
BOLETIM DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DA BAHIA  

Sindjufe- Ba
MAR/2021

-

_

_VEJA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

MARÇO É O MÊS DE 
LUTA DAS MULHERES 
Conheça a história 
que deu origem ao 
Dia 8 de Março. 
(páginas 3 e 4)

SERVIÇO PÚBLICO 
Governo e Congresso 
atacam com Reforma 
Administrativa e PEC 
Emergencial.
(páginas 10 e 11)

(Confira nas páginas 6, 7 e 8)

BBB21: OPINIÃO
Precisamos falar 
sobre o que tá rolando 
na casa mais vigiada 
do Brasil.
(página 13)

A ELEIÇÃO QUE CONTINUA
MATANDO OS BRASILEIROS

PANDEMIA NO BRASIL



Editorial

2

Brasil completa um ano de pandemia da No entanto, para Bolsonaro a prioridade é facilitar a 
covid-19. Decorrido este período é possível compra de armas, entregar o Banco Central para os 
afirmar que somos, sem dúvida, o país que banqueiros e acabar com a vinculação dos valores 
pior gerenciou esta crise sanitária. Já do orçamento para gastos com Saúde e Educação. 
superamos a triste marca de mais de      Para o Congresso Nacional, dirigido pelo corrupto 

270.000 brasileiros mortos pela doença. A tragédia Deputado, Arthur Lira do PP, partido com mais 
que este número representa, em termos absolutos, políticos investigados em processos relacionados a 
se torna ainda maior quando se estabelece a relação corrupção e peculato - o próprio Lira era réu em 
de que: um em cada dez mortos pela pandemia, no ação de corrupção passiva no STF, quando da 
mundo, é brasileiro. Para efeitos de comparação, compra de sua eleição para presidente da Câmara, 
respondemos por menos de três por cento da ação essa, que o STF correu para arquivar esta 
população mundial. Deve-se considerar que, estes semana - a sua atuação foi hierarquizada pelo 
números nem consideram as subnotificações. Não tramitar de uma PEC da impunidade, publicamente 
que elas não existam, mas os números oficiais, por si defendida pelo deputado Ricardo Barros, também 
sós, já descrevem a catástrofe que estamos vivendo. do PP e líder do governo Bolsonaro. 
    Contudo, ao que parece, o pior ainda está por vir.      Já para o Judiciário, a prioridade era a de proteger 
Após o colapso da rede de Saúde Pública do Flávio Bolsonaro, anulando a quebra do sigilo 
Amazonas - quando pessoas morreram sufocadas bancário do Senador, no inquérito das rachadinhas.
por falta de atendimento e de insumos básicos,    A pauta deles é desmontar a única coisa que, 
como oxigênio - grandes cidades e capitais do país nadando contra a corrente, vem buscando, desde o 
finalizam o mês de fevereiro dando sinais de pré- início da pandemia, salvar a vida dos brasileiros. 
colapso de suas redes hospitalares. Esta é a situação Esse Estado corrupto, lacaio do capital e inimigo dos 
atual da Bahia, por exemplo. Em Salvador, Feira de trabalhadores, arquiteta a destruição do Serviço 
Santana e outras grandes cidades do estado, o Público e a entrega das nossas riquezas. Está na lista 
Governador e os prefeitos estabelecem “medidas de prioridades do Congresso as PECs Emergencial 
restritivas” noturnas e de finais de semana. Atuação (redução no salário de servidores); Pacto Federativo 
inócua, que culpa e responsabiliza, exclusivamente, (desvinculação dos recursos orçamentários); 
o lazer (inoportuno, sem dúvida), pela aceleração da Partilha do petróleo e gás natural (privatização dos 
pandemia, ignorando a realidade dos ônibus lotados recursos de petróleo e gás, incluindo o pré-sal); 
e patrocinando o lucro e o pleno vapor das Reforma Administrativa (fim do Serviço Público, fim 
mineradoras, montadoras e do agronegócio. dos concursos públicos e consolidação da regra  que 
    Como se isso fosse pouco, o maior escárnio para 'direito é pra quem pode pagar por ele'); PL's das 
com as vidas dos brasileiros vem do Governo privatizações da Eletrobrás, Correios, Petrobrás, 
Federal. No dia em que o Brasil registrou o maior dentre outros (entrega das nossas riquezas à usura 
número de mortes, pela covid-19, com mais de 1500 do capital). 
vidas perdidas, o genocida do Palácio do Planalto,     Que não tenhamos dúvidas! Nossas vidas e nossos 
fez uma live atacando o uso de máscaras. futuros dependem de derrotá-los: 
   Qualquer governo, com o mínimo de decência, 
estaria preocupado em garantir o apoio às medidas 
preconizadas pela ciência: a compra e distribuição 
de vacinas, a ampliação da rede de suporte aos 
necessitados e a renovação do auxílio emergencial. 
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# Vacina para todos, já! 
# Não à Reforma Administrativa! 
# Fora Bolsonaro, Mourão, Guedes e Arthur Lira!
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      Colegas que nos leem; trabalho infantil. 
   O dia 8 de Março é conhecido como um marco   No dia 25 de março de 1911, mais de 145 
histórico na luta das mulheres trabalhadoras. Esta trabalhadores morreram queimados em um 
data é o resultado de uma série de outros fatos e incêndio ocorrido na Triangle Shirstwaist Company, 
eventos reivindicatórios, por melhores condições de devido às péssimas condições de trabalho na fábrica. 
trabalho, igualdade de direitos sociais e políticos, Deste total, 125 eram trabalhadoras. Do trágico 
que se iniciaram na segunda metade do século XIX. acontecimento, resultaram mudanças nos locais de 
     Nesta coluna, vamos fazer uma breve viagem pela trabalho, de forma a torná-los menos inseguros, o 
história e compreender a movimentação da mulher que trouxe benefício ao conjunto da classe 
trabalhadora pela conquista de direitos e trabalhadora americana. 
reconhecimento de sua força laboral, como de igual      Em 1910, delegadas estadunidenses participaram 
importância a dos trabalhadores. da 2ª Conferência Internacional de Mulheres 
  Requisitadas para substituir a mão de obra Socialistas, realizada em Copenhagen (Dinamarca), 
masculina, que se encontrava escassa devido à e levaram a proposta de realizar, no último domingo 
convocação para guerra, as mulheres passaram a de fevereiro, um dia internacional das mulheres, 
ocupar os espaços de produção, sem ter qualificação tendo como foco o direito ao sufrágio universal. 
adequada para ocupar os melhores cargos e funções. Neste mesmo ano, em Conpenhagen, foi escolhido o 
Foram colocadas em áreas de menor complexidade e dia 8 de março para homenagear o movimento pelos 
com remuneração mais baixa que os homens, além direitos das mulheres, como forma de obter apoio 
de permanecerem com a obrigação dos cuidados internacional para a luta pelo direito ao voto. 
domésticos, sem que os espaços de poder e de   Em 1914, socialistas alemãs, russas e suíças 
normatização da sociedade lhes fossem abertos. Ao comemoraram conjuntamente o dia 8 de março 
contrário, a mulher passou a acumular o trabalho como o Dia Internacional das Mulheres. 
(mal) remunerado, os estudos (quando possível), as     Em 1917, milhares de operárias russas saíram às 
atividades de casa e os cuidados com a família. ruas de Petrogrado (Rússia), protestando contra a 
  Percebendo a necessidade de interferir na fome e a Primeira Guerra Mundial. Em 8 de março 
regulamentação da sociedade e das atividades (dia 23 no antigo calendário russo) estudantes, 
laborativas, passaram a reivindicar o direito ao voto camponesas, trabalhadores e operárias, em greve, 
e a lutar por melhores condições de trabalho e bradavam pela queda do czar e por pão, usando 
melhor remuneração. paus, pedras e bolas de neve. A polícia do exército 
      Em 1857, trabalhadoras de uma indústria têxtil de conteve a marcha, contudo, no dia seguinte, 
Nova York fizeram greve por melhores condições de retornaram às ruas e em torno de 150 mil pessoas se 
trabalho e igualdade de direitos trabalhistas. Em 8 juntaram ao protesto. As mulheres pediram 
de março de 1908, trabalhadoras do comércio de solidariedade e apoio aos homens, principalmente 
agulhas, também em Nova York, realizaram protesto aos que trabalhavam na metalurgia, uma vez que 
para lembrar o movimento de 1857 e somaram a eram os mais influentes politicamente. 
reivindicação pelo direito ao voto e pelo fim do 

