Nº 34 | Dezembro de 2020

Em meio a pandemia, atingidos fortalecem
laços de solidariedade e luta por direitos
Com um ano atípico e de impedimento de grandes mobilizações,
populações atingidas seguem em resistência à crise econômica e a um governo desastroso

EDITORIAL

Com 30 anos de luta, MAB faz um convite à resistência

E

balhadores continua com grande intensidade.
Somente as lutas de grande porte do povo é
que amenizam um pouco a situação e obrigam os capitalistas a concederem algo.

Nós ainda não vencemos a pandemia, e
nem as crises econômica, ambiental e social
que penalizam ainda mais os trabalhadores e
os mais pobres. Neste caso, sabemos que a
situação ainda é pior para mulheres, negros,
indígenas e população LGBT.

É ruim de dizer, mas a situação de exploração tende a aumentar ainda mais no
próximo ano. Estão previstos aumentos nas
tarifas de energia, água, privatização e tomada de territórios pelas empresas privadas, e
no caso brasileiro, ainda há a previsão de que
boa parte dos governos, em especial o governo federal, irão incentivar todas as formas de
exploração contra o povo.

ste ano de 2020 foi um ano diferente:
estamos vivendo uma pandemia. A última situação semelhante ocorreu faz
mais de 100 anos com a Gripe Espanhola, em
1918. A pandemia do coronavírus agravou a
crise econômica e exigiu de todos uma dose
ainda maior de cuidados e sacrifícios.

Tudo indica que 2021,
quando comemoramos
30 anos de fundação oficial
do MAB no Brasil, será um
ano muito difícil.
As perspectivas econômicas mundiais
são de baixo crescimento econômico. Mas,
pior do que isso, é que vivemos no sistema
capitalista que, mesmo quando a economia
cresce ou retrai, a exploração sobre os tra-

Os movimentos populares e as forças opositoras a este sistema estão em um período de
resistência. E nos setores populares essa situação se agrava pela elevação da cultura individualista do chamado “empreendedorismo”,
com crenças que acomodam o povo e não incentivam a luta, com falta de objetivos e estratégias transformadoras desta realidade.
No cenário internacional houve algumas
vitórias. Com a luta intensa do povo, em especial dos negros, Trump foi derrotado nos

Estados Unidos. Com uma luta histórica, os
bolivianos elegeram um presidente e derrotaram o golpe que haviam sofrido. O povo
chileno se rebelou e agora irão construir uma
nova constituição para o país.
E ainda não sabemos ao certo como será
este novo período em que a China tende a ser
a maior potência econômica mundial.
Olhar horizontes mais longos, talvez,
nos ajude a construir perspectivas mais
ousadas, de longo prazo e com ações mais
certeiras no curto prazo. Cada vez mais, é
necessário fortalecer as lutas contra a exploração, com formação e educação de sujeitos
que podem construir as mudanças com base
na teoria revolucionária e organização consistente de força própria que enfrente decididamente este modo de produção e os capitalistas, que são os verdadeiros inimigos
do povo.
Todos nós, atingidos e atingidas, estamos convidados a fazer parte desta luta
transformadora. Vida longa ao MAB!
Águas para a vida!

Movimentos articulam projeto de Lei de proteção a agricultores
Foto: Arquivo MAB

Ao longo do ano, uma articulação de movimentos populares camponeses, da
qual o MAB faz parte, organizou um Projeto de Lei para proteger o setor e tentar
reverter as perdas com a pandemia. É a Lei Assis Carvalho. Dentre as medidas,
estão auxílio emergencial para agricultores, prorrogação das dívidas, linhas de
crédito e fomento emergencial.
No Congresso, a autoria do PL foi do deputado Enio Verri (PT/PR) e contou
com apoio da bancada do PT, agregando 26 projetos. Apesar do esforço, houve veto presidencial à iniciativa. Na avaliação de Frei Sérgio Gorgen, dirigente
do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA), “o veto foi integral, o que ele
deixou foi perfumaria”. Os movimentos continuam articulados e em luta para a
derrubada dos vetos.

