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ANTES ALIADO, AGORA ADVERSÁRIO
O agora adversário político de Bolso-

naro, o governador do RJ, Wilson Witzel 
(PSC), foi alvo ontem de uma operação 
da PF que acirrou os ânimos em torno 
das suspeitas de interferência do presi-
dente da República na corporação.

AÇÃO DO STF CONTRA REDE DE FAKE NEWS 
A PF cumpre 29 mandados de busca 

e apreensão hoje no chamado inquérito 
das fake news, que apura ataques e ame-
aças contra ministros do STF. Políticos, 
empresários e ativistas bolsonaristas 
estão entre os alvos da investigação.

LEI ‘ALDIR BLANC’ É SOCORRO PARA CULTURA
O plenário da Câmara aprovou ontem 

o PL que destina recursos para o setor 
de cultura. A autoria é de Benedita da 
Silva (PT-RJ), a relatora foi Jandira Fe-
ghali (PCdoB-RJ), que sugeriu o nome 
do compositor . Serão destinados R$ 3 
bilhões a estados e municípios.
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ABC ULTRAPASSA 
A MARCA DE 500 
PESSOAS MORTAS 

PELA COVID-19
A quantidade de pessoas infectadas 

pela Covid-19 no ABC alcançou 5.773 
pessoas, de acordo com painel de acom-
panhamento da ABC Dados de ontem 
à noite. Há dois meses era registrada a 
primeira morte pela doença na região, 
hoje são 512 vítimas fatais.

Santo André é a cidade com mais casos 
e São Bernardo, com mais mortes. São 
Caetano tem o maior número de infec-
tados por 100 mil habitantes. A taxa de 
letalidade no ABC (8,9%) continua mais 
alta que a do Estado de São Paulo (7,5%) 
e a do país (6,3%). 

A taxa de isolamento ficou em 50% na 
região, 53% na capital e 51% no Estado. 

O Estado de São Paulo registrou 
86.017 casos e 6.423 mortes. Na Região 
Metropolitana de SP, 86,7% dos leitos de 
UTI e 77,1% de enfermaria estão ocupa-
dos, de acordo com a Fundação Seade. 

Com 1.039 mortes em 24h, Brasil 
passa os Estados Unidos em óbitos 
em um dia 

O Brasil registrou 1.039 novas mortes 
em 24h e superou os Estados Unidos, pela 
primeira vez, no registro diário de mortes 
pela Covid-19. De acordo com o Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças dos 
EUA, foram 592 novas mortes em 24h. 

No total, os Estados Unidos registra-
ram 1,6 milhão de casos e 98.261 mortes, 
sendo o país com mais casos no mundo. 
O Brasil é o segundo, com 391.222 casos 
confirmados e 24.512 mortes, segundo o 
Ministério da Saúde.
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Eu não acredito que na reunião ministe-
rial, ocorrida no dia 22 de abril, cujo vídeo 
foi liberado na tarde do último dia 22, pelo 
ministro Celso de Mello, do STF, o maior dos 
problemas tenha sido a falta de decoro ou a 
forma desrespeitosa como as pessoas ali se 
tratam ou tratam a população brasileira. 

Pra mim, o mais grave, foram algumas acu-
sações que apontam qual o destino que essas 
pessoas pretendem para o nosso país e com 
qual irresponsabilidade tocam suas pastas e 
suas obrigações de preservação das nossas 
vidas e da economia. A começar pelo próprio 
combate à pandemia que só foi citado para 
criticar ações de governadores e prefeitos. Não 
se viu ali nenhuma ação concreta ou proposta 
de combate à pandemia por parte do governo 
federal. Essa é a primeira questão e a mais 
urgente por conta dessa desgraça que assola 
o nosso país. 

HÁ QUESTÕES 
MUITO MAIS 
GRAVES QUE 

A FALTA DE 
DECORO
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A outra questão é a forma como alguns 
ministros tratam suas pastas e questões 
extremamente importantes para o Brasil. A 
afirmação do ministro do Meio Ambiente 
dizendo que tem que passar a boiada, apro-
veitar que está todo mundo preocupado com 
a Covid e desregulamentar todas as nossas 
obrigações e regras em relação à utilização 
do meio ambiente, não fosse só absurda, 
ela é uma política de assassinato da nossa 
natureza, de extermínio do nosso maior pa-
trimônio que são os recursos naturais desse 
país. E faz isso de forma vil, claramente para 
se aproveitar do instante para tirar dos bra-
sileiros o direito ao seu espaço ao seu meio 
ambiente. É a mesma prática que um ladrão 
usa quando vai roubar alguma coisa, ele 
espera a distração da sua vítima para poder 
furtar algo, neste caso, a nossa sociedade, o 
nosso país. 

A forma como o ministro da Educação 
trata as instituições e seus representantes 
também demonstra o grau ditatorial desse 
governo. 