8 DE MARÇO: SAIBA COMO NASCEU O DIA 
INTERNACIONAL DE LUTA DAS MULHERES

CONTINUA

FEMINISMO E CLASSE

FOTO: Manifestação de mulheres nas ruas de Petrogrado, em 8 de março de 1917.

Por Lúcia Martins, diretora do SINDJUFE-BA e ativista do Movimento Mulheres em Luta (MML)
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   Trotsky, dirigente da Revolução Russa de 1917, assim descreveu: “As mulheres 
trabalhadoras desempenharam um papel importante na relação entre operários 
e soldados. Avançam contra as forças de segurança com mais atrevimento que os 
homens, empunham rifles, suplicam, quase ordenam que eles baixem as 
baionetas e se juntem a elas. Os soldados ficam receosos, envergonhados, trocam 
olhares inquietos, vacilam. Logo o primeiro se decide, e então todas as baionetas 
se levantam e se deslocam por cima dos ombros para que a multidão avance”.
   A líder revolucionária russa, Alexandra Kollontai, escreveu: “O dia internacional 
das mulheres de 1917 tornou-se memorável na história. Neste dia as mulheres 
russas ergueram a tocha da revolução proletária e incendiaram todo o mundo. A 
revolução de fevereiro se iniciou a partir deste dia”.
   Somente em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a data 
de 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Só em 1951, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) estabeleceu os princípios gerais, visando a 
igualdade de salários entre homens e mulheres no exercício das mesmas funções. 
   Hoje, a luta das mulheres continua por um olhar equitativo, que reconheça seu 
papel social e garantia seus direitos, que proporcione uma sociedade mais 
igualitária, mais justa e mais humana.

Alexandra Kollontai, líder revolucionária 
russa e teórica marxista.

    5:47 da matina. Um cutucão. Abri o olho. Meu filho de tarefas, ainda que necessite da ajuda de outra mulher 
11 anos dispara: “mãe, o que é tempo psicológico, ein?, (negra? pobre? precarizada?). 
esse é o assunto da minha prova de produção de texto     O problema é que a cada dia que passa a conta não 
hoje!”. Tentei puxar o fôlego. Ainda vendo tudo fecha mais. O relógio saiu do pulso. Foi engolido. Pesa 
embaçado, cambaleio para fora da cama. Deixa eu dentro da cabeça, está colado às nossas costas e o 
pensar. Parece que tinha adormecido há poucos tempo (o cronológico mesmo) escorre, veloz, veloz, 
minutos, como pode? Fazer o café. Sacudir o outro filho cobrando. Por todos os lados uma incômoda sensação 
adolescente: ô sono pesado! Botar o café. Pronto. Os de nunca “estar em dia” com todas as obrigações, “não 
dois na aula online. Abri o PJE e separei as certidões do ter produzido” o suficiente. Vivemos na Sociedade do 
dia; enquanto o sistema carregava, googlei: “O tempo Cansaço cujas marcas são a hipervalorização do 
psicológico é o tempo individual. Ao contrário do desempenho, a positividade, diz o filósofo Byung-Chull 
cronológico, não é igual para todos, cada pessoa Han, mas isso nos deprime. 
(personagem ou narrador) sente a passagem do tempo    Com a pandemia e as medidas de isolamento social 
de uma forma diferente. Isso significa que existe uma essa realidade se intensificou e a sensação é de que as 
influência de emoções, situações, sentimentos, que responsabilidades se multiplicaram; agora os espaços 
determinam essa passagem do tempo”. da casa, da escola e do trabalho se confundem e não há 
    No Instagram um post em letras garrafais dá conta mais limites precisos, tudo se mistura e se confunde. 
do quanto as mulheres andam física e mentalmente Ah, mas quem mandou vocês queimarem o sutiã? -
cansadas. Exaustas. Suspiro. Sempre foi assim, a gente dedo na cara de um- “pra quê foi assumir cargo de 
sabe. homem?” – ironia de outro. Melhor ser surda do que 
   A História nos conta que a responsabilidade pelo ouvir uma coisa dessa. 
trabalho doméstico foi imposta às mulheres de todas    O que eu sei é que os obstáculos que enfrentamos na 
as classes, e isso não se alterou quando passaram a vida somente pelo simples fato de sermos mulheres 
fazer parte do mercado de trabalho. Então, tome são grandes. Estamos sempre à prova, somos testadas, 
jornada dupla, tripla, aguente! Que estude, que questionadas, julgadas, confrontadas, diminuídas, 
trabalhe (produtivamente) e cuide da casa (com desvalorizadas. Cansa demais. Não é mole. Mas, a 
eficiência!). Dê conta dos filhos, do marido, dos gente não se abate (ou pelo menos tenta). Tudo o que 
doentes, dos idosos e não esqueça, fique linda (se precisamos é de empatia e RESPEITO. Do resto, a gente 
possível, magra)! Administre toda essa profusão de dá conta ou então, limite.

MULHERES CANSADASMULHERES CANSADASOpiniãoOpinião
Por Érica Sakaki, trabalhadora do TRT5, Oficiala de Justiça, 
mulher, mãe e apaixonada pelo mundo da escrita.
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   O SINDJUFE-BA se junta às mais de 80 organizações nacionais, 
que convocam o Dia Internacional de Luta das Mulheres, o histórico 
8 de Março. O Sindicato assina o Manifesto Nacional que tem como 
título: MULHERES NA LUTA PELA VIDA! Fora Bolsonaro, Vacina 
Para Toda População e Auxílio Emergencial Já!
   O texto começa afirmando que “neste 8 de março de 2021, nós, 
mulheres de todo o Brasil, de todas as raças, etnias, idades, 
identidades, orientações sexuais, territórios, de tantas 
nacionalidades que aqui vivemos, quilombolas, indígenas, no 
campo, nas águas, florestas e cidades, nos mobilizamos no Dia 
Internacional de Luta das Mulheres para gritar com indignação e 
fúria feminista FORA BOLSONARO! VACINA PARA TODA A 
POPULAÇÃO! AUXÍLIO EMERGENCIAL JÁ! PELO FIM DAS 
VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES!”. 
    O documento afirma que na pandemia as desigualdades de classe, 
de raça e de gênero se aprofundaram ainda mais. Que as mulheres 
sofreram com o aumento das jornadas de trabalho e da 
dependência econômica, bem como, com o crescimento da 
violência doméstica e do feminicídio. 
   Por fim, o manifesto convoca as mulheres à luta. O documento 
está disponível em nosso site: www.sindjufeba.org.br.

