalhador, mas a que
os governos do Sahel não têm meios
para fornecer fertilizantes, irrigação e
facilitar o acesso a crédito e aos mercados. O agricultor se vê reduzido a confiar na boa vontade da chuva, como
fazia há 300 anos. A supressão imediata da dívida externa dos 50 países
mais endividados lhes permitiria investir em sua agricultura.
Segunda causa: o dumping agrícola da União Europeia. Para manter
os preços, exporta seus excedentes de
produção aos mercados africanos em
condições muito favoráveis. As laranjas procedentes da Espanha são vendidas por três vezes menos do que as
produzidas no país sob um sol abrasador por mulheres e crianças que não
têm nenhuma possibilidade de ganhar
a vida com elas.

à tecnologia, financiamento e mercados internacionais. Toda a produção
é exportada, nada volta para a população local.
Por último,existe a especulação nas
bolsas sobre os alimentos. Os alimentos básicos - milho, arroz e trigo -, que
representam 75% do consumo mundial, são considerados como qualquer
outro. Os especuladores obtêm lucros
astronômicos com esses produtos comprados por uma clientela cativa que
precisa se alimentar. Quando os preços sobem nos mercados mundiais, o
aumento é refletido nos bairros marginais, e as mães não têm mais o suficiente para alimentar seus filhos.

A sociedade civil é capaz de mudar a
situação?
A impotência não existe em uma
democracia. Todo cidadão tem os
meios para forçar seu governo a abolir esse mecanismo assassino. Estamos
em uma luta paroxística. É importante
criar consciência. Cada um de nós
é responsável por cada criança que
morre de fome. A boa notícia é que,
apesar da volta à atitude do “salve-se quem puder” provocada pela pandemia, cada vez mais pessoas estão
acordando. Isso levou a um tremendo
aumento do pensamento normativo,na
luta pelo direito à alimentação, água,
moradia, saúde, educação, etc.

Em entrevista publicada originalmente pelo site
Infobae, o ex-professor de sociologia nas universidades de Genebra, Sorbonne e ex-vice-presidente do Comitê Consultivo para os Direitos Humanos das Nações Unidas traça um raio-x direto
e sem rodeios do quadro atual e pós pandêmico
que gera cada vez mais desigualdade no mundo
e demonstra, de forma didática, como os países
do centro exploram e perpetuam a miséria nas
nações da periferia do sitema capitalista.

A terceira razão é a concentração de
terras agrícolas pelos fundos de cobertura e outros grupos financeiros.No ano
passado,41 milhões de hectares de terras agrícolas africanas foram compradas/arrendadas por esses grupos, em

sua maioria sauditas e europeus.
O Banco Mundial reconhece que
essa concentração de terras está destruindo as famílias, que acabam em
míseros povoados de palhoças onde
florescem a prostituição infantil,as dro-

gas, o desemprego endêmico e a desnutrição, mas considera que é economicamente justificável que essas terras passem para as mãos de grupos
estrangeiros, que são os únicos capazes de aumentar a produção,ter acesso

Muitos jovens se perguntam a respeito
de seu futuro, sobre o legado dos adultos, sobre as capacidades da ONU. O
que gostaria de dizer a eles?
A ONU é a guardiã da ordem normativa do planeta. A Carta e a Declaração dos Direitos Humanos são o
horizonte de nossa história. Sem o respeito a todos os direitos, sem a segurança coletiva, sem a igualdade soberana de todos os Estados, não há civilização possível. Isso também se aplica
à luta pelo clima.
Se permitirmos que as companhias petrolíferas ganhem milhares
de milhões, que as perfurações sejam
multiplicadas, que aumente a produção de combustíveis fósseis, caminhamos para a destruição do planeta.
Cabe aos jovens impor os objetivos
precisos que os governos do mundo
estabeleceram para 2030 através de
todos os meios oferecidos por uma
sociedade democrática aberta: desobediência civil, insurreição das consciências, mobilização, luta sem concessões.
Não estamos na terra por acaso
ou por acidente, cada vida tem um
sentido, a história tem um sentido. No
romance de Dostoiévski, Ivan Karamázov diz: “Cada um é responsável
por tudo, antes que os outros”.

MISÉRIA&FOME
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18 anos do Bolsa
Família e o risco
de perder uma
vitória importante
contra a pobreza
Por Enio Verri
No dia de hoje, ao mesmo tempo em que
comemoramos uma história vitoriosa de 18
anos do programa Bolsa Família, nos deparamos com cenas desoladoras de famílias inteiras tentando achar o que comer no lixo ou nos
ossos em açougues. A fome e o aumento da
miséria estão estampados nas capas dos jornais e nas imagens das redes sociais.

Movimentos levam comida
a famílias que reviravam
caminhão de lixo em Fortaleza
Grupos se
organizaram
para doar
cestas
básicas em
bairro da
capital
cearense.
Muitos produtos
vieram de
acampamentos
e assentamentos
do MST

Segundo o IBGE, os dados da Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF) de 2017 e
2018 já indicavam a volta do Brasil ao Mapa
da Fome em 2017. 47 % das famílias com crianças menores de cinco anos de idade estavam
em insegurança alimentar.
Por isso que o Bolsa Família não pode
ser enterrado em um momento tão delicado
como esse. E pior, substituído por um programa
de nome diferente, que chega por Medida Provisória, sem muita explicação sobre de onde
virão os recursos, quais critérios novos serão
adotados, e como isso afetará os mais pobres.
Esse é um grande drama que nós estamos vivendo hoje no Brasil.Voltar com a rede
de proteção e a rede de políticas de segurança
alimentar e nutricional para que a população
não fique desamparada.
O Bolsa Família representa uma forma
de pensar e governar o Brasil. E que deu muitos resultados tanto na distribuição de renda
como também é a principal política de combate à pobreza no país. E que aglutinou ações
de saúde, de educação, unindo direitos com
intuito maior de transformar vidas.
Todos esses princípios fundamentais
transformaram o BF no maior, melhor e mais
eficiente programa de transferência de renda
do mundo. O Brasil tornou-se referência global nesse tema.
Então, não podemos pensar em qualquer proposta de redução do Estado com desigualdades regionais e sociais tão aprofundadas. Não
dá para entrar na chantagem que estamos há
cinco anos, de que para melhorar a economia
é preciso cortar direitos.

U

m grupo de movimentos se
organizou para doar alimentos a famílias de um bairro
de Fortaleza, cujas imagens
correram o país, mostrando
pessoas buscando restos de comida em um
caminhão de lixo. A ação solidária, ontem
(20), levou 20 cestas básicas aos moradores. Parte desses alimentos veio de assentamentos e acampamentos do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Foram distribuídos itens como arroz, feijão,
abóbora, farinha, coco e rapadura de caju,
entre outros.
“Aqui, nós não temos como garantir
nosso alimento, então a alternativa é vir
esperar o carro do lixo passar, catar os alimentos que são descartados pelos supermercados”, contou Maria de Lourdes, moradora de Vicente Pinzon – originariamente
uma região de pescadores, hoje um bairro
rico da capital cearense.“É isso, ou não ter
nada pra comer.A gente passa a manhã toda
esperando no sol e, às vezes, nem água pra
beber. Queremos trabalho.
A falta de alimento, a fome bate na nossa
porta todos os dias, então agradeço muito
a vocês pela ajuda.”
“Nós não podemos encarar isso com
naturalidade”, diz Gene Santos, da direção
nacional do MST no estado.“É com muita

E, é bom destacar, que esse quadro não
é consequência da pandemia de Covid-19. A
falta de políticas públicas na área social, e o
desmonte de programas começaram antes da
pandemia. Essas ações formavam uma rede de
proteção social e de ampliação do acesso aos
direitos fundamentais aos grupos mais vulneráveis da população brasileira.

Aqui, nós não temos como garantir nosso alimento, então a alternativa é vir
esperar o carro do lixo passar, catar os alimentos que são descartados pelos
supermercados”
Maria de Lourdes
indignação que nós vimos as imagens em
que homens e mulheres recolhem comida
do lixo para se alimentar.Então,diante dessa
situação estamos mais vez realizando uma
ação de solidariedade. Mas principalmente
uma ação de denúncia para demonstrar
que este é um problema grave que precisa
ser encarado com políticas públicas para
resolver a situação da fome”, acrescenta. Ela
cobra política de reforma agrária “de verdade”, com distribuição de terras, acesso à
agua, medidas para criação de empregos.
Além do MST, a ação realizada ontem
envolveu o Movimento dos Trabalhadores
por Direitos (MTD), Consulta Popular (CP),

Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB) e Levante Popular da Juventude
(LPJ).São ações feitas pelos sem-terra desde
o início da pandemia. Eles estimam que, ate
agora, foram distribuídas 5 mil toneladas de
alimentos e aproximadamente 1 milhão de
marmitas pelo país.
Para Joyce Ramos,dirigente da CP,a carestia e a fome fazem parte de um “projeto de
fome”do governo.“Pensando nisso, os movimentos, as organizações populares vêm se
solidarizando com as famílias mais pobres
a fim de que a gente possa amenizar a situação dessas famílias e pensar alternativas
para estas saírem da miséria”, afirma.