Amapá: apagão é

resultado da privatização
No mês de novembro, o Amapá ficou no
escuro. O apagão que atingiu 13 dos 16 municípios do estado ocorreu devido a um incêndio
nos transformadores na subestação de Macapá,
na capital, deixando mais de 730 mil pessoas
sem abastecimento de água e energia. Localizado ao norte do país, o estado ficou seis dias totalmente no escuro, em situação de emergência
decretada pelo governador Waldez Góes (PDT),

e com pouca cobertura midiática dos veículos
nacionais. Os prejuízos foram imensos, com
alimentos estragados, e a população tendo que
buscar água no rio Amazonas.
Diante da emergência do momento, a estatal
Eletrobrás foi convocada para socorrer o estado
por meio da Eletronorte, subsidiária que contratou unidades termoelétricas para reabastecer o
Amapá. O cenário acabou dando musculatura
ao movimento antiprivatista no país, já que a
fornecedora de energia local é privada. A companhia espanhola Isolux havia entrado em recu-

peração judicial em 2016. Depois desse processo, a empresa mudou de nome e passou a atuar
como Gemini Energy, sendo a responsável, desde janeiro de 2020, por 85% do fornecimento.
Aos poucos, foi feito um rodízio com horários
alternados de abastecimento, o que deixou a população ainda mais revoltada. A situação comprova a tese do MAB quando diz que “água e
energia não são mercadorias”, pois no caso do
Amapá, pouco foi feito pelas pessoas enquanto
a empresa responsável não teve punição, mesmo após o grande transtorno causado.
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ARTIGO | Por Gilberto Cervinski, da Coordenação Nacional do MAB

Resistir, lutar e cuidar da vida do povo
Ao longo do ano de 2020,
sofremos muito com a
pandemia, com a crise na
economia e o projeto de
destruição da soberania de
nosso país. Uma das causas
principais para este quadro
é um governo neofascista,
que tem o povo e todo tipo
de ciência como inimigo
principal.

O

povo brasileiro está sendo obrigado a
enfrentar grandes dificuldades. Deveria
ser obrigação do governo adotar medidas para proteger e colocar a vida acima do lucro e de interesses políticos. Mas, infelizmente,
não foi, e não tem sido assim.
Enquanto aumentam a miséria, o desemprego e as mortes pela Covid-19, fruto de uma
sociedade capitalista que já nada tem a oferecer aos trabalhadores, o governo age para
privilegiar o grande capital e proteger os seus
esquemas de gangues de milicianos.
A realidade tem revelado perda de direitos,
queda na renda, aumento brutal dos preços dos
alimentos, da luz, da água, do gás e dos combustíveis. Ou seja, o custo de vida do povo aumentou. A fome e a escassez são realidades.

Até o momento, a pandemia já causou a
morte de mais de 165 mil brasileiros. Bolsonaro
está boicotando até mesmo as vacinas que outros países descobriram e podem salvar vidas.
E, para não gastar dinheiro com saúde pública,
quer que a vacinação não seja obrigatória.

Só no setor elétrico, uma gigantesca dívida
de mais de 15 bilhões de reais foi doada para
as empresas e o povo será obrigado devolver
em aumentos nas contas de luz a partir de janeiro do próximo ano. Uma explosão de aumentos nas contas de luz está por vir.

A ajuda emergencial de 600 reais foi conquistada à base de muita pressão e tem grande
importância para a população trabalhadora.
Bolsonaro foi derrotado neste tema porque a
ideia inicial dele era de que o auxílio fosse de
no máximo 200 reais. Não satisfeito, agora,
quer o fim do auxílio emergencial já a partir
do próximo ano.

Enquanto isso, o desemprego chegou aos
patamares mais altos da história. Dados recentes colhidos pelo IBGE mostram que cerca de
25% dos trabalhadores estão desempregados
ou subutilizados (desocupados + desalentados
+ subocupados). Ou seja, um quarto da nossa
força de trabalho (mais de 25 milhões de trabalhadores) está sem salário digno, beirando
a miséria.

Em plena pandemia,
enquanto cuidamos da
saúde e temos restrições
para fazer grandes
lutas e mobilizações
de rua, o governo está
aproveitando para passar
a boiada em tudo.
As riquezas naturais e o patrimônio público brasileiro continuam, cada vez mais, sucateados e privatizados. Até mesmo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS tentaram
privatizar, mas, frente ao enorme desgaste,
recuaram momentaneamente.

Em processos eleitorais em outros países,
vimos o extremo-conservadorismo ser derrotado. Por aqui, devemos seguir firmes com
nossas iniciativas de solidariedade, organização do povo e conscientização para aumentar
nossa força própria. Precisamos seguir resistindo e cuidando da vida do povo.
Temos que derrotar o neofascismo e seus
representantes de plantão. Precisamos seguir
a luta por direitos e contra os projetos de exploração do capital. Nos próximos períodos,
teremos que lutar juntos em todas as frentes
de batalhas. O poder emana do povo e isso nos
anima. Vamos à luta.