AGENDE AÍ!
Diálogos de Classe
MATERNIDADE, TRABALHO E PANDEMIA
18 de março (quinta-feira), às 18h. 
No YouTube do SINDIJUFE-BA.

SIGA O SINDICATO NAS REDES.

SIGA A NOSSA LUTA!

(71) 99172-8143

@Sindjufe

@SindjufeBa 

@sindjufeba

TvSindjufeba

ACOMPANHE 
AS AÇÕES DO 

SINDJUFE/BA NAS 
REDES SOCIAIS. 

SIGA, CURTA E 
COMPARTILHE.
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  Em 5 de novembro, o Brasil parecia controlar a não foi fácil disputar esta posição. Setores que atuam 
pandemia. Após vários meses chorando mais de no movimento e que, claramente, estavam mais 
1.000 mortes diárias, o Brasil sobrevivia ao interessados nas disputas eleitorais das eleições 
negacionismo do Presidente genocida, Jair burguesas do que nas vidas dos trabalhadores, 
Bolsonaro, e de sua equipe de governo. Apesar das boicotaram, de forma explícita ou velada, o alcance 
insuficientes medidas de contenção “para inglês ver” da nossa linha de defesa, que somente seria viável se 
dos governadores e prefeitos, a formação natural defendida nacionalmente. Enfrentamos de 
das bolhas de convivência davam uma estabilidade “adiamento de ampliadas” a “corpo mole e discursos 
ao avanço do vírus e faziam com que o Brasil, à época de apoio meramente formal” no tratamento do tema. 
já no podium mundial em número de mortes,     Se já foi difícil tornar efetiva a campanha dentro da 
respirasse com algum alívio e esperança. categoria, o que dizer em relação aos representantes 
   O que o Brasil não contava, é que faltavam entrar do aparato estatal burguês? Em reunião com o 
em campo a irresponsabilidade e a insensibilidade do Desembargador Jatahy Júnior, a direção do 
Congresso Nacional e do Judiciário. Ignorando a SINDJUFE-BA destacou os perigos da manutenção do 
situação do país e a pior crise sanitária da nossa calendário eleitoral, considerando a realidade das 
geração, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral eleições municipais. Alertamos que: as eleições 
(TSE), Luís Roberto Barroso, foi ao Congresso poderiam impulsionar a quebra das bolhas; 
garantir que era seguro realizar as eleições patrocinar a circulação do vírus e teriam um alto 
municipais de 2020, pouco mais de um mês em potencial de serem antidemocráticas, por limitarem 
relação à data prevista, afirmando que a “Justiça o direito ao voto daquelas pessoas, que não se 
Eleitoral tomaria as medidas necessárias para sentissem seguras em participar do pleito, por conta 
garantir a saúde de todos”. Para isso, a Justiça da pandemia. 
Eleitoral montou, ainda, um forte esquema de   Solicitamos ao Presidente do Tribunal Regional 
propaganda, que contou, pasmem, com os médicos e Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que também preside o 
propagandistas Dráuzio Varella e Roberto Kalil, além Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Biólogo e Youtuber Átila Iamarino. Eleitorais (COPTREL) que intervisse junto ao TSE, de 
   Era evidente que o rompimento das tais bolhas de forma a articular junto ao Congresso, uma Proposta 
convivência, através das campanhas eleitorais e das de Emenda à Constituição (PEC), que adiasse as 
próprias votações, lançaria o Brasil novamente em eleições. Em resposta, ouvimos que “qualquer 
uma curva ascendente da doença. A direção do eleição seria melhor que nenhuma”, e que os 
SINDJUFE-BA foi a primeira a buscar alavancar uma “trabalhadores do TRE deveriam colocar as mãos 
campanha em defesa da vida, pelo adiamento das para o céu, por ainda terem trabalho, quando muitos 
eleições. Contudo, até mesmo dentro da categoria, perderam os seus durante a pandemia”. 

_PANDEMIA

A ELEIÇÃO QUE CONTINUA
MATANDO OS BRASILEIROS

CONTINUA

Desembargador Jatahy Júnior (TRE-BA) ao lado do Ministro Barroso (STF). Foto: Roberto Jayme/ASCOM/TSE.
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   Não era necessário ser especialista no tema. Hoje 
podemos afirmar, categoricamente, que estávamos 
absolutamente certos. A Eleição Municipal registrou 
abstenção recorde de 29,5%, percentual muito 
acima da média histórica registrada em outros 
pleitos. Em relação à abstenção recorde, o 
Presidente do TSE afirmou: “Foi um número maior 
que o desejável. Mas precisamos ter em conta que 
fizemos as eleições em meio a uma pandemia que 
consumiu 170 mil vidas, e pessoas com temor 
deixaram de votar, muitas por medo, outras por 
estarem com a doença e muitas por estarem com os 
sintomas.” Sério? Estamos realmente surpresos com 
sua conclusão, caro Ministro (contém muita ironia). 

aos demais; transporte público seguro e eleições 
adiadas, para um momento adequado. 
    Não estamos aqui afirmando que as festas de final 
de ano e o Carnaval não tiveram impacto no pré-
colapso que estamos vivendo. Todavia, afirmamos 
que o peso das eleições é muito maior do que eles 
querem fazer parecer. Dizemos isso, não apenas 
pelo caráter antipedagógico que as eleições 
municipais cumpriram, ao emprestar um verniz de 
aparente normalidade, onde ela não existia. 
    A questão é bem mais direta, pois quando falamos 
de curvas de disseminação numa epidemia, é 
evidente que a quantidade de vírus circulando (casos 

    ativos), impacta em muito o fator de reprodução do 
    Em relação ao impulsionamento da pandemia, por vírus (o número de pessoas que cada paciente 
mais que os (ir)responsáveis queiram, não há mais infecta). A antecipação da quebra das bolhas, que 
como negar. O gráfico de casos e de mortes não poderiam de fato ocorrer com as festas de final de 
permite que esse fato seja ignorado. O ponto onde a ano, impactou na inclinação da curva de casos em 
pandemia, que vinha em números decrescentes, dezembro que, por efeito, impactou na inclinação da 
inverte sua curva é justamente nas eleições. curva em fevereiro. É como se a diferença de todos 
  Essa semana, o mesmo Dráuzio Varella, que os casos registrados da linha vermelha para a linha 
defendia a segurança do processo eleitoral, disse ao preta (ver gráfico na pág. 8) estivessem diretamente 
Jornal da Manhã da Rede Bahia que as Eleições, as relacionados à Eleição e todas as mortes dela 
festas de final de ano e o Carnaval foram decorrente fossem responsabilidade de quem as 
determinantes para o caos que vivemos, no atual patrocinou a qualquer custo. 
momento. Nenhuma mea-culpa foi feita, como se ele    Esse ano, perdemos para a covid-19, o Presidente 
nada tivesse a ver com isso, ao ir para a TV chancelar do TRE-AM e o Juiz da 8ª Zona Eleitoral da Bahia. O 
as eleições, convocando o povo, que nele confia, a TSE e a Justiça Eleitoral baiana emitiram suas Notas 
ser mesário voluntário. de Pesar, em relação às quais nos somamos e 
  Como o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, solidarizamos. Contudo, nos incomoda o silêncio em 
Dráuzio transfere a culpa para a “incompreensão da relação à morte dos demais trabalhadores e a 
população”. Como se houvesse vacinação em massa; ausência de qualquer registro de autocrítica em 
testagem e rastreamento dos casos ativos; auxílio relação ao enorme erro que cometeram.
emergencial para quem precisa não se expor e expor 