Não se trata apenas de trocar o Bolsa
Família pelo Auxílio Brasil. Mas de trocar uma
política pública internacionalmente conhecida,
por uma que vai ter financiamento, caso tenha,
só o ano que vem, ano das eleições e criando
novos limites para aqueles que mais precisam.
Já provamos que todo mundo ganha com inclusão do pobre no orçamento, como o ex-presidente Lula sempre diz. Não temos dúvidas
sobre o efeito benéfico disso na vida das pessoas, no desenvolvimento econômico e no
futuro do país.
Com 18 anos, o Bolsa Família é um projeto de
longo prazo, que investiu na área social e deu
retorno muito mais rápido do que se esperava.
Temos que nos alegrar porque participamos de
projeto que mudou a vida do Brasil.
Precisamos é aprovar o Mais Bolsa Família. Um texto que apresentamos ainda no ano
passado, para ampliar os benefícios do Bolsa
Família e estabelecer mais ações de proteção
social às camadas mais vulneráveis da população.
O melhor projeto é aquele que pensa
nas pessoas, que enxerga todas e todos como
parte da economia e como peça fundamental
para fazer o Brasil voltar a crescer.
Vamos voltar a desenvolver essas políticas para que o Brasil volte a ser referência
de inclusão social, de respeito à população e
principalmente de perspectiva e de desenvolvimento. Esperança é o que nos move.
Economista, é deputado
federal pelo PT-PR

HABITAÇÃO

soas não tem onde morar. A terra deve
servir a quem dela faz uso para viver”.
“As famílias ocuparam este terreno
por necessidade.Os governos não garantem políticas habitacionais para a população de baixa renda.E este sistema não
garante. O salário é tão pouco e o aluguel é tão alto que,assim como os queixadas, milhares neste país não têm um
teto pra morar”, explicou Irene
“Eu vim pra cá porque não tinha
saída. Não tinha dinheiro para pagar o
aluguel. Muitas pessoas aqui não têm
emprego e estão em necessidade. Tem
pessoas que nos apoiam, outras não,
mas nós precisamos da moradia”,afirma
AndréiaVieira de França,uma das moradoras da ocupação.
“Cada um de nós, que não tem pra
onde ir, tem que ter um lugar pra ficar.
É justo ficarmos aqui. Não é justo sairmos pra sermos jogados na rua”,conclui.
Em 17 de fevereiro de 2018 quando
a Ocupação dos Queixadas surgiu, a
região estava categorizada como Zona
Especial de Interesse Social (ZEIS), ou
seja,área demarcada para ser destinada
à habitação para a população de baixa
renda.Na gestão de Danilo Joan (PSD),a
Prefeitura e a Câmara de Vereadores de
Cajamar aprovou uma mudança que,de

acordo com o Núcleo Especializado de
Habitação e Urbanismo da Defensoria
Pública de São Paulo,é pouco frequente
na legislação urbanística brasileira. No
plano de Macrozoneamento de Cajamar,
justamente essa área foi retirada de sua
condição de ZEIS. A Defensoria aponta
que além dessa“área urbanizada consolidada”ter perdido o status de destino à
moradia social, o poder municipal passou a considerar como ZEIS uma outra
região,“de floresta nativa e de pouca
infraestrutura consolidada”.
O prefeito Danilo Joan (PSB) foi
alvo de uma investigação do Ministério Público, chamada Operação Cama
de Gato,que investigou desvio de recursos públicos destinados ao combate ao
coronavírus. Ele teve sua residência e
gabinete alvos de busca e apreensão no
dia 05.11.2020.MP apontou que município gastou mais de R$ 1 milhão nos primeiros meses da pandemia e contratou,
sem licitação, empresa que não atuava
na área da saúde. Equipamentos foram
adquiridos com valores acima de mercado e de má qualidade. (Informações
do G1 e do R7)
Em agosto a deste ano (2021),a Secretaria Municipal de Habitação, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano se recusou a reconhecer a consolidação da
Ocupação Queixada,que com o esforço
dos moradores, construiu a Biblioteca
Yara Gabrielly,a Horta Comunitária Bisa
Cecília; o Espaço de aulas de reforço e
alfabetização para jovens e adultos; e
Brinquedoteca Queixadinhas”.O barracão coletivo, estava sendo feito em parceria com um projeto de extensão da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da USP e teve que ser paralizado com
a decisão da juiza, que ainda estipulou
multa de R$1.000,se houver novas construções no terreno.
Sem conseguir diálogo com o Prefeito de Cajamar, 100 moradores foram
na quarta-feira, dia 13/10, até a Câmara
deVereadores de Cajamar,se manifestar
e exigir alguma alternativa da Prefeitura,
diante do despejo iminente.

documento seguirá para o plenário do
Senado, onde será analisado e votado.
O acordo entre Brasil e EUA prevê
a remoção de 350 famílias de quilombolas que vivem próximas à área onde
será ampliado o Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA).
Em 28 de março de 2020, durante
a pandemia de coronavírus, o governo

brasileiro publicou uma resolução assinada pelo general Augusto Heleno,ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), determinando o despejo das
comunidades.
No entanto, a Justiça Federal impediu a retirada das famílias e o Ministério Público Federal recomendou que,
durante a pandemia, as remoções fossem suspensas. Em setembro de 2019,
uma equipe da Coalizão Negra por Direitos esteve no Congresso dos EUA e falou
com parlamentares sobre a situação dos
quilombolas.
Na época, o democrata Hank Johnson foi ao plenário,e exigiu que as comunidades quilombolas fossem escutadas
sobre o processo de instalação do CLA
em seu território.
“O acordo entre Trump e Bolsonaro
ameaça remover centenas de famílias
quilombolas afro-brasileiras de suas terras, deslocando, ainda mais, comunidades já marginalizadas. A Constituição brasileira providencia proteção às
terras quilombolas.Trump e Bolsonaro
quebram,descaradamente,desconsiderando essas proteções.”

Ocupação Queixadas luta para
ser ouvida pelo Prefeito Danilo
Joan (PSD). Familias podem ser
despejadas à força em 7 dezembro

105 famílias podem
ser despejadas a força
em Cajamar-SP

A

Juíza Gina Fonseca Correa da 1ª vara do Foro
de Cajamar definiu
pela de reintegração
de posse de terreno
onde moram hoje 105 famílias, cerca
de 400 pessoas incluindo idosos e 86
crianças, que estão sendo ameaçados
de irem para rua, no dia 7de dezembro
sob ameaça de uso das forças do estado.
A decisão liminar tomada na
segunda-feira (4) e publicada em 6
de outubro, foi tomada dois dias antes
de vigorar a lei do Despejo Zero ( Lei
14.216/21) que garante a suspensão de
todos os processos e procedimentos
envolvendo despejos em todo país, até
31 de dezembro de 2021. A Defensoria
Pública está entrando com recurso contra a decisão e os moradores dizem que
vão resistir.
O pedido de reintegração de posse

foi impetrado pelos irmãos Aguinaldo e
Vera Lúcia Zanotti,que afirmam ser proprietários da área.A Defensoria Pública
do Estado de São Paulo,entende que há
dúvidas sobre a real validade jurídica
da propriedade alegada.A Constituição
Federal determina que o direito à propriedade de terra não é absoluto, mas
condicionado ao cumprimento de sua
função social. A família Zanotti entrou,
em 2016,com um pedido de usucapião
sobre o terreno. Usucapião é uma ação
para casos em que se ocupa um imóvel
por mais de cinco anos sem que alguém
tenha questionado essa ocupação na
Justiça. Se reconhecido que o posseiro
está dando uso social ao imóvel,o juízo
passa a propriedade para o seu nome.
No caso da família Zanotti, a ação de
usucapião está ainda tramitando. Conforme explica o defensor público Rafael
Negreiros,que atua em defesa do direito

à moradia das famílias ocupantes,a família Zanotti“tem uma propriedade registral”, mas “fortes indícios” demonstram
que o terreno“há décadas não cumpre
a função social”. (Informações do Brasil de Fato)
A ocupação Queixada existe há 2
anos, e é a única opção dessas famílias que lutam por moradia e condições mínimas de sobrevivência,segundo
Irene Maestro,advogada da Luta Popular,
movimento que organiza a ocupação:
“O terreno ocupado estava abandonado e não cumpria a função social
determinada pela constituição. Hoje,
ele garante moradia pra mais de 100
famílias, que há dois anos e meio construíram um bairro.Trata-se de uma luta
justa e legítima pelo direito a um teto
pra viver. Não é certo que existam, por
um lado,terras abandonadas,servindo à
especulação,enquanto milhares de pes-