Foto: Comunicação MAB/Tocantins

MAB promove ações de solidariedade
durante pandemia
Desde o começo da pandemia do coronavírus, o Movimento dos Atingidos por Barragens elaborou uma série de propostas de medidas emergenciais para tentar garantir a dignidade das famílias de trabalhadores brasileiros durante a crise sanitária, principalmente, no necessário período de
isolamento social durante a quarentena no segundo trimestre do ano.
Foram promovidas ações de solidariedade em 18 estados das cinco regiões brasileiras, desde a coleta e distribuição de cestas básicas até a fabricação e distribuição de kits de higiene pessoal e artigos de proteção individual, como máscaras.
“A solidariedade é um elemento fundante da existência dos movimentos
populares”, destaca Iury Paulino, da coordenação nacional do MAB. “É uma
ferramenta de resistência no momento que estamos vivendo”, completa.
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Legislação sobre segurança de barragens é
sancionada com novas regras a mineradoras
Foto: Isac Nóbrega/PR

é contrário à organização orçamentária do
Estado; e o segundo,
com relação às garantias financeiras como
seguro ou caução no
caso das barragens de
água, já que isso poderia inviabilizar essas barragens, que são
fundamentais para o
abastecimento.

Lei nº 14066/2020 que trata sobre segurança de barragens no Brasil foi sancionada em setembro deste ano. O debate,
que já estava presente no Congresso Nacional,
ficou ainda mais quente a partir do crime em
Brumadinho, em janeiro de 2019.

O texto do novo
marco proíbe
a construção
de barragens a montante
pela gravidade do risco que
expõe as populações, que
são exatamente o modelo
das barragens em Mariana e
Brumadinho que romperam.

A legislação teve dois vetos: o primeiro
sobre a conversão das multas para a melhoria
dos órgãos de fiscalização, alegando que isso

As mineradoras terão até 25 de fevereiro
de 2022 para acabar com a utilização desse
tipo de barragem.

A

Desde 2015, o MAB promove uma incidência pública para o avanço dos marcos de proteção à segurança das populações atingidas, além da pauta histórica em
defesa da Política Nacional de Direitos
das Populações Atingidas por Barragens
(PNAB).
A obrigatoriedade de elaboração de Planos de Ação Emergencial (PAE) pelos responsáveis das barragens é outro importante
avanço, ficando a cargo da população atingida lutar pelo acesso e ter domínio de sua
execução.
Também, fica proibida a presença de
população em Zonas de Auto Salvamento
(ZAS), áreas onde não há possibilidade de
salvamento em bairros muito próximos à
barragem, hoje essa é a realidade de diversas
comunidades. Agora, está previsto o direito
de reassentamento.
Para o MAB “era uma vergonha o estado
brasileiro permitir que as pessoas vivessem
em áreas onde estavam condenadas a morrer
em caso de rompimento”.

Marco regulatório do saneamento, na prática,
privatiza setor e prejudica municípios mais pobres
Sancionada por Jair Bolsonaro em julho
deste ano, a Lei 14.026/2020 estabelece um
novo marco regulatório para o saneamento básico do país, facilitando a privatização do setor.
Agora, empresas públicas não poderão
ser contratadas diretamente, e deverão disputar uma licitação com empresas privadas.
A realidade de muitas cidades brasileiras,
principalmente as pequenas, mostra que o
setor é deficitário em alguns munícipios e lucrativo em outros, e quem faz esse equilíbrio
para que o acesso seja garantido por todos
são as empresas públicas, o que não irá ocorrer agora com a forte entrada das empresas
privadas.
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Enquanto o setor privado comemorou a
aprovação do novo marco, parlamentares e
entidades alertaram que a legislação trará
consequências diretas para a população e não
irá resultar na prometida ampliação de acesso ao saneamento básico.
“Na prática, isso é o estabelecimento da
água como uma propriedade privada. A água
que não estiver sendo utilizada para produção de eletricidade poderá ser vendida no
mercado livre pela própria empresa que detém a outorga, gerando um mercado de compra e venda de água em períodos de escassez e estiagem”, pondera Dalila Calisto, da
Coordenação Nacional do MAB.