SERVIR AO PÚBLICO É PROTEGER A SUA VIDA
   Na avaliação do SINDJUFE-BA, não há como se falar em e da população (se o vírus não circula, a pandemia não 
servir ao público sem considerar a preocupação com a mata). Acompanhamos e encaminhamos as denúncias de 
vida da população. Esta deveria ser a prioridade de todos pressão e assédio moral, que aumentaram no período. 
os órgãos públicos, inclusive os do Judiciário. A prestação   No TRE, monitoramos a execução das atividades 
jurisdicional e o processo eleitoral devem estar a serviço preparatórias para as eleições, propondo medidas para 
do bem estar e da vida das pessoas. Não há sentido em se minimizar os estragos, que sabíamos que as eleições 
pensar estas atividades como fim em si mesma. causariam, além de darmos suporte e apoio aos colegas 
  Para nós, a preservação da vida dos trabalhadores, mais vulneráveis, para que não se expusessem ao 
fossem eles da categoria ou não, foi o guia da atuação trabalho presencial. Entramos com Ação Judicial, com 
nestes meses de crise sanitária e também deveria ter sido Medida Cautelar, para proteger os trabalhadores da casa 
a de todos os órgãos do Estado. Em março de 2020, e, vergonhosamente, os autos estão conclusos para 
quando a OMS reconheceu oficialmente a pandemia, decisão, desde 14 de novembro do ano passado. 
fizemos várias gestões junto às administrações dos    Após as eleições, participamos na Justiça Eleitoral de 
órgãos, para garantir o trabalho remoto da categoria. mesa de negociação limitada, sem caráter deliberativo, o 
   Acompanhamos de perto os colegas que, em razão do que por si só a deslegitima como mesa de negociação. 
cargo, deveriam comparecer presencialmente aos seus Exigimos o reconhecimento do trabalho remoto dos 
setores. Protocolamos requerimentos exigindo EPIs de colegas em greve sanitária, com a homologação dos 
qualidade e orientamos aos colegas que a essencialidade pontos e o fim do trabalho presencial como regra. Dos 
da atividade não representava que eles deveriam tribunais federais baianos, o TRE-BA foi o último a revogar 
naturalizar a exposição da própria vida, devendo inclusive esta regra esdrúxula, que coloca em risco a vida dos 
se recusar a trabalhar em condições inadequadas. colegas e fere o interesse público, mantendo a medida até 
  Pressionamos as administrações para retardar ao as vésperas do Decreto que estabeleceu medidas 
máximo o retorno da atividade presencial. Quando não restritivas na Bahia, mesmo quando todas as evidências 
avançamos mais nestas ações, propusemos e aprovamos do caos na saúde já se apresentavam. Até o fechamento 
greve sanitária para proteger a vida de colegas, familiares desta edição o ponto dos colegas segue em aberto.
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   Os cientistas chamam de fator R, o número que ao número de casos ativos, faz muita diferença. 
representa a taxa de propagação da epidemia. Ele     Por exemplo, se considerarmos o número médio 
descreve o número médio de novos contágios, para de casos ativos no Brasil em novembro, antes das 
cada indivíduo portador do vírus. Assim, se o fator R eleições, teríamos algo em torno de 15.000 novos 
for 1, cada pessoa infectada transmite o vírus para casos diários. Vamos considerar que tivéssemos 
uma outra, durante o período em que a primeira chegado às festas de final de ano com o mesmo 
possui potencial infectivo. número. Para simplificar, vamos considerar um fator 
    Considere o fator R como igual a 1. Neste caso, se R constante de 1,05 (chegamos a atingir 1.38 em 
tivermos 100 pessoas infectadas, durante o período janeiro) e quatro ciclos de propagação (em dois 
em que elas transmitem o vírus, elas infectam 100 meses, quatro períodos de quinze dias). Aplicando 
outras. Após esse período, estas 100 pessoas não são consecutivamente o fator R=1.05 sobre os 15.000 
mais consideradas ativas (curadas ou falecidas), e casos originais, chegaríamos, ao final de fevereiro, 
portanto o número de infectados permanecerá 100. com pouco mais de 18.000 novos casos diários. 
    Idealmente, o fator R precisa ser menor que um,      Porém, a inflexão da curva causada pelas eleições 
pois se o fator R for, por exemplo, 0,9, as primeiras fez com que chegássemos em janeiro com média de 
100 pessoas infectadas contaminam outras 90, que 35.000 novos casos (chegamos a atingir 50.000 
por sua vez, antes de se curarem, irão contaminar 81. novos casos em dezembro, como reflexo claro das 
Vê-se que, neste caso, a cada ciclo de contaminação, eleições). Se aplicarmos as mesmas simplificações 
que no caso da Covid-19 dura de 10 a 14 dias, o de fator R e o período, do caso anterior, chegaríamos, 
número de casos cairia 10%. ao final de fevereiro, com pouco mais de 60.000 
    Números positivos de R indicam uma pandemia em novos casos diários. Nossa simplificação não está tão 
expansão. Seguindo o exemplo acima, um fator R de distante da realidade, pois os números reais, do final 
1,1 indica que 100 infectados irão contaminar 110, do último mês, apontaram para uma média móvel de 
que por sua vez, contaminam 121. E a cada ciclo, 7 dias com 55.000 novos casos diários.
mantido o fator R, sobe o número de novos casos,     Contudo, devemos lembrar que a curva de novos 
pressionando, de forma progressiva, o sistema de casos, à época das aglomerações causadas pelas 
saúde e aumentando, proporcionalmente, o número eleições, era descendente e que, mantido o fator R da 
de mortos (a taxa de mortalidade da Covid-19 no época, que não havendo eventos não teria motivos 
Brasil é de pouco mais de 2% do total de casos). para se alterar, poderíamos chegar a dezembro com 
   Qual a relação desses dados com as eleições? Se valores menores que 10.000 novos casos diários. Por 
observarmos o gráfico de tendência, veremos que o concessão, vamos considerar este número e aplicar o 
fator R, antes das eleições era negativo. Assim, fica mesmo R das situações anteriores e pelo mesmo 
claro que poderíamos ter chegado às festas de final período. Neste cenário, chegaríamos a fevereiro com 
de ano com valores muito menores do que pouco mais de 12.000 novos casos diários. Uma 
chegamos. Ora, adiar a retomada do crescimento, situação melhor do que a que tínhamos, antes do 
mesmo que ele fosse inevitável, pelo aspecto cultural Congresso Nacional e da Justiça Eleitoral se lançarem 
que as festas de final de ano representam, numa aventura, que colocava os seus interesses 
considerando que o aumento de casos é proporcional acima dos interesses dos trabalhadores brasileiros.