Senado dos EUA
nega verba para
remoção de
quilombolas em
Alcântara
O Senado dos Estados Unidos vetou,
na última quarta-feira (20),o repasse de
verbas para a remoção de famílias de
quilombolas em Alcântara (MA).
A retirada das comunidades, que
vivem próximas da base para lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira (FAB),faz parte do acordo firmado
entre os presidentes Donald Trump e
Jair Bolsonaro, em março de 2019, para
exploração da área.
No documento final sobre o veto,
os senadores manifestaram apreensão

com o governo brasileiro.“A Comissão
está preocupada com os relatos de que
o governo do Brasil planeja forçar a realocação de centenas de famílias quilombolas para expandir o Centro de
Lançamento de Alcântara.Nenhum dos
recursos providos por esta lei, ou por
leis anteriores,podem estar disponíveis
para forças de segurança do Brasil que

se envolvam em reassentamentos forçados de comunidades indígenas ou
quilombolas.”
Com o veto,o recurso foi retirado do
orçamento do Departamento de Estado
americano para 2022,que prevê U$$ 17
milhões para auxiliar o desenvolvimento
brasileiro e U$$ 20 milhões para projetos ambientais na Amazônia. Agora, o
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Bolsonaro destrói o
melhor do Bolsa Família
ARTIGO

Por Tereza Campello e Sandra Brandão*
Em 20 de outubro de 2021, o Programa Bolsa Família completaria 18 anos. Se fosse um cidadão, estaria alcançando a maioridade.
No entanto, apesar de sua trajetória de sucesso e do reconhecimento
internacional que angariou, confirmados por dezenas de milhares de
estudos realizados ao redor do mundo, sendo mais de 19,6 mil no Brasil (Plataforma Lattes, outubro 2021), não haverá motivos para celebrar.
De forma autoritária, desrespeitando a legislação e
ferindo as melhores práticas sobre políticas públicas,Bolsonaro aniquilou o Bolsa Família. O programa foi extinto sem qualquer estudo técnico que desse suporte ao ato ou embasasse a opção pelo mal desenhado e insustentável programa que pretende substituí-lo.
Em seus 18 anos de existência, o Bolsa Família foi continuamente aprimorado, incorporando críticas e sugestões. Com base em
dados e evidências, foi possível avançar e descartar questionamentos
sobre seus impactos, parte expressiva dos quais originada na carga de
ódio,preconceito e racismo que atinge diariamente os pobres no Brasil.

Ex-ministros e
ex-secretários dos
Direitos Humanos
acionaram o
Supremo Tribunal
Federal (STF)
para que o
presidente Jair
Bolsonaro (sem
partido) explique
declarações que
os associariam à
pedofilia

D

urante o Simpósio da
Cidadania Cristã, na
Igreja Batista Central
de Brasília, no último
dia 5, Bolsonaro disse:
“Quem lembra o que era o Ministério
dos Direitos Humanos? Quem eram
as pessoas que já ocuparam aquele
ministério? Como uma, por exemplo,
que tinha lá, um site chamado ‘Humaniza Redes’,que era… que incentivava
a pedofilia. Dizia que o pedófilo era
um doente, [que] devia ser entregue
para um hospital, e não ser levado a
uma delegacia”.
“Numa só tacada”, segundo os
advogados dos ex-ministros,“o interpelado atingiu a honra e a reputação
de todos os requerentes, ex-titulares
da pasta do Ministério dos Direitos
Humanos,a quem o interpelado imputou conivência e estímulo comportamento dotado de relevante reprovação social”.
“A verdade é que o presidente da
República fala de forma desabrida,
de forma descuidada; vai ofendendo
sem nenhuma base. Ele age de forma
leviana, ofende as pessoas como se
troca de camisa; muitas vezes volta
atrás. Essa interpelação criminal está
prevista no artigo 144 do Cógido Penal
e pede esclarecimentos sobre essa fala
do presidente.A depender da resposta,
vamos entrar com uma queixa-crime
por difamação”, diz o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira.
Assinam a petição Gilberto Spler,
Ideli Salvatti, José Gregori, Maria do
Rosário, Mário Mamede Filho, Nilmario de Miranda, Nilma Lino Gomes,
Paulo Sérgio Pinheiro, Paulo Vannuchi e Rogerio Sottili. Eles são representados pelo advogado Tarso Genro,
ex-governador do RS.
Os ex-ministros e ex-secretários que
acionam o STF são: Gilberto José Spler
Vargas,Ideli Salvatti,José Gregori,Maria
do Rosário Nunes, Mário Mamede
Fliho, Nilmario de Miranda, Nilma Lino
Gomes, Paulo Sérgio Pinheiro, Paulo
Vannuchi e Rogerio Sottili.
Veja ao lado as sete perguntas que
os ex-ministros e ex-secretários dos
Direitos Humanos querem que Bolsonaro responda.

Na igreja,
Bolsonaro acusa
ex-ministros
de pedofilia e é
acionado no STF

Hoje, temos dados que mostram que o Bolsa Família não
desestimula o trabalho, do que é exemplo recente estudo do Banco
Mundial, nem incentiva o aumento da natalidade.
Temos fartos resultados sobre impactos surpreendentes em
saúde,que vão desde redução de 58% da mortalidade infantil causada
por desnutrição e do déficit de estatura das crianças até efeitos não esperados,como controle e detecção precoce de tuberculose e hanseníase.
Há menos de um mês, um estudo inovador, com mais de 6
milhões de indivíduos, mostrou que o Bolsa Família reduziu em 16% a
mortalidade de crianças de 1 a 4 anos, entre 2006 a 2015. Em famílias
com mães negras e em municípios pobres, a redução foi ainda maior,
chegando a 26% e 28%, respectivamente.
Frente aos muitos resultados de sucesso do Bolsa Família,
e diante do aumento dos níveis de pobreza e fome no Brasil, o mais
razoável, prudente e eficaz seria ampliar os valores do benefício e o
público atendido. Isto poderia ser feito de forma simples e segura, sem
os riscos envolvidos em mudanças abruptas,mal planejadas e feitas no
afogadilho às vésperas da eleição.
Mas é claro que não podemos esperar prudência e apego
aos bons princípios da administração pública em qualquer medida
do governo Bolsonaro.
Nestes três anos e meio de (des)governo, houve 10 anúncios sobre o fim do Bolsa Família. E a Medida Provisória 1061 não contém propostas que resultem de debates amadurecidos no governo e
com a sociedade. Ao contrário, ela não disfarça seus objetivos exclusivamente eleitorais. Ela destrói exatamente as características que tornaram o Bolsa Família o maior, melhor e mais eficiente programa de
transferência condicionada de renda do mundo, pois:
(1) cria um conjunto de 9 tipos de benefícios diferentes,tornando mais
oneroso e complexo o programa;

A verdade é que o presidente
da República fala de forma
desabrida, de forma descuidada;
vai ofendendo sem nenhuma
base. Ele age de forma leviana,
ofende as pessoas como se troca
de camisa; muitas vezes volta
atrás. Essa interpelação criminal
está prevista no artigo 144 do
Cógido Penal ”

Antonio Claudio Mariz de Oliveira,
advogado dos ex-ministros
e ex-secrtários

(2) opta por centrar a atuação do Estado no aplicativo, abandonando
o Cadastro Único como ferramenta de identificação e inclusão, base
para uma atuação integral de combate à pobreza, com oferta de bens
e serviços públicos;
(3) desqualifica o processo humanizado de abordagem e acolhimento
garantido no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS;
(4) centraliza todo o processo no governo federal, secundarizando a
cooperação federativa.
 proposta enviada pelo governo Bolsonaro, além de frágil
A
tecnicamente,é ainda ilegal.Estabelece um novo programa,sem definir o
valor da linha de pobreza nem o valor dos benefícios, criando uma despesa continuada sem que se saiba o montante dela.Não previu,na proposta
de lei orçamentária,receitas para fazer frente aos gastos com o programa.
Como mostra o debate em torno do aumento do IOF e da postergação do pagamento de precatórios, para criar um artificio que permita aumentar suas chances eleitorais,Bolsonaro destruiu um programa
bem sucedido de 18 anos e feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal.

1. O interpelado confirma a sua manifestação feita no

Apesar disto, os arautos da austeridade fiscal e da eficiência administrativa estão em silêncio.

2.O interpelado confirma suas declarações atualmente, caso

Quanto vai custar o novo programa? Quais os critérios de
inclusão das famílias? Quais estudos justificam adotar nove tipos diferentes de benefícios? Quais os impactos esperados com o novo programa? Nada disto está claro.

“simpósio da cidadania cristã, no dia 5 de outubro de 2021,
na igreja batista central do brasil”, no sentido de terem os ex
ministros dos direitos humanos incentivado a “pedofilia”?
as tenha feito?

3.O interpelado pode citar fatos concretos que o tenham
levado a fazer tal afirmação, caso a tenha feito.