A fala do ministro da Economia que, 
como diz o presidente, é o mais importante 
entre todos ali, aponta para uma quebradeira 
geral daqueles que são os maiores emprega-
dores no Brasil, que são as micro, pequenas e 
médias empresas. Na cabeça de Guedes, vale 
a pena salvar só os grandes, como se esses 
grandes já não tivessem proteção o suficiente. 

Veja, por exemplo, o quanto já foi gasto 
para salvar os bancos, quantos bilhões já 
foram jogados nos caixas dos bancos para 
salvar a sua irresponsabilidade e ganância. 
Quando se trata do Banco do Brasil com 
“Tem que vender essa p...logo” percebe-se o 
total desprezo por aquilo que é público, por 
aquilo que é nosso, cada pedaço do Banco 
do Brasil pertence  a cada brasileiro e a cada 
brasileira. Não podemos admitir que seja 
tratado dessa forma.

São essas as questões mais graves, que 
mostram total desprezo deste governo com 
o país.
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CONFIRA A REPERCUSSÃO NEGATIVA SOBRE O 
VÍDEO NA IMPRENSA INTERNACIONAL

El País – Espanha

O jornal espanhol “El País” publi-
cou trechos da reunião e destacou 
que houve ameaças e insultos no 
encontro ministerial. Segundo a 
publicação, as imagens mostram 
um presidente “alterado” e devem 
servir de “prova chave” para uma 
investigação do Supremo contra 
Jair Bolsonaro. Além disso, escreveu 
chamar a atenção que, durante as 
mais de três horas de reunião, ape-
nas se pronunciou sobre a crise do 
coronavírus, mas nada se discutiu 
sobre o assunto. 

The Guardian – Reino Unido

O britânico  The Guardian 
destacou o “show de horrores” 
que foi o teor da reunião mi-
nisterial de 22 de abril. Com 
a manchete “‘Show de horror’: 
críticos esperam que o crime 
de Bolsonaro possa acabar com 
o governo’, o jornal destacou 
as 34 vezes que o presidente 
proferiu palavrões durante o 
encontro da alta cúpula do Exe-
cutivo e afirmou que o vídeo 
pintou um retrato miserável 
do governo de extrema-direita 
que alguns acreditam estar com 
tempo contado.
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‘Diário de Notícias’ — Portugal

O site do jornal português publicou que 
o vídeo prova que Bolsonaro quis interferir 
na polícia. O veículo destacou que dois dos 
filhos do presidente são alvo de investigações.

‘Der Tagesspiegel’ – Alemanha

O site do jornal alemão “Tagesspiegel” 
destacou que a reunião ministerial, apesar 
de conter declarações reveladoras e muitos 
palavrões, pouco provavelmente mudará a 
política do governo brasileiro. A publicação 
avaliou que o vídeo passa a impressão de que 
Bolsonaro é “um presidente nas trincheiras, 
jogando granadas verbais ao seu redor” e 
ressaltou o uso dos termos “bosta” e “merda” 
dezenas de vezes.

Financial Times – Inglaterra 

O populismo de Jair Bolsonaro “está 
levando o Brasil ao desastre”, afirmou o ar-
ticulista do inglês Financial Times Gideon 
Rachman na edição segunda-feira (25). Em 
extenso artigo, o mais importante jornal de 
economia do mundo mostra que o Brasil 
já está pagando um alto preço pelas atitu-
des grotescas do presidente em relação à 
Covid-19 e que a “maquiagem social e eco-
nômica significa que o país será duramente 
atingido à medida que a pandemia se acelera”.



lula marques
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O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, con-
siderou a pandemia da Co-
vid-19 e sua ampla cobertura 
pela imprensa como uma 
oportunidade para o governo 
“ir passando a boiada e mu-
dando todo o regramento” da 
área ambiental. 

No dia da reunião, o Brasil 
registrou 45.976 casos con-
firmados e 2.917 mortes pela 
Covid-19. Agora, pouco mais 
de um mês depois, o país já 
ultrapassou 391 mil casos e 
24 mil mortes. 

No meio da luta contra a 
pandemia, o governo tentou 
aprovar a Medida Provisória 
910, conhecida como MP da 
Grilagem, que legitima a gri-
lagem, o desmatamento e a 
violação das leis ambientais. 
Com a votação suspensa, a 
medida virou Projeto de Lei 
2.633.  

CUT
A CUT repudiou em nota a 

declaração. “Todos os nossos 
esforços devem estar voltados 
para combater os ataques e 
retrocessos desse governo 
assassino, que além de igno-
rar a grave situação pela qual 

passa a humanidade, e em 
particular o povo brasileiro, 
tenta aniquilar o nosso futuro 
destruindo os nossos recur-
sos naturais e entregando a 
nossa soberania em troca de 
mais lucros para os grandes 
do agronegócio e do sistema 
financeiro especulativo.”