COMO OS NÚMEROS ATUAIS ESTÃO RELACIONADOS 
À INFLEXÃO DA CURVA PATROCINADA PELAS ELEIÇÕES?
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  A Covid-19 continua ceifando 
vidas. Iniciamos o ano com o 
agravamento da pandemia. 
Assistimos, estarrecidos, cenas 
tristes de pessoas morrendo por 
falta de oxigênio em Manaus 
(AM). Agora, estamos em uma 
nova fase de avanço no número 
de casos e recordes de mortes 
diárias no Brasil e aqui na Bahia. 
Resultado da política genocida de 
Bolsonaro e, também, dos demais 
governantes, que pouco fizeram 
para evitar esta situação. Abriram 
tudo em nome do lucro. 
   O SINDJUFE-BA, desde o início 
da pandemia, se posicionou a 
favor da vida. Exigimos a 
suspensão imediata do trabalho 
presencial, realizamos greve 
sanitária no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) e acompanhamos 
de perto a situação em cada 
tribunal. Nós entendemos que a 
normalidade só será alcançada 
após a vacinação ter atingido o 
conjunto dos brasileiros. 
   Lamentamos tudo o que vem total de habitantes do Brasil. ineficácia do medicamento.
ocorrendo e nos posicionamos   A realidade é que o governo      
contrários à campanha pela brasileiro não tem nenhuma      Em defesa da vida
reabertura dos tribunais, que vacina nesse momento. Existe   A única maneira de evitar o 
está sendo realizada pela Ordem somente a perspectiva de colapso e as mutações do vírus é 
dos Advogados do Brasil – Seção recebermos algumas poucas restringindo a circulação de 
Bahia (OAB-BA). Já faz mais de doses, em março, no máximo sete pessoas com um lockdown, para 
trinta dias que o país registra milhões, mas nem isso é certo, valer, não esse paliativo, feito 
mais de mil mortes diárias, por além de totalmente insuficiente. pelo governador Rui Costa (PT) 
Covid-19. Na Bahia, também, O Instituto Butantan, maior aqui na Bahia. Contudo, essa 
batemos recordes de mortes fornecedor de vacinas no país, medida tem de ser acompanhada 
diárias e há sinais de colapso no estima que vai entregar 100 por um programa de renda, para 
sistema de saúde, com Unidades milhões de doses, até o dia 30 de que os trabalhadores e o povo 
de Terapia Intensiva (UTI) cada agosto. pobre possam ficar em casa. 
vez mais sobrecarregadas.   A falta de vacinas é culpa de    É preciso avançar na produção 

Bolsonaro e Pazuello. O governo da vacina. Para isso, é necessário 
    Vacina já! segura o dinheiro para comprar quebrar as patentes da indústria 

as tão necessárias vacinas. Dos farmacêutica, o que garante a    O Brasil vive o pior momento da 
mais de R$ 20 bilhões liberados produção, em massa, das vacinas. pandemia e pode colapsar. A 
para compra delas, desde agosto    Por fim, é necessário seguirmos vacina é a nossa única esperança, 
de 2020, somente 9% foram na luta pelo fora Bolsonaro, mas, por culpa de Bolsonaro, o 
utilizados. Todavia, não faltou Mourão e Pazuello. O presidente ritmo da vacinação está a conta-
grana para a produção de genocida é o maior militante a gotas. Quando fechávamos essa 
cloroquina, mesmo depois da favor do vírus. Seu governo de edição do nosso jornal, pouco 
Organização Mundial da Saúde morte é um obstáculo para a mais de 6,5 milhões de pessoas 
(OMS) suspender os testes, vacinação. Tirá-lo é condição tinham tomado ao menos uma 
definitivamente, em julho do ano fundamental para enfrentar a dose de vacina. Um número 
passado, pela comprovada pandemia e salvar vidas.bastante baixo, próximo a 3% do 

VACINAÇÃO PARA TODOS, JÁ! 
ÚNICO NORMAL POSSÍVEL É COM VACINA
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    A Reforma Administrativa é uma das prioridades popularmente de PEC Emergencial. Sob a chantagem 
apresentadas por Bolsonaro aos novos presidentes do governo, de apenas pagar mais parcelas do auxílio 
da Câmara Federal (Artur Lira/PP) e do Senado emergencial com a aprovação de contrapartidas 
(Rodrigo Pacheco/DEM), ambos eleitos com o apoio fiscais previstas na PEC, o Senado e a Câmara 
do genocida e sob denúncias de compra de votos. aprovaram a proposta, em tempo recorde. 
  Com a desculpa de reduzir gastos e cortar    No Senado, a proposta foi aprovada em dois turnos, 
privilégios, Bolsonaro e sua turma econômica em menos de 24 horas, após acordo entre governo e 
neoliberal miram os direitos dos servidores e oposição para a quebra de interstício. Na Câmara o 
reduzem o Serviço Público, que deveria ser ofertado tempo total de tramitação foi inferior a três dias. A 
à população. “Eles mentem, criam narrativas de que velocidade de aprovação mostra o quão 
os servidores públicos têm salários altos e que somos antidemocrático e pouco reflexiva foi a atuação do 
privilegiados. Contudo, a proposta de reforma deixa legislativo em relação a um assunto de tamanha 
de lado os verdadeiros privilegiados, o alto escalão importância para o povo brasileiro.
são os deputados, senadores, ministros, juízes,     A PEC estabelece gatilhos, que permitem a adoção, 
desembargadores e seus comissionados. Na por parte dos governos, de medidas como: 
verdade, eles querem retirar direitos históricos, congelamento salarial e dos valores de todos os 
conquistados com muita luta”, denuncia Jailson benefícios, ainda que indenizatórios; impedimento 
Lage, diretor do SINDJUFE-BA. da criação de cargos públicos, da realização de 
   Na proposta de Reforma Administrativa consta concurso públicos e da contratação de pessoal e 
reduzir os salários iniciais, alongar o tempo de suspensão da possibilidade de qualquer alteração da 
evolução nas carreiras, diminuir o número das estrutura de carreiras. 
careiras, acabar com a contratação de servidores   Devido à pressão dos movimentos sociais, foi 
pelo Regime Jurídico Único (RJU), sendo agora pela excluída da proposta a possibilidade, originalmente 
CLT e pela utilização de trabalhadores temporários. prevista por Bolsonaro e Guedes, de redução salarial, 
   O governo considera usar nova estratégia para congelamento imediato por 3 anos dos salários dos 
aprovar sua proposta, já que não teve sucesso o ano servidores, proibição de promoção e de progressão 
passado. “Agora eles podem tentar fazer a reforma nas carreiras, bem como o desmonte mais agudo, via 
por etapas. O governo deve tentar aprovar algumas desvinculação de receitas, da Saúde e da Educação. 
propostas de emendas à Constituição, e a partir daí Ainda assim, o texto aprovado intensifica o ajuste 
aprofundar a destruição do Serviço Público e dos fiscal e dá mais segurança a banqueiros. 
nossos direitos através de projetos de lei e decretos.      Desse modo, a PEC se preocupou mais em garantir 
Temos que ficar atentos a essas manobras”, destaca superavit para o pagamento dos juros da dívida 
Jailson Lage.  pública, conforme destacado no Art 5° da PEC, do que 

definir o valor das parcelas do auxílio emergencial, 
      PEC Emergencial que já vem sendo chamado pelos movimentos de 
    O primeiro passo na estratégia do governo já foi vale-gás, em função da possibilidade do seu valor ser 
dado com a aprovação da PEC 186/2019, chamada rebaixado por Bolsonaro e equipe. 