4. O interpelado sabe informar se os ex ministros foram

processados ou se responderam a inquérito sob a acusação de
terem praticado pedofilia?

5.O interpelado pode informar quais foram as razões que

o levaram a afirmar que o PLC 122 apresentou 188 itens para
destruir a família brasileira?

6. O interpelado pode apontar alguns desses itens e explicálos?

7.A quem o interpelado se referiu ao dizer que “tem gente
que, voltando ao poder, vai ressuscitar tudo isso ai”?

Um programa com 18 anos de existência, com custo fiscal
baixo e impactos inquestionáveis está sendo extinto e, em seu lugar,
propõe-se a incerteza. Há um crime em curso contra os pobres do Brasil, e o silêncio é ensurdecedor.
Cabe reconhecer, contudo que, mesmo em seus últimos momentos,o Bolsa Família dá mais uma contribuição,mostrando que,quando
questões eleitorais entram em cena, a ciência, as boas práticas, a eficácia e eficiência do Estado não são assim tão relevantes para uma parcela dos especialistas e dos economistas, sempre tão críticos em relação a programas em benefício dos mais pobres. Difícil escolha.
*Tereza Campello é economista, doutora por notório saber
em Saúde Pública, pesquisadora associada à Universidade de
Nottingham e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (governo Dilma); Sandra Brandão é economista,
mestre em Economia pela Unicamp.
Artigo originalmente publicado na Folha de S. Paulo
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Petrobrás tem
acento agudo
e o Brasil não se
escreve com Z

SOBERANIA
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dores e estudantes, para construir um
marco da autonomia nacional, um
indiscutível sinal que este povo queria sua Pátria no caminho da verdadeira independência, da soberania do
Estado Nacional Brasileiro.
Portanto,as falas destes feitores causaram,a todos que delas tiveram conhecimento, perplexidade e, poderia dizer,
um misto de repulsa e desprezo.
A história do petróleo brasileiro
tem pontos de contato com a própria
história do Brasil.Ambas começam na
Bahia, com a produção comercial do
petróleo e a primeira refinaria nacional, assim como chegaram as caravelas de Cabral e Thomé de Sousa, que
trouxe o Regimento Régio de 1548,
para implantar em Salvador, no Recôncavo baiano, o primeiro Estado brasileiro, uma colônia.
De algumas capitanias, a bravura
de brasileiros, bandeirantes, o talento
diplomático do Barão do Rio Branco,
e a marcha para oeste de Vargas levaram o Brasil a ser o quinto maior país
do mundo em extensão territorial.Também desde os primeiros dirigentes, o
empenho dos profissionais e técnicos que não enumero para não fazer
ausências, mas sintetizo no baiano
diretor Haroldo Ramos da Silva e
no presidente Ernesto Geisel, os
petroleiros construíram a mais
notável em tecnologia de produção de petróleo empresa
do mundo e das principais
petroleiras.
Hoje em desmonte,
como prometeu, nos EUA,
a direitistas estadunidenses Jair Messias, o que
levou puxão de orelha
dos católicos brasileiros na festa da
Padroeira.

A história do petróleo
brasileiro tem pontos de
contato com a própria história
do Brasil
Pedro Augusto Pinho
administrador aposentado, por um quarto de século trabalhou
na Petrobrás e está atualmente presidente da AEPET

C

omo em sinistra articulação, dia 13/10, em entrevista a jornalista, após
reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI),
nos Estados Unidos da América (EUA),
Paulo Guedes defendeu a venda das
ações da Petrobrás, patrimônio do
Tesouro Brasileiro. Em 14/10, na rádio
evangélica Novas da Paz,dois dias após
ser vaiado no Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida,padroeira do
Brasil, Bolsonaro afirma“já tenho vontade de privatizar a Petrobrás”.
Nem estão sendo originais estes
entreguistas, demolidores da Nação.
Esta vontade precede a própria existência da Petrobrás, levou à morte o
estadista Getúlio Vargas, foi razão de
golpes de estado, em 1964 e 2016, e
estes personagens apenas continuam
o que foi iniciado por Fernando Henrique Cardoso.
Ao criar a Petrobrás,
há 68 anos,a sociedade
brasileira uniu civis e
militares, tendências
políticas à esquerda
e à direita, trabalha-

ARTIGO

CONSELHEIRA DA PETROBRAS ALERTA
Em sintonia com a ‘vontade presidencial’,
políticos orquestram privatização da empresa
Por Rosangela Buzanelli*
Revisitemos a história recente.
Alvo da cobiça internacional, especialmente após a descoberta do pré-sal, a Petrobrás foi um dos principais
focos do golpe de 2016. Temer então
nomeia para a presidência da empresa
o rei do apagão,Pedro Parente,que imediatamente adota o PPI (Preço de Paridade de Importação) para o petróleo
e seus derivados, além de outras medidas combinadas com o Congresso no
sentido de fatiar e entregar as riquezas
descobertas e construídas pela estatal.
Mantido o PPI pelo atuwal governo,
aliado à alta no valor do barril do petróleo com o reaquecimento da economia mundial, associado ao descontrole do câmbio, os preços no Brasil,
país produtor e exportador de petróleo, dispararam. Baseados na paridade
de importação e não nos custos reais,
os preços estão instáveis e altíssimos,
afetando a economia e fomentando
a alta da inflação.
Um quadro desesperador para
milhões de brasileiros,que não suportam
mais o alto custo de vida, onde os prin-

cipais atores políticos do país ensaiam,
em perfeita harmonia orquestral, a sinfonia da privatização da Petrobrás como
“solução”para os altíssimos preços dos
combustíveis e do gás de cozinha.
Nesse cenário de caos econômico,
social, sanitário e ambiental, que Bolsonaro e sua equipe mergulharam o
Brasil, envolvendo a alta dos combustíveis e da inflação, o presidente declarou à imprensa, na semana passada,
que tem“vontade”de privatizar a Petrobrás. O seu vice, Hamilton Mourão, afirmou pouco depois que concorda com
a venda da companhia “no futuro”. O
“gênio”da economia, Paulo Guedes, já
havia deixado bem claro seu desejo
de negociar a Petrobrás e cogita perder o frágil controle governamental da
empresa, negociando suas ações ordinárias para “fazer programas sociais”,
afinal, 2022 está chegando. E os presidentes da empresa combatem o“controle” de preços com exemplos que
demonstram o contrário do que tentam provar.
Com críticas frequentes à alta dos
combustíveis, o presidente da Câmara
dos Deputados,Arthur Lira, declara ser

favorável à venda da empresa. Aprovou na semana passada na Câmara
uma questionável, econômica e juridicamente, proposta eleitoreira para
“abaixar”os preços atacando os impostos estaduais, em sintonia com a “vontade”presidencial,inalterados há anos,
cuja ineficácia será comprovada rapidamente porque o problema dos preços é estrutural.
Mas privatizar a Petrobrás não é
uma tarefa tão fácil, é preciso convencer a opinião pública. Como a Petrobrás tem uma relação história muito
forte e simbólica com o povo brasileiro,
pois por ele foi criada e a ele bem serviu por mais de 60 anos,marcando presença em todo o país com programas
socioambientais e culturais amplos e
importantíssimos,logicamente sempre
foi defendida por essa população. O
governo FHC tentou e não conseguiu
privatizar a Petrobrás em função da
reação popular,mas pavimentou,junto
ao Congresso, vias legais para sua destruição enquanto estatal.
Era preciso,então,destruir essa relação de décadas para privatizá-la com
algum apoio popular e sem prejuízo

eleitoral.A sinfonia começa com a Lava
Jato,apoiada pela grande mídia,que se
encarrega de imprimir na empresa o
carimbo de corrupta.Até hoje quando
se fala em corrupção no Jornal Nacional, o pano de fundo são dutos enferrujados jorrando dólares, mesmo que
os envolvidos não tenham nenhuma
relação com petróleo.
A partir de Temer, e mais intensamente com Bolsonaro,a empresa passa
a ser gerida como se privada fosse.Vira
as costas para sua missão original, de
servir o Brasil e a sociedade brasileira,
e passa a almejar o insaciável apetite
dos grandes acionistas privados.
Com o PPI, a gestão da empresa
esfola a população brasileira,no melhor
“estilo Guedes”, e engorda, indecentemente,os dividendos dos seus acionistas
que são, importante fato, em sua maioria, fundos de investimentos estrangeiros. O Estado brasileiro, acionista controlador e não majoritário, fica com
cerca de um terço desses dividendos.
Com essa política, o discurso da
privatização se torna muito mais palatável para a população que não vê
retorno de sua estatal e se descobre
prejudicada pelos preços dos derivados e gás de cozinha, enquanto fartos
dividendos são patrocinados e pagos
também às suas custas.
O discurso do presidente da República de que não pode interferir nos
preços é só mais uma falácia, pois
enquanto acionista controlador, o
governo tem maioria no Conselho de
Administração, que nomeia a diretoria e define os preços nas refinarias, a