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2018, 83% da população brasileira tem acesso a serviços de
abastecimento de água e 53% usam serviços
de esgotamento sanitário.
Empresário ligado a setor de bebidas
(Solar/Coca-Cola) que utiliza grandes quantidades de água no processo de produção, o
senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator
do projeto no Senado, multiplicou seu patrimônio em aproximadamente 11 mil por cento,
entre 1985 e 2014, passando de um patrimônio de R$ 5 milhões para R$ 533 milhões, de
acordo com dados obtidos pela Lei de Acesso
à Informação à reportagem do Brasil de Fato.
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Com desmatamento recorde,
Amazônia é palco de ações de defesa
da floresta e da vida

A luta dos atingidos por barragens foi
importante para denunciar essa situação e
ajudar a frear algumas ações dessa agenda
de destruição promovida pelo governo Bolsonaro em conluio com grandes empresas.
Realizamos, mesmo durante a pandemia, diversas lutas presenciais e virtuais
em todo o Brasil. Em destaque, o ato nacional “Defender a Amazônia é defender a
vida”, além da continuidade das ações de
entrega e plantação de mudas.

Eles querem “passar a
boiada”
O atual Plano Decenal de Expansão
de Energia do Brasil prevê a construção de
mais três grandes usinas hidrelétricas na
Amazônia até 2029, já anunciadas pelo governo. Tabajara em Rondônia, Castanheira
no Mato Grosso e Bem Querer em Roraima. O Plano Nacional de Energia 2050 inclui várias outras.
Além disso, o Congresso Nacional está
examinando projetos de lei que eliminam
ou reduzem o licenciamento ambiental,
entre as alterações está a construção de hidrelétricas em terras indígenas e a redução
Jornal do MAB | Dezembro de 2020

do papel de órgãos
como o IBAMA no
licenciamento.
Incentivados
pelo governo, também no ano de 2020,
foram mais de 145
requerimentos para
mineração
protocolados na Agência
Nacional de Mineração por empresas,
grande parte multinacionais, querendo
minerar na Amazônia, o maior volume em 24 anos.
A Amazônia nunca esteve tão ameaçada. Nosso papel é seguir resistindo e nos
organizando, lutando pela defesa dos nossos territórios, das nossas comunidades,

Foto: Comunicação MAB Rondônia

S

ob o governo de Bolsonaro, pelo segundo ano consecutivo, a destruição
da Amazônia segue em ritmo acelerado. Segundo dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), mais de 9,2 mil
quilômetros quadrados de floresta foram
derrubados em 2020, um aumento de 50%
em comparação a 2019. O número de queimadas e incêndios florestais também cresceu, não apenas na Amazônia, mas também
no pantanal, que teve, no ano de 2020, 23%
do seu território queimado, ainda de acordo
com o Inpe.

construindo solidariedade e alternativas
coletivas.
Com a Amazônia em risco,
nós (o Brasil e o mundo)
somos todos atingidos.

Plantando Vidas:
mais de 50 mil árvores plantadas
Como símbolo de nosso
compromisso em defender e
cuidar da Amazônia, o MAB
deu continuidade à campanha
“Plantando Vidas”.
Apenas nos estados da
Amazônia, desde 2019, já foram plantadas mais de 56 mil
mudas de árvores. A ideia é
continuar, no ano de 2021, com
organização de ações coletivas
e individuais nas comunidades
para recuperação de nascentes
e áreas desmatadas, em parcerias com outros grupos como
escolas e universidades.
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ARTIGO | Por Coletivo da Ciranda do MAB

P

“Energia do Movimento”: Ciranda do MAB
e resgata direito ao

ara além da compreensão dos problemas gerais ocasionados pela
pandemia, quando refletimos
sobre a condição das crianças,
podemos relatar preocupações
e situações ainda mais graves.

e invisibilizado no contexto
de implantação e operação de
barragens e reparação dos danos causados por grandes empreendimentos, transformando suas vidas de forma radical
e negativa.

De forma específica, temos percebido que a Covid-19
e o isolamento social têm afetado uma importante fase da
vida das crianças que é o desenvolvimento infantil.

Diante disto, compreendemos que os impactos com a
pandemia têm agravado as recorrentes violações de direitos
das crianças atingidas, resultando no aumento da pobreza, falta de moradia, redução
da fonte de geração de renda
e falta de alimentos para suas
famílias que são na maioria da
classe trabalhadora, assim como à negação
do fundamental direito a brincar.

Além dos riscos
relacionados à
saúde, vemos o aumento
da ansiedade, depressão,
negação do direito à
educação, aumento de
violência no contexto
familiar e riscos à saúde
mental das crianças.
Essa situação se materializa de forma
bem mais evidente quando se trata da realidade das crianças atingidas nas diversas regiões do Brasil, tendo em vista que, historicamente, elas já são um grupo vulnerável