REFORMA ADMINISTRATIVA E PEC EMERGENCIAL 

GOVERNO E CONGRESSO ATACAM 
SERVIDORES E SERVIÇOS PÚBLICOS
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    O governo Bolsonaro, além de dar continuidade à serviços públicos. Buscando essa unidade na luta, o 
sua política genocida face à pandemia, começou SINDJUFE-BA faz parte do Fórum Bahia contra as 
2021 avançando na implementação de suas políticas Privatizações. 
econômicas neoliberais. Após a eleição dos seus     Vender a Petrobrás, os Correios e a Eletrobras é 
aliados às presidências da Câmara e do Senado, um crime de lesa-pátria. Quem paga a conta dessa 
apresentou uma lista de medidas prioritárias. Na política entreguista é a população. Temos que 
verdade, uma lista de ataques, como a Reforma defender a Soberania Nacional e as nossas estatais. 
Administrativa e a privatizações de grandes estatais A Petrobrás, os Correios e a Eletrobras precisam ser 
como a Petrobrás, os Correios e a Eletrobras. 100% estatais e públicas, a serviço da população e 
     É preciso fortalecer as lutas em defesa das nossas não ao lucro de capitalistas das bolsas de valores.
estatais, unificando estas lutas com a defesa dos 

   Estima-se que pelo valor aprovado, muito inferior   “O governo fez uma chantagem aproveitando a 
ao de 2020, o auxílio emergencial deve alcançar uma necessidade da aprovação do novo auxilio 
parcela bem menor de beneficiários. Pela proposta, emergencial. Aproveitou a pandemia para impor seu 
os gatilhos da política fiscal continuam valendo, plano de ajuste fiscal, que corta direitos dos 
mesmo após a suspensão do estado de calamidade, trabalhadores em geral e dos servidores públicos 
que permite o dispêndio de recursos com o auxílio. mais diretamente. Precisamos aumentar a 
    Estima-se que, assim que a PEC for promulgada, 14 mobilização e, se necessário, lançar mão de 
Estados, fora os entes municipais, já poderão ferramentas mais agressivas, porque esta é apenas a 
congelar os salários de seus servidores. Projeções de ponta do iceberg do que Bolsonaro, Guedes e este 
economistas apontam que, mantidas as condições legislativo de capachos corruptos desejam. E aqui eu 
econômicas atuais, os servidores públicos poderão estou falando de paralisação e greve.”, defende o 
ter os salários congelados pelos próximos 15 anos. coordenador do SINDJUFE-BA.

   Como parte da luta contra os ataques de Bolsonaro e 
sua trupe está sendo organizado pelas centrais sindicais, 
movimentos sociais, partidos políticos de esquerda um 
dia nacional de luta, greves e paralisações. 
    “O dia 24 está sendo organizado de forma unitária com 
diversos movimentos sindicais e sociais. Precisamos 
fazer um forte dia de luta. Somente com mobilização 
podemos derrotar estes duros ataques que estão sendo 
impostos a nós”, pontua Jailson Lage. 
  Na assembleia geral, realizada no último dia 4, foi 
aprovado o indicativo de paralisação no dia 24. O 
SINDJUFE-BA vai realizar uma nova assembleia geral 
no dia 17, às 16h, via Google Meet, para reafirmar a 
participação da categoria no dia nacional de luta.

24 DE MARÇO É... 
DIA NACIONAL DE LUTA ASSEMBLEIA GERAL 

QUARTA, DIA 17 DE MAR. 
16h, via Google Meet.

PAUTA: 1. INFORMES; 
2. PARTICIPAÇÃO NO 
DIA NACIONAL DE LUTA 
(24 DE MARÇO).

ASSEMBLEIA GERAL 
DIA 17/03 (QUARTA-FEIRA), 
16 HORAS, VIA GOOGLE MEET

PAUTA: 1. INFORMES; 
2. PARTICIPAÇÃO NO 
DIA NACIONAL DE LUTA 
(24 DE MARÇO) 

_PRIVATIZAR FAZ MAL AO BRASIL

CONTINUA

BOLSONARO QUER 
VENDER A PETROBRÁS, 
OS CORREIOS 
E A ELETROBRAS
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  A privatização da Eletrobras será um 
desastre. Hoje todo o sistema regulatório 
do sistema elétrico já funciona com a 
lógica privada, o que vem tornando difícil 
à Eletrobras concorrer com as empresas 
de fora, já que elas oferecem preços 
baixíssimos nos leilões de novos ativos, 
depois não tem condições de operar e 
manter. Para falar em português claro: as 
empresas chinesas, americanas e 
europeias apostam na precarização do 
trabalho e em uma péssima prestação de 
serviço para obter altos lucros no Brasil. 
   O apagão que ocorreu no Amapá é um 
exemplo disso. Isso vem ocorrendo 
constantemente. Essas empresas sempre 
estão causando apagões e depois 
contratam algumas das subsidiárias da 
Eletrobras para resolver o problema, 
porque elas não têm sequer equipes em 
número suficiente para atuar em uma 
situação como essa. 
  Hoje, é a Eletrobras que sustenta o 
sistema energético em nosso país. A 
privatização vai trazer piora do serviço e 
aumento dos preços. Sem contar as 
demissões. 
  Bolsonaro quer entregar ao capital 
privado e internacional uma empresa 
estratégica, que dá lucro. A Eletrobras 
tem perspectiva de aumentar lucro e 
crescer no futuro com a produção dos 
carros elétricos e cidades conectadas, a 
demanda por eletricidade só vai 
aumentar. Hoje, ela já é a maior empresa 
de energia elétrica da América Latina. 
  O único objetivo da privatização é 
beneficiar grandes grupos econômicos. 
Não podemos aceitar. Caso isso ocorra, a 
sociedade, de conjunto, vai pagar a conta 
desse crime de lesa-pátria.

    Hoje, estamos sentindo no bolso a política de privatização e Dilma), por Temer (MDB) e ganha um salto no de Bolsonaro. 
e de entrega da Petrobras, a maior estatal brasileira, ao Esse governo está desmontando a Petrobras, promovendo 
capital privado. Os sucessivos aumentos dos preços dos uma rapina sem precedentes no país. Ele já privatizou a BR 
combustíveis e do gás de cozinha são frutos de uma política Distribuidora, impôs uma política de desinvestimento que 
de preço que acompanha o valor do produto no mercado retira a Petrobras do Nordeste e do Norte e, agora, quer 
internacional, custos de importação e a variação do dólar. vender oito, das treze refinarias da Petrobras.
Isso com o objetivo de garantir o lucro dos acionistas, que      Precisamos construir um forte movimento nacional contra 
hoje controlam 62% do capital da empresa. as privatizações de nossas estatais. Não podemos deixar que 
   Enquanto um punhado de acionistas lucram, mais de 14 esse Presidente genocida entregue a Petrobras, os Correios e 
milhões de famílias brasileiras estão cozinhando à lenha, a Eletrobrás ao capital privado e estrangeiro. 
porque não têm condições de comprar um botijão de gás.    Somente a unidade de toda a classe trabalhadora pode 
     Esse desmonte da Petrobras teve inicio no governo de FHC derrotar esse projeto neoliberal, entreguista e colonial de 
(PSDB), que acabou com o monopólio estatal do petróleo e submissão ao imperialismo. Queremos e precisamos de 
deu início aos leilões de venda dos campos de extração de nossas empresas 100% públicas e estatais, a serviço do povo 
petróleo. Política que foi seguida pelos governos do PT (Lula brasileiro.