partir da diretriz governamental.
A Petrobrás foi criada pelo povo brasileiro para descobrir,produzir,refinar e
abastecer o Brasil de petróleo e derivados.Superou em sua trajetória gigantescos desafios e cumpriu brilhantemente
sua missão.Hoje somos um país produtor e exportador de petróleo. Conquistamos a autossuficiência que nos libertou da dependência das importações,
meta de todo país que busca se tornar
energeticamente soberano.Produzimos,
a custos muito mais baixos que os internacionais, a absoluta maioria dos derivados que consumimos, importando
pequena parcela. Portanto, não precisamos pagar preços de importação. É
inquestionavelmente possível praticar
preços mais justos e acessíveis à população brasileira.
A Petrobrás é do povo brasileiro,
não do governo de plantão.E enquanto
operou como estatal sempre garantiu o abastecimento do país a preços
mais justos, cumprindo seu papel de
indutora do desenvolvimento nacional e gerando lucro. A solução para
os preços dos combustíveis e do gás
de cozinha não é privatizar a empresa,
ao contrário, é fortalecer a Petrobrás
enquanto estatal brasileira, gerindo-a
como tal, com a missão de servir ao
Brasil e aos brasileiros.
*Rosangela Buzanelli é Engenheira Geóloga, Geofísica e mestre em Sensoriamento Remoto pelo
INPE, eleita Conselheira para representar os trabalhadores no CA- Conselho de Administração da Petrobras
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economista José
Rubens Damas Garlipp escreveu o artigo
“A Virulência de um
Capitalismo Comórbido”, em maio de
2020, e o que chama atenção no excelente texto de Garlipp são os dados que
o economista apresenta sobre o enfraquecimento da economia mundial,nesses tempos de Covid-19.
Muito mais do que isso,Garlipp é um
crítico visceral do capitalismo que cambaleia,segundo ele,sem a mínima perspectiva de dias melhores.
Os números superlativos mostrados
pelo economista dão conta de uma contração na economia, diminuição drástica na produção e nas palavras dele,
(…) “uma ruptura das cadeias globais
de valor para uma contração, historicamente sem precedentes”(Garlipp,2020).
Com efeito, atingirá as economias
periféricas e provocará elevação substancial do desemprego,pobreza e miséria, assevera Garlipp. Os0Os economistas do mundo inteiro ou pelo menos 90
deles,dos 189 países membros do Fundo
Monetário Internacional (FMI),não conseguem achar outra saída, senão, suplicar financiamento de emergência para
responderem à economia.
O aniquilamento da riqueza mundial
é iminente e a pobreza e miséria, baterão à porta de qualquer um do povo e
em qualquer lugar.
Como estamos no planeta Terra,
há sempre o outro lado e merece também ser apresentado.Garlipp nos acode
mais uma vez em indicar o Relatório da
Oxfam, que aponta uma desigualdade
global nunca observada antes.
Com efeito,os bilionários no mundo
dobraram na última década. Os 2.153
bilionários do mundo têm mais (…)
riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas,
ou cerca de 60% da população mundial
(Garlipp 2020).
No Brasil, o desemprego, ou melhor,
os sem trabalho,extrapolaram os números e as medições econômicas.
O Banco Mundial aponta que, no
Brasil, entre 2014 e 2018, a população
que sobrevive em condição de miséria
cresceu 67%.
Não se pode negar o pífio atendimento dos governos no combate ao
vírus e na falta de políticas de austeridade, com relação à economia. Infelizmente, as universidades do mundo
inteiro não lecionaram cursos de economia em tempo de guerra.
De fato, o mundo está sob ataque,
estamos em guerra e, por ora, o cardápio de opções para atenuar o desastre
econômico do planeta não foi entregue
à população do mundo.
Deixando o pessimismo de lado,
observamos alguns países resolvendo
com mais celeridade que outros, o problema do vírus e de suas economias.
A Alemanha, a Inglaterra e até a
França incrementaram políticas severas no combate ao vírus e ajustam concomitantemente suas economias.
Com efeito,esses países,mesmo que
atacados pelo vírus e combalidos no
momento, estabilizarão no futuro, pela
robustez de suas economias trabalhadas com rigor no passado do pós guerra
mundial. Essa não é uma visão apenas
econômica, mas sim uma constatação
histórica.
Ao se voltar para a História, assistimos que todas as mudanças sociais do
planeta tiveram o trabalho como alavancador dos sistemas, assim aconteceram revoluções, ditaduras nasceram
sob a égide do trabalho.
O trabalho forçou a criação de partidos políticos, discursos inflamados e
forma de comunicação de governantes. Haja vista, o bordão “trabalhadores
do meu Brasil”.
Enfim,não é preciso ser um proeminente economista como Celso Furtado
ou José R. D. Garlipp, para entender o
quanto o trabalho pode significar a solução para muitos problemas no conjunto
de medidas de austeridade, das quais
os países precisarão adotar,como meta
principal, sem dúvida, depois do combate sistemático do novo Coronavírus.
Considerando que o Brasil esteja
resolvendo,mesmo que paulatinamente,
a vacinação da sua população, a criatividade deve voltar a reinar nas mentes
da sociedade,principalmente nas cabeças brilhantes da população do Mundo
do Samba, com a finalidade de buscar
alternativas de ajudar o país a voltar a
crescer, em especial o Rio de Janeiro,

Rio de Janeiro,
domingo, 24, a quarta-feira,
27 de outubro de 2021

Escola de Samba, Economia,
Empresa, Indústria Criativa
e Cultural do Carnaval
Por Sérgio Almeida Firmino
Assessor Especial de Economia Criativa do Carnaval da SECEC - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
de Janeiro, Diretor Conselheiro do Instituto Cultural Cravo Albin, presidente da FICCCERJ - Federação da Indústria
Criativa Cultural do Carnaval do Estado do Rio de Janeiro. e graduando em História na Universidade Veiga de Almeida.

Após um jejum de 23 anos, a Viradouro foi a campeã do último carnaval antes da pandemia do coronavirus

estado que originou o maior espetáculo
do planeta com suas Escolas de Samba.
Com efeito, o próprio governo do
estado, já deu demosntrações de apoio
incondicional ao Carnaval ao buscar
possibilidades de romper com a inércia econômica, causada pela pandemia, ao solicitar o Fundo Estadual de
Cultura, ajuda financeira para manter
o Carnaval e principalmente as Escolas de Samba, totalmente combalidas,
sem a realização do Carnaval.
Este apoio, ainda que pequeno, não
pode ser entendido como apenas financeiro.As Escolas de Samba reconheceram no dia 17 de fevereiro de 2021, a
atenção e zelo por parte do governo
estadual, motivado pela Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa,
em investir confiança, em ajudar soerguer o segmento que há muitos anos
tem sido parceiro no desenvolvimento
econômico do estado do Rio de Janeiro.
O próprio governador Cláudio Castro foi anfitrião das autoridades do legislativo nacional, estadual e representantes das lideranças de Carnaval do estado
do Rio de Janeiro.
Este relato serve apenas para noticiar uma realidade atual, diferente da
escondida no passado,de que o Samba
já foi duramente perseguido em outros
tempos,até nomeado como“vadiagem”
pela polícia da época; na ação do indivíduo batucar Samba nas ruas do Rio
de Janeiro.
Na atualidade,o segmento do Samba

movimenta bilhões de reais para os estados que trazem políticas públicas semelhantes as do Rio de Janeiro. Segundo
o Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE),
há números robustos sobre o que o Rio
de Janeiro perde no cancelamento involuntário do Carnaval.
São R$ 5,5 bilhões de reais em 2021,
ou para o linguajar do Turismo,“um
bilhão de dólares”. Os economistas e
pesquisadores do FGV IBRE Cláudio
Considera e Juliana Trece destacam 1,4%
do PIB fluminense,fazendo referência a
outros artigos e cálculos do pesquisador-licenciado do FGV IBRE e atualmente
subsecretário municipal de desenvolvimento econômico e inovação do Rio,
Marcel Balassiano.
O que se pretende com esses números? Destacar a importância do segmento
do Carnaval, que move um universo de
pessoas muito especiais,artistas absolutamente criativos da indústria criativa cultural do Carnaval,infelizmente dotada de
resultados pouco divulgados ou mesmo,
menos estudados, dos quais ajudariam
a indicar a necessidade de investimentos significativos para o setor.
O Carnaval não é apenas uma festa,
leiam por favor,o artigo“Carnaval e seus
Artífices - Os trabalhadores dos bastidores”,publicado aqui no Site Carnavalesco.
Para o brasileiro inventor da multicultural e laborativa Escola de Samba,o
Carnaval nunca foi apenas a maior festa
cultural popular do Brasil.