Observatório do Clima 
“Esperamos que Minis-

tério Público federal, STF e 
Congresso tomem medidas 
imediatas para o afastamento 
do ministro Ricardo Salles. Ao 
tramar dolosamente contra a 
própria pasta, demonstra agir 
com desvio de finalidade.” 

“Em resumo, a política an-
tiambiental de Jair Bolsonaro 
e de seu ministro nos custa, 
além de degradação ambien-
tal, empregos e vidas”.

Greenpeace Brasil
“Bolsonaro ganhou as elei-

ções, mas não ganhou um 
cheque em branco para acabar 
com a floresta e os povos in-
dígenas, os ministros gostem 
ou não. (..) Salles acredita que 
as pessoas morrendo na fila 
dos hospitais seja uma boa 
oportunidade de avançar em 

seu projeto anti-ambiental”. 

WWF-Brasil 
“A fala do Ministro Ricardo 

Salles expõe sua consciência 
de que o que está propondo 
é ilegal, e que portanto se 
ressente da ameaça que a 
Justiça pode trazer às suas 
intenções. (...) Apesar disso, 
choca constatar sua intenção 
de aproveitar a maior tra-
gédia econômica e sanitária 
em muitas gerações, uma 
pandemia que já resultou em 
dezenas de milhares de vidas 
perdidas, para, em suas pala-
vras, ‘passar a boiada’”.

SOS Mata Atlântica 
“Entramos na Justiça em 

17 estados e no DF contra o 
despacho do ministro que 
tira a proteção das margens 
dos rios, cria anistia e impede 
que se faça restauração mes-
mo daqueles proprietários 
que declararam interesse no 
cadastro ambiental rural. (...) 
É um escândalo e o ministro 
se auto denunciou. Na Mata 
Atlântica estão 70% dos bra-
sileiros, dependemos exclu-
sivamente do que resta dessa 
floresta para que tenha água”.

‘PASSAR A BOIADA’: ENTIDADES CRITICAM 
FALA DE MINISTRO DO MEIO AMBIENTE 
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defendeu a 
privatização do Banco do 
Brasil na mesma reunião 
ministerial do dia 22 com 
um “Tem que vender essa 
p...logo”. 

O Sindicato dos Bancários 
e Financiários de SP, Osasco 
e Região destacou que com 
essa fala Guedes despreza a 
função social que uma ins-
tituição pública do porte do 
Banco do Brasil, que esban-
ja liquidez e rentabilidade, 
deveria exercer por meio da 
concessão de crédito para 
micro e pequenas empresas. 

Guedes também despre-
zou essas empresas: “Nós va-
mos ganhar dinheiro usando 
recursos públicos pra salvar 
grandes companhias. Agora, 
nós vamos perder dinheiro 
salvando empresas pequeni-
ninhas”, disse o ministro na 
reunião. 

O diretor técnico do Die-
ese, Fausto Augusto Júnior, 
em sua coluna na Rádio 
Brasil Atual, reforçou que 

salvar as pequenas empresas 
em meio à crise não é jogar 
dinheiro fora, como sugeriu 
Guedes. Pelo contrário, da-
dos do Sebrae mostram que 
54% dos empregos formais 
são criados a partir de pe-
quenos e médios empreen-
dimentos. 

Fausto também defendeu 
a economia solidária como 
alternativa no pós-pande-
mia. “A lógica de produção 
solidária, a lógica de produ-
ção cooperada tendem a ser 
elementos importantes nesse 
enfrentamento, inclusive na 
alteração da lógica de produ-
ção”, disse. 

“Quando a gente fala na 
necessidade de um olhar 
para essas empresas, não é 
defender o empresário. É 
defender um conjunto de 
trabalhadores que, até por 
conta de um chamamento 
ao empreendedorismo, veio 
trocando a condição de as-
salariado para trabalhador 
por conta própria em várias 
formas”, explicou.

Ofensas e desrespeito 
aos poderes e à democra-
cia estiveram presentes 
na reunião. Bolsonaro 
criticou ações de comba-
te ao coronavírus ao di-
zer “que os caras querem 
é a nossa hemorroida” 
e chamou o governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), de “bosta” e o 
governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), de “estrume”.

Já o ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, 
chamou os ministros do 
Supremo Tribunal Fede-
ral de “vagabundos”: “Eu, 
por mim, botava esses 
vagabundos todos na ca-
deia, começando no STF”. 

A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Al-
ves, falou que vai pedir 
prisão de governadores 
e de prefeitos por regras 
de enfrentamento à pan-
demia. “A pandemia vai 
passar, mas governadores 
e prefeitos responderão 
processos e nós vamos 
pedir inclusive a prisão 
de governadores e pre-
feitos”.

Afronta aos 
poderes e o 
baixo calão

“TEM QUE VENDER ESSA P... LOGO”
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por conta da pandemia do novo coronavírus, 
a tribuna impressa está suspensa por tempo indeterminado.

www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br
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