_DEPOIMENTOS

    Os Correios estão presentes em todos os municípios do país. Faz 
chegar vacinas, distribui livros da rede pública, entrega as provas 
do ENEM, emite CPF e em muitos lugares é a única forma do 
Estado chegar às cidades mais remotas, atuando, inclusive, com 
serviços bancários, através do Banco Postal.
  É uma estatal que se autossustenta. O governo não injeta 
dinheiro na empresa. Ela mesma paga seus custos com folha de 
pagamento, manutenção, ou qualquer outro gasto. O contrário, 
no entanto, ocorre. Os Correios cedem capital à União. A ECT 
também atua como reguladora dos preços de seu seguimento, 
onde, até o momento, tem preços mais baratos e alcança os 
lugares mais remotos.
    Apesar disso tudo, o projeto de privatização dos Correios segue 
a passos largos no governo Bolsonaro, que desde a campanha 
deixou explícita sua intenção em privatizar a empresa. 
Infelizmente essa movimentação não começou agora, atravessou 
vários governos desde o governo Dilma (PT) e tem sido feito com 
estratégias de sucateamento dos serviços, retiradas de direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras, terceirização do plano de 
saúde, mudança em normas internas e muita propaganda de que 
os Correios têm dívidas e não se sustenta. 
  Com a privatização, só os empresários do seguimento de 
logística ganharão. Os serviços tendem a encarecer. 
Trabalhadores e trabalhadores poderão perder seus empregos e 
suas famílias ficarão desamparadas.
    Defender os Correios público e de qualidade é tarefa de toda a 
sociedade. A população é quem pagará o mais alto preço da 
privatização. Com serviços encarecidos e com área de 
abrangência reduzida, além de não ter mais acesso aos serviços 
oferecidos pelo Estado através dos Correios.

KEILA FERNANDA, 
TRABALHADORA DOS CORREIOS NA BAHIA

MARLON WHISTNER, 
TRABALHADOR DA ELETRONORTE, 
SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRAS NO PARÁ

EDILENE FARIAS (LENINHA), PETROLEIRA 
APOSENTADA E DEMITIDA POLÍTICA DA RLAM, BAHIA
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   Antes de mais nada, é preciso lembrar que o Big virtudes (Lucas Penteado).
Brother Brasil 21 (BBB21) é um reality show que lucra   Criou-se um quadro de opressão massiva sobre 
levando os seus participantes ao limite de suas Lucas, organizado e dirigido por Karol Conká, 
emoções. BBB bom para a audiência é aquele secundada por Lumena Aleluia que, dentre outras 
recheado de intrigas e brigas. Se isso já é reprovável coisas, se vangloriava de ser discípula de Marielle 
em edições normais, é mais reprovável, ainda, Franco (PSOL), com a conivência e a participação de 
quando esse espetáculo midiático ocorre em meio à quase todos os membros da casa.
maior pandemia do século XXI. O resultado salta aos    Inevitável dizer que, além de desviar a atenção de 
olhos: participantes desistindo do programa em expressiva parcela da população sobre os ataques 
poucas semanas, e pessoas visivelmente vindo de Brasília, o programa ajuda a desmoralizar 
desestabilizadas psicologicamente. as lutas sérias, travadas contra as opressões. Afinal, 

parece que todos os militantes negros agem de 
     Representatividade importa, mas não basta forma arrogante e oportunista, como Lumena.
     Esse é o BBB com o maior número de participantes    Karol Conká tornou-se um símbolo da perversidade 
negros da história - e com o maior número de LGBTs contra um jovem negro, de origem proletária, que foi 
declarados - num reflexo evidente da luta direta uma liderança nas ocupações de escola em São 
contra o racismo. Paulo, com problemas psíquicos e que protagonizou 
   Aliás, quando o assunto é racismo, a Rede Globo o primeiro beijo LGBT na história do programa. E 
tem sido mais habilidosa no trato do que Jair nem o fato de ser uma mulher negra foi suficiente 
Bolsonaro. Enquanto o Presidente vai para o para protegê-la das críticas de negros e brancos, de 
confronto e usa do seu títere, Sérgio Camargo, para homens e mulheres, héteros e LGBTs. Foi eliminada 
negar a existência do racismo no país, a emissora com 99,17% dos votos. Um recorde.
“abraça” parte do debate racial, abrindo espaço em    As ideologias e movimentos racialistas, como Black 
sua grade de programação para falar sobre racismo Money, viram seus discursos virarem pó. Em meio a 
com artistas e formadores de opinião, negros tantas atrocidades sofridas por esse brother, uma foi 
confiáveis. Isto é, com personalidades negras que determinante, a falta de solidariedade de classe. 
denunciam o racismo no Brasil, mas preservam o Lucas sentiu na pele o quanto pesa ser preto e 
capitalismo e a própria rede Globo de críticas. favelado. Nem os pretos e nem as LGBTs do 
    Nos parece que o BBB21 é parte dessa estratégia. programa foram solidários com ele.
Mas os resultados saíram um pouco diferentes do   Nesse processo, inúmeros racistas aproveitam a 
planejado. É como se alguns dos principais circunstância para contrabandear seu ódio racial à 
arquétipos do universo negro estivessem na Casa do justa indignação e reprovação das condutas de 
BBB21: a artista negra aburguesada e empoderada Conká e Lumena e merecem toda nossa atenção e 
(Karol Conká); a ativista negra de classe média, repúdio.
acadêmica e de esquerda (Lumena Aleluia); o negro    Por fim, está cada vez mais nítido que não basta ser 
humorista e empreendedor (Negro Di); e o negro do negro ou negra, é preciso ter compromisso político e 
universo plebeu, com todos os seus problemas e moral com a nossa raça e com a nossa classe.