Ou para o antropólogo Roberto
DaMatta, o Carnaval é visto como uma
viagem antropológica do brasileiro,que
prova sua individualidade e seus gestos,
instituindo e constituindo o nosso próprio coração (DaMatta, 1978).
O carnaval está, portanto, junto
daquelas instituições perpétuas que nos
permitem sentir (mais do que abstratamente conceber) nossa própria continuidade como grupo ( Roberto DaMatta).
O Turismo e es estatísticas que o
digam, assim como os superlotados
hotéis, albergues, pousadas, restaurantes,casas noturnas,a presença dos transportes alternativos,agências de viagens
promovendo passeios, enfim, um sortimento de atividades ainda não superado,por qualquer outro evento nas cidades do país.
Se o étmo da palavra trabalho está
diretamente ligado a “tortura”, para o
fluminense principalmente, precursor
da Escola de Samba, está ligado a um
inesgotável ciclo virtuoso de possibilidades laborativas.
Os números são assegurados pelos
economistas e suas agências de pesquisa, apresentam crescentes demonstrativos de que o caminho já foi traçado.
O Carnaval não beneficia tão
somente aos seus realizadores, governos e suas receitas,mas sim a toda população da Cidade que o abriga.O Carnaval
e sua formação de Blocos,Bandas,Bois
Pintadinhos,Bois Malhadinhos,Maculelês,Jongos,Comunidades Quilombolas e

as infinitamente belas Escolas de Samba,
são o legado da historiografia do Brasil.
Para a divulgação desse universo
sofisticado de trabalho, estão as emissoras de TV,Blogs,“Sites”,jornais impressos e virtuais,como o Site Carnavalesco.
Esses veículos de comunicação não
medem esforços de superarem a crise
instaurada, com a presença da pandemia e não arredam pé,da quase missão
de apresentar ao mundo esses espetáculos de rara beleza, sofisticação, infinita criatividade e muito,muito trabalho.
O otimismo para a realização do Carnaval em 2022 deve estar na mente de
cada um de nós que ama e entende o
que ele representa para a economia. A
pandemia atingiu todos os setores da
economia e em todo o mundo,isso já se
sabe,no entanto outras atividades renasceram das cinzas da pandemia.
O universo do Carnaval na Cidade
do Rio de Janeiro sofreu com a presença
inútil do ex-prefeito Marcelo Crivella.
Ainda não se pode mensurar o que foi
pior para o setor, mas é melhor deixar
o passado no passado.
Os nossos familiares e amigos lamentavelmente padeceram e pereceram sob
a vontade do Senhor Deus.
No entanto, nada disso pode abalar
a necessidade de se olhar para o futuro,
ainda que tivemos momentos ruins no
passado. Nós ainda estamos vivos!
A História nos acuda, ao revelar os
tantos momentos de infelicidade superados pela vontade e força do ser humano.
Religiosos ou não,crentes a Deus ou não,
pouco importa neste momento.
O fato é que vamos superar esta pandemia,e trabalhar muito.Com efeito,nos
parece o melhor caminho.
A indústria do Carnaval deve ser mais
entendida,pela população,para que não
paire dúvidas sobre sua disponibilidade.
Está pronta, em cada comunidade,
desenvolvida na cabeça inventiva do
brasileiro; são empregos, qualificação,
capacitação, trabalho e renda, respaldados pelos 90 anos de nascimento da
Escola de Samba.
Há no seio da sociedade, algumas
pessoas ainda renitentes, quanto a presença do Carnaval,sobretudo as empresas Escolas de Samba. Não se deve
influenciar-se pelos ditames e interesses escusos de pessoas como o negacionista ex-prefeito Crivella, que decidiu em meio ao seu mandato, preterir
as Escolas de Samba.
Não gostar de Samba, não faz de
você um mal sujeito - na música, valeu
a licença poética. Sem dúvida, há de se
respeitar o seu gosto musical e cultural, entretanto, ao se referir a inegável
indústria Escola de Samba, as pessoas
que não as aceitam, devem raciocinar
sobre a posição econômica que possui
a estrutura de uma Escola de Samba.
Concluo que a intenção desse
humilde artigo é trazer à luz as Escolas de
Samba de todo estado do Rio de Janeiro.
Não há um número exato, no entanto,
mais de 176 agremiações,que merecem
total apoio da sociedade, investimento
dos governos, atenção das mídias, parcerias com a iniciativa privada e carinho
de cada um de nós,que defende e tenta
guardar nossa cultura, acima de tudo, a
economia criativa do Carnaval, envolvida em todos os momentos.
Muito mais do que isso, devem ser
entendidas como mais uma fonte de
possibilidades para a futura recuperação da economia das cidades do Rio de
Janeiro.Há de se proteger,é nosso patrimônio, é rentável, atrai receitas para as
cidades e nos faz feliz.
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Twitter admite que algoritmo
favorece postagens da direita
Resultado de pesquisa interna feita em sete países
mostrou que políticos e organizações de direita
tiveram maior alcance em suas publicações

O

Twitter divulgou nesta
sexta-feira
(22/10)
os primeiros resultados de uma pesquisa
interna realizada em
sete países (Alemanha,Canadá,França,

Japão,Espanha,Reino Unido e Estados
Unidos) que apontou que o algoritmo
da rede social impulsiona mais postagens feitas por políticos e organizações de direita do que os de esquerda.
“Analisamos milhões de tuítes de

pessoas eleitas nesses países entre 1º
de abril e 15 de agosto de 2020. Os analistas usaram esses dados para verificar quais tuítes foram amplificados
no fluxo das notícias quando é escolhido o feed que mostra o algoritmo em

relação ao cronológico”, diz o estudo.
A pesquisa comparou duas maneiras pelas quais um usuário pode visualizar sua linha do tempo na plataforma:
a primeira usa um algoritmo para fornecer uma visão personalizada dos
tuítes nos quais o usuário pode estar
interessado, com base nas contas com
as quais ele mais interage e em outros
fatores; a segunda é a linha do tempo
mais“tradicional”, em que o usuário lê
as postagens mais recentes em ordem
cronológica inversa.
O estudo comparou os dois tipos de
cronograma, considerando se alguns
políticos, partidos políticos ou veículos de notícias eram mais ampliados
do que outros.
O estudo analisou milhões de tuítes de autoridades eleitas entre 1º de
abril e 15 de agosto de 2020 e centenas de milhões de tuítes de organizações de notícias, principalmente nos
Estados Unidos, no mesmo período.
O único país analisado em que o
resultado não foi constatado foi na Alemanha. Nos outros seis,“os tuítes das
contas da direita política receberam
uma amplificação algorítmica maior
do que da esquerda, se estudados
como grupos”, ressalta a rede social.
Nesta base, a maior discrepância
entre direita e esquerda estava no
Canadá (liberais 43%; conservadores
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167%), seguido pelo Reino Unido (trabalhista 112%; conservadores 176%).
Mesmo excluindo altos funcionários
do governo, os resultados foram semelhantes, disse o documento.
Segundo a plataforma,essa amplificação não“é problemática em si”, mas
não se sabe ainda “o que causou esse
desequilíbrio”.
“A amplificação algorítmica não
é problemática por padrão - todos os
algoritmos amplificam.A amplificação
algorítmica é problemática se houver
tratamento preferencial em função de
como o algoritmo é construído em
relação às interações que as pessoas
têm com ele”, afirmam Rumman Chowdhury, diretor de engenharia de software do Twitter, e Luca Belli, pesquisador do Twitter.
Além disso, o Twitter diz que o
código não dá impulso ao que o usuário informou não querer ver. Caso
contrário, isso seria um problema na
construção do algoritmo em si.Agora,
os profissionais também vão fazer parcerias externas para tentar entender o
que causa esse comportamento preferencial.
A plataforma também disse que
disponibilizaria sua pesquisa para terceiros, mas disse que as preocupações
com a privacidade a impedem de disponibilizar os “dados brutos”.

ARTIGO

O Vox está se tornando o pivô da extrema-direita na América Latina
Por Nathália Urban*
No dia 12 de outubro, os espanhóis
celebram o Dia da Hispanidade, que
também coincide com o Dia das Forças Armadas. Essas celebrações já são
normalmente questionáveis, uma vez
que exaltam o caráter imperialista da
cultura espanhola.
Na atual conjuntura,as celebrações
podem ser analisadas como a consolidação da agenda neocolonial, racista
e anticomunista dos movimentos da
extrema direita espanhola, em especial
o partidoVox – cujo presidente,Santiago
Abascal,reivindicou a data dizendo estar
orgulhoso por “nos sentirmos herdeiros daqueles que descobriram o novo
mundo”.
Abascal diz sentir orgulho de ser
herdeiro
“daqueles que acabaram com o
genocídio dos povos indígenas,daqueles
que inventaram o Império dos Direitos
Humanos,dando ao mundo a maior obra
de fraternidade universal que um povo
já contribuiu,do intrépido que deteve os
turcos no Mediterrâneo e,ainda,daqueles que regaram com o seu sangue os
campos da metade da Europa para fazer
uma Espanha à medida dos seus sonhos!”
Não é surpreendente que ele ignore
o genocídio dos povos originários da
América, a escravidão e todas as outras
mazelas que o colonialismo provocou,
o preocupante é que sua retórica esteja
exercendo influência em outros países do mundo, em especial daqueles
que sentiram na pele a fúria do colonialismo hispânico.
Apesar doVox liderar essa movimentação, não podemos esquecer dos conservadores tradicionais do Partido Popular da Espanha (PP), Isabel Díaz Ayuso,
presidenta da Comunidade de Madrid e
membro do partido,que disse que“o indigenismo é o novo comunismo”. Ayuso
ainda acusou as articulações indígenas
de quererem “dinamitar a herança cultural hispânica na América Latina” —
ignorando o genocídio cometido contra esses povos pelos seus ídolos numa
prática que dura até hoje.
Graças ao Foro de Madrid – uma iniciativa lançada em 2020 na Espanha,Portugal e países latino-americanos,criada
“para conter os avanços do comunismo”
–,o Vox está tomando um papel de liderança, no nosso continente, nessa cruzada de guerra cultural proposta pela
extrema direita global.Em um vídeo gravado para o Vox pelo filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro,membro do Foro de Madrid,ele
disse que“nossos inimigos sabem que se
deixarem que falemos a verdade,ganharemos essa guerra cultural”.
O denominador comum usado para
unir vários atores à essa narrativa é, por

sua vez, um eurocentrismo construído
a partir da tradição do colonialismo
espanhol e português, que mistura um
apego desenfreado ao embranquecimento social e cultural e o cristianismo
usado como ferramenta de dominação,
como o que aconteceu a 600 anos atrás.
Não é à toa que o Vox e outros signatários da Carta de Madrid, documento
que assinala a aliança entre conservadores ibéricos e latino-americanos,se sentiram tão compelidos em impulsionar
Jeanine Áñez,a ditadora que assumiu o
poder no Bolívia após o golpe de 2019,
para o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento dado pela União
Europeia, ela acabou perdendo o prêmio para opositor russo Alexei Navalny.
Ao se autoproclamar presidenta da Bolívia em 2019,Áñez bradou“A Bíblia volta
ao Palácio”fazendo uma crítica ao pluralismo cultural e religioso promovido
pelo Movimento ao Socialismo de Evo
Morales, de etnia aymara, cujo partido
não só é de maioria indígena como,
ainda, promoveu uma reforma constitucional para reconhecer o plurinacionalismo boliviano.
Essa iniciativa está conseguindo criar
uma rede de apoio internacional,manipulação de conteúdo e de estratégias
geopolíticas.Esse intercâmbio de experiências entre a extrema direita é algo
que foi idealizado por Steve Bannon
e o seu The Movement, mas o Foro de
Madrid conseguiu levantar isso a um
outro patamar, justamente por conta
da relação histórica colonial da Espanha na América Latina.

Esse suposto contraponto à lendária
articulação latina Foro de São Paulo é,
na verdade, uma mistura de ódio cego
e recalque. Recentemente, tivemos o
lamentável episódio em que a TV Record
convidou a espanhola Cristina Seguí
para falar sobre as conspirações desvairadas da extrema direita de seu país,
com ela chegando a afirmar, sem apresentar provas,que“o narcotráfico patrocinou partidos de esquerdas na Europa
e na América Latina”, incluindo o PT, e
claro, o Foro de São de São Paulo.
O Vox foi fundado em 2013 por militantes mais radicais do PP, tradicional
partido de centro direita espanhola da
era democrática que, no entanto, sempre tolerou quadros de extrema direita
em suas fileiras, levando em consideração que o regime fascista em seu país
só terminou tardiamente nos anos 1970.
A memória ainda muito recente do fascismo fez com que a extrema direita não
conseguisse se organizar em um partido
próprio,ainda que continuasse a existir e
atuar,fazendo a Espanha parecer imune
a onda da extrema direita que assolava
a Europa desde os anos 1980 e que piorou após a crise de 2008.
Ainda assim, foi só a partir de 2018
que oVox tomou um protagonismo perigoso. Durante as eleições regionais na
Andaluzia, o então recém-formado partido populista de direita obteve 11,1%
dos votos e 12 dos 109 assentos no parlamento regional. Esse sucesso eleitoral foi repetido durante as últimas eleições regionais em maio de 2019: das 12
comunidades autônomas que realiza-

ram eleições,ele ganhou representação
em 7 (em Madrid e Murcia,pode-se dizer
que oVox tem um papel potencialmente
central no equilíbrio de poder).Nas eleições gerais da Espanha em novembro
de 2019, o Vox obteve a terceira maior
parcela de votos.
Além das pautas que todos já conhecem, como xenofobia, racismo, negacionismo e etc., o Vox também levanta
questões culturais problemáticas contra memórias históricas (como a exumação do ditador espanhol Francisco
Franco), contra o feminismo ou contra
a autonomia ou independência regional (o conflito catalão e basco). Todas
essas questões foram enquadradas na
chamada polarização esquerda-direita.
O eleitorado deVox também se encaixa
no perfil sociodemográfico dos partidos
populistas de direita radical: seus eleitores tendem a ser jovens,do sexo masculino e com menos escolaridade.
Liderado por Santiago Abascal, um
sociólogo da cidade de Bilbao, no País
Basco,região historicamente separatista.
Ele se autodenomina um“patriota forte”,
é neto de um prefeito franquista e filho
de um líder do Partido Popular Basco.
Por conta de sua história familiar, diz
que anda armado para se proteger de
possíveis ataques do grupo separatista
basco Pátria Basca e Liberdade (ETA).
Além do apoio escancarado às extremas direitas latino-americanas e o saudosismo do colonialismo, não podemos esquecer que isso se choca com a
agenda de união das nações da América
Latina, que buscam há décadas enfren-

tar esse passado aterrorizante.
O dia 12 de outubro coincidiu com a
celebração da primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas,razão pela
qual a data também é comemorada nos
Estados Unidos, onde eles chamam de
Dia de Colombo – muito embora esse
dia não tenha nada de comemorativo,
pois marca o início do processo de genocídio dos povos originários.Tanto é que
em diversos países da América Latina
se comemora o Dia da Resistência dos
povos indígenas na mesma data.
Enquanto a extrema direita espanhola faz apologias ao colonialismo, a
esquerda latino-americana além de estar,
cada vez mais,celebrando os povos originários, se revoltou com a postura de
parte dos espanhóis.O presidente venezuelano,Nicolás Maduro,escreveu uma
carta ao Rei da Espanha, Felipe VI, com
o propósito de protestar contra a celebração da conquista da América e exigir
respeito pela memória dos povos indígenas que sofreram durante este processo Maduro disse
“Nossa intenção com esta carta é
fazer ao mesmo tempo um alerta ao
povo espanhol, um apelo à sua consciência histórica e à sua razão política,
em face do ressurgimento da supremacia e do fascismo que nos leva de volta
à parte mais escura da Europa imperial”.
O venezuelano também se mostrou disposto a unir forças com Andrés
Manuel López Obrador, o primeiro
esquerdista a presidir o México, que no
começo do seu primeiro ano de mandato em 2019 gravou um vídeo antológico do sítio arqueológico de Comalco,
onde ele disse
“Enviei uma carta ao rei espanhol
[Felipe VI] e outra ao Papa para que os
abusos sejam reconhecidos e um pedido
de desculpas possa ser feito aos povos
indígenas pelas violações do que hoje
chamamos de direitos humanosHouve
massacres… A chamada conquista foi
feita com a espada e a cruz. Eles ergueram igrejas em cima de templos… Chegou a hora de se reconciliar,mas primeiro
eles deveriam pedir perdão.”
O secretário executivo da Aliança
Bolivariana dos Povos de Nossa América (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, resumiu bem a situação:
“A direita espanhola vem construindo
um discurso que visa mudar o passado.
Seu dinheiro irá para candidatos que
garantem o fornecimento de recursos
naturais e a privatização.Eles querem
perpetuar a“maldição de Malinche”de
pegar ouro como bugigangas. Mas não
vivemos em 1492.”
Nathália Urban é jornalista do
Brasil 247 e comentarista política, antiimperialista. Nascida no Brasil mas
radicada na Escócia
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Rio de Janeiro,
domingo, 24, a quarta-feira,
27 de outubro de 2021

Ateísmo e o discurso
do “Nós” e “Eles”
ARTIGO

Ricardo Oliveira da Silva

O ministro de Governo da Bolívia, Eduardo Del Castillo e abaixo, os golpistas Jeanine Áñez e o o ex-ministro de Defesa Luis Fernando López

Bolívia solicita ao Brasil
extradição de ex-ministro de
Defesa foragido da justiça
Luis Fernando López é acusado de ser o autor intelectual
da tentativa de assassinato do presidente Arce