PRECISAMOS 
FALAR SOBRE 
O BIG BROTHER 
BRASIL 21

OpiniãoOpinião

Por Wagner Miquéias F. Damasceno, 
professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e militante do Movimento Nacional Quilombo Raça & Classe
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   Israel sempre é citado em reportagens como país montados em cidades palestinas, para tratamento de 
exemplo na vacinação contra a Covid-19. Entretanto, pacientes da Covid-19, confiscou equipamentos 
por trás da propaganda institucional, o Estado sionista médicos e máscaras, fechou locais de testagem 
comete crime humanitário contra o povo palestino, ao improvisados e bombardeou hospitais em Gaza. Nesta 
negar o repasse de doses de vacinas àqueles que vivem cidade, 2 milhões de palestinos já padecem com a parca 
sob ocupação na Cisjordânia e em Gaza. infraestrutura para atendimento, diante de ofensivas 
   O argumento sionista é de que, em primeiro lugar, sionistas regulares e um cerco desumano, há quase 14 
estão os israelenses e que as lideranças palestinas “não anos, em que nada entra ou sai sem que Israel permita.
pediram” formalmente a ajuda. Para preservar a sua     A exigência da Anistia Internacional de que, como 
imagem, joga a culpa sobre os que vivem sob ocupação. potência ocupante, Israel cumpra com suas obrigações 
    A situação é tão grave que a Anistia Internacional tem perante o Direito Internacional é importante, diante da 
denunciado o racismo por trás dessas justificativas. No urgência e para desmascarar a propaganda sionista. 
documento intitulado “Negar a vacina de Covid-19 aos Contudo, não se pode alimentar ilusões: o racismo é 
palestinos expõe a discriminação institucionalizada de intrínseco ao Estado sionista. Até que as vacinas 
Israel”, o órgão declara que “enquanto Israel celebra cheguem, 5 milhões de palestinos seguem enfrentando 
uma campanha de vacinação recorde, milhões de uma dupla ameaça: o sionismo e a pandemia.
palestinos que vivem sob controle israelense na 
Cisjordânia e na Faixa de Gaza não receberão vacina ou        Bolsonaro é aliado de Israel
terão que esperar muito mais – dificilmente poderia   É comum vermos bandeiras de Israel nas 
haver uma ilustração melhor de como as vidas de manifestações convocadas por Bolsonaro e seus 
israelenses são valorizadas acima dos palestinos.” apoiadores. Não é de se estranhar, afinal Bolsonaro é 
   A instituição é categórica ao dizer: “As autoridades também um genocida, tenta impor em nosso país a 
israelenses devem garantir que as vacinas sejam política armamentista do Estado sionista. 
fornecidas igualmente aos palestinos que vivem sob     As relações são tão intrínsecas que o presidente 
seu controle, a fim de cumprir suas obrigações perante brasileiro enviou uma comitiva a Israel atrás de outro 
o Direito Internacional.” Cita, entre seus deveres como medicamento milagroso “a la cloroquina” e também 
potência ocupante, previstos no artigo 56 da Quarta sem comprovação científica: o spray nasal EXO-CD 24. 
Convenção de Genebra, garantir e manter “os Usado no tratamento de câncer de ovário, foi testado 
estabelecimentos e serviços médicos e hospitalares, em apenas 30 pacientes, sem acompanhamento pós-
saúde pública e higiene no território ocupado, com hospitalar e sem resultados publicados.
particular referência à adoção e aplicação de medidas       Bolsonaro gastou dinheiro público para viajar atrás 
profiláticas e preventivas necessárias para combater a dessa droga mágica, na tentativa de a Agência Nacional 
propagação de doenças contagiosas e epidemias”. de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprová-la. Enquanto 
   Todavia, não é isso que ocorre. Desde o início da isso, segura o dinheiro para comprar as tão necessárias 
pandemia, são muitas as denúncias de que Israel vacinas. Até agora, de mais de R$ 20 bilhões liberados 
destruiu, repetidamente, clínicas e postos de saúde para tanto, desde agosto último, utilizou somente 9%.

PANDEMIA ESCANCARA APARTHEID E GENOCÍDIO 
ISRAELENSE CONTRA O POVO PALESTINO

_INTERNACIONAL

  Assim como lutamos contra a política genocida de Bolsonaro, nossos irmãos palestinos, 
desde 1948, lutam contra o apartheid e a limpeza étnica praticados pelo Estado sionista de 
Israel, que roubou suas terras e tenta apagar sua história. Somos solidários aos nossos 
irmãos palestinos! A nossa luta é uma só: contra o genocídio e o apartheid. Somos pelo fim 
do Estado sionista de Israel, em defesa de uma Palestina laica, democrática e não racista. 

É PRECISO DERROTAR BOLSONARO E O APARTHEID ISRAELENSE
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  Quando uma Dissertação de 
Mestrado consegue combinar a 
rigidez metodológica de uma 
pesquisa acadêmica, estar a 
serviço de amplificar a voz dos 
oprimidos e de quebra pagar um 
tr ibuto à  histór ia  de seus 
antepassados, certamente deve 
ser um trabalho que merece sair 
dos cantos esquecidos das 
bibliotecas da Universidade e ser 
lido por todos!
     É assim que podemos descrever 
a obra “Al Nakba: Um estudo sobre 
a catástrofe palestina”, da 
jornalista palestino-brasileira, 
Soraya Misleh. No livro, baseado tem a ver com isso. um Estado rac is ta ,  com a  
em sua Dissertação de Mestrado,     A razão fundamental do conflito conivência dos países imperialistas 
Soraya nos brinda com um relato é econômica e se resume ao do ocidente, que viram em Israel a 
emocionante sobre a tragédia que domínio da terra. Sua origem possibilidade de intervir no 
se abateu sobre o povo palestino, a remonta à invenção do sionismo, equilíbrio geopolítico de uma 
partir da ocupação sionista. Mas, uma doutrina gestada no período região que é uma das maiores 
antes de prosseguir, voltemos um da formação dos estados nacionais produtoras de petróleo do mundo.
pouco para entender o contexto na Europa, que advogava pela     Para muito além de um trabalho 
sobre o qual a obra de Soraya trata. criação de um estado nacional para acadêmico correto, Al Nakba é um 
     Quando a nossa geração nasceu, os judeus, dispersos pelo mundo, relato emocionante sobre um povo 
o conflito entre palestinos e desde a primeira diáspora. Esta que teve que abandonar suas casas 
israelenses já existia. Fomos doutrina seguiu sem muita “com a roupa do corpo, sem tempo 
induzidos a acreditar que este era visibilidade, mas ganhando força, de levar nada, mas que mesmo 
um conflito milenar, impulsionado até se tornar muito expressiva após assim, fez questão de carregar 
pelas diferenças teológicas entre o o holocausto cometido pela consigo a chave de suas casas, na 
Judaísmo e o Islamismo. Mais Alemanha Nazista, que vitimou esperança do retorno”.
ainda, a cobertura ocidental do aproximadamente seis milhões de 
conflito nos descreve os palestinos judeus. A partir daí os sionistas 
como fanáticos acostumados a se usaram este fato para angariar 
explodirem por aí, em busca das apoio das potências ocidentais, na 
sete virgens no céu. Lamento, mas busca por criar um estado nacional 
isto é uma enorme mentira. para os judeus. Os sionistas fizeram 
Primeiro, lunáticos radicais não uso da religião para indicar a 
têm nenhuma relação com o Palestina (a terra do Monte Sião) 
i s l a m i s m o  e  p o d e m  s e r  como o lar prometido por Javé para 
encontrados em qualquer religião o seu povo. Só havia um problema: 
(vide os cretinos que invadiram um a Palestina não era uma terra sem 
hospital para impedir que uma povo, ou no dizer dos sionistas: “a 
criança de dez anos fizesse um noiva era bela, mas estava casada 
aborto seguro, após engravidar, com outro homem”.
vítima de estupro. Segundo,    É a partir desse ponto, após a 
israelitas e judeus não são Segunda grande guerra, e a 
sinônimos, bem como palestinos e chegada, planejada e incentivada 
muçulmanos também não. Se é pelos sionistas, de colonos judeus 
fato que a maioria das pessoas, para ocupar a terra já ocupada, que 
destas nacionalidades seguem, Soraya nos apresenta a sua 
respectivamente, estas religiões, é história. A história do genocídio do 
fato também que o conflito nada povo palestino, patrocinado por 

“A NOIVA É BELA, MAS ESTÁ 
CASADA COM OUTRO HOMEM.”

_CULTURA

Por Frederico Barboza, trabalhador do TRE-BA e Coordenador do SINDJUFE-BA.

Soraya Misleh é jornalista 
palestino-brasileira, mestre e 
doutoranda em Estudos Árabes 
pela Universidade de São Paulo 
(USP). Coordena a frente em 
Defesa do Povo Palestino e 
integra a Ciranda Internacional 
da Comunicação Compartilhada.

Al Nakba - Um Estudo Sobre a 
Catástrofe Palestina - Editora 
Sundermann, 2017, 172 p.
www.editorasundermann.com.br
         (11) 98649-5443
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