O

ministro de Governo
da Bolívia,Eduardo Del
Castillo, afirmou que
seu país irá solicitar a
extradição do ex-ministro de Defesa Luis Fernando López ao
Brasil. López é acusado de ser o autor
intelectual da tentativa de magnicídio contra o presidente Luis Arce em
novembro de 2020 e está foragido da
justiça boliviana desde o ano passado.
Segundo a Polícia Boliviana, López
teria fugido da Bolívia para o Brasil
logo após a posse de Luis Arce, em
novembro de 2020,e ainda permanece
em território nacional. O ex-funcionário do governo de Jeanine Áñez teria
entrado no Brasil por Corumbá, Mato
Grosso do Sul, no dia 5 de novembro.
O ingresso não foi confirmado pela
Polícia Federal.
A Bolívia e o Brasil assinaram um
tratado de extradição em 1942 para
facilitar os processos jurídicos em
ambos países.
O Brasil de Fato questionou o Ministério das Relações Exteriores se haverá
uma resposta oficial ao pedido da Bolívia, no entanto até a publicação dessa
reportagem não houve resposta.
Na última segunda-feira (18/10), o
ministro de Governo boliviano divulgou novas provas sobre o atentado executado contra o presidente Luis Arce
no final de 2020.
Gravações de ligações telefônicas

Os teólogos do cristianismo primitivo, ainda
na época do Império Romano, como Eusébio de Cesaréia
e Teófilo de Antioquia, qualificaram as crenças politeístas
como demoníacas,imorais e idólatras.Com o tempo os cultos pagãos foram proibidos e seus adeptos perseguidos.Na
Idade Média,populações judaicas e islâmicas foram discriminadas por terem uma“fé errada”,e os cristãos que tinham
uma leitura sobre os ensinamentos bíblicos diferente do que
estabelecia a ortodoxia católica foram condenados como
hereges.Já na Idade Moderna,católicos e protestantes perseguiram uns aos outros como heréticos em conflitos que
resultaram em muitas mortes. E ambos queimaram diversas mulheres, acusando-as de bruxaria, por desconfiarem
de seu comprometimento com a fé.
Mas se a Idade Moderna na Europa foi uma época
que testemunhou um acirramento nos conflitos religiosos, ela igualmente viu florescer novas ideias. De um lado
o secularismo, base para uma autonomia das esferas do
conhecimento da tutela religiosa. Com isso, foi possível ter
um entendimento sobre o mundo e a sociedade não inerentemente religioso.Por outro lado,vicejou a laicidade,que
postulou o preceito político de que o Estado não deveria
discriminar ninguém por sua crença religiosa, mas tratar
todos de forma igual perante a lei, ao definir a opção religiosa como escolha individual.
O cenário de difusão e valorização de ideias seculares e laicas trouxe, entre suas consequências, a possibilidade de que pessoas sem crenças religiosas,como as ateias,
pudessem manifestar suas posições sem o perigo de serem
perseguidas,presas e condenadas.Do ponto de vista histórico, isso foi um grande avanço, uma vez que no Ocidente,
por muitos séculos,o ateísmo foi sinônimo de imoralidade
e perigo político.Ainda que preconceitos ao ateísmo persistam hoje,houve avanços se comparado a épocas passadas.
A luta pelos direitos dos ateus e outros grupos com
visões religiosas distintas daquelas professadas pela maior
parte da sociedade,foram ancoradas,a partir do século XIX,
pela militância de associações de livre-pensamento,humanistas, seculares e ateias. No Brasil, esse fenômeno ganhou
evidência no início do século XXI, com a criação de associações e um ativismo jurídico e digital na luta contra o
preconceito aos ateus e agnósticos.

entre López e funcionários estadunidenses revelam detalhes da operação.
No diálogo, a parte estaunidense solicita que o então ministro de Defesa
envie uma aeronave C130 para buscar militares em uma base de Miami
do Comando Sul do Pentágono.
Tudo passaria por um contrato com
a previsão de 10 mil paramilitares e
coordenação com a Polícia Nacional
boliviana. O funcionário ainda destaca que para o sucesso da operação
os militares deveriam aparecer como
contratistas privados “sem nenhuma

representação do Estado americano”.
Segundo o governo boliviano, German Alejandro Rivera García, ex-capitão do exército colombiano e um dos
paramilitares que coordenava as operações em La Paz em 2020, também foi
responsável pelo assassinato do presidente haitiano Jovenel Moise, em
junho de 2021.
Além de Luis Fernando López, a
ex-presidenta Jeanine Áñez e seis ex-funcionários do seu governo interino
são investigados por crimes de terrorismo, conspiração e sedição.

Procuradoria do Equador
abre investigação contra
Lasso por fraude fiscal
A Procuradoria-Geral do Equador
abriu uma investigação preliminar contra o presidente do país, Guillermo
Lasso, por fraude fiscal por conta das
revelações de que ele possui empresas offshore em paraísos fiscais, feitas
pelo Pandora Papers.
À imprensa, os procuradores afirmaram nesta sexta-feira (22/10) que
a investigação foi iniciada no dia 18
de outubro após uma denúncia apresentada pelo ex-candidato à Presidência Yaku Pérez.
No pedido, o opositor pede que
a Procuradoria solicite ao órgão fis-

Ao longo da história das religiões, por muitas
vezes indivíduos,grupos e instituições criaram um discurso
em que buscaram diferenciar o“nós”do“eles”. Isso ajudou
a construir uma identidade onde o“nós”foi definido a partir de características tidas por positivas, diferentemente do
“eles”,definido por características postas como depreciativas.
Com base nisso foram estabelecidos critérios de conduta
e de modos de pensar que justificaram práticas de segregação social, de violência física e de dominação política.

cal do Equador todas as movimentações financeiras e os pagamentos de
impostos de Lasso e de seus familiares desde 2013.
A investigação vai analisar se houve
crimes de evasão tributária, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.
O pedido tem como base uma
lei de 2017 que proíbe que pessoas
que concorram à Presidência tenham
empresas em paraísos fiscais,inclusive,
as que são lícitas.
Segundo o Pandora Papers, Lasso
aparece atrelado a 14 empresas
offshore. No entanto, a defesa do pre-

sidente disse que o atual mandatário
deixou sua participação nessas organizações em 2017, quando foi promulgada a lei nacional.
Além da investigação da Procuradoria, uma comissão parlamentar também foi iniciada para investigar possíveis crimes ligados ao escândalo.
Porém, Lasso já avisou que não irá
depor conforme desejam os parlamentares. No entanto, como não tem maioria no Parlamento,é possível que a oposição consiga apresentar um pedido
de afastamento do mandatário ainda
em novembro.

Contudo, não é incomum encontrar no meio
ateísta, especialmente na internet, o discurso em torno do
“nós” e “eles”. De um lado, uma narrativa onde o ateu se
apresenta como inerentemente racional, livre de dogmas
e preconceitos, e cuja visão de mundo se fundamenta na
ciência. De outro lado, uma narrativa onde ele apresenta
o religioso como inerentemente irracional, dogmático e
preconceituoso, cuja visão de mundo se nutre de preceitos incoerentes. Esse tipo de discurso ajuda a fundamentar a posição de que a religião só possuiria traços nocivos
e que,portanto,o melhor caminho seria que ela fosse extirpada da sociedade.
A narrativa do “nós” e “eles” é um processo cultural e social de construção identitária, e não um pressuposto baseado em uma essência pré-existente ao discurso.
A noção do ateu como imoral ou do religioso como irracional e preconceituoso, diz muito mais sobre quem profere tal narrativa,e os interesses que almeja a partir do estabelecimento de tais estereótipos, do que das pessoas que
são identificadas como tal. Não quero dizer que não existam pessoas que eventualmente se encaixem nestas definições. O perigo está em definir todo grupo nesses caracteres, criando uma identidade homogênea para eles.
Com o suporte desse discurso (“nós”e“eles”)
eu já testemunhei no meio ateísta algumas vozes que defendem que a religião deve ser extinta por ser um atraso ao
desenvolvimento humano.Ora,nessa defesa está embutida
uma censura ao direito de as pessoas professarem uma
crença religiosa, o que depõe contra os princípios da laicidade. Mediante isso, como não imaginar a possibilidade
de que no futuro, em uma hipotética sociedade de maioria ateia,os religiosos não sejam perseguidos por suas crenças, assim como ateus e ateias foram perseguidos no passado por grupos religiosos?
Fica a questão para se refletir.
O discurso do“nós”e“eles”é infrutífero e danoso para uma
convivência social estabelecida com base em relações de
tolerância e respeito mútuo ao direito de crença e não-crença, um dos pilares da laicidade. Percebo que superar
tal discurso ainda é um desafio para muitos religiosos e ateístas, mas imprescindível como suporte a ação de pessoas
que almejem viver em uma sociedade regida por princípios democráticos, seculares e laicos.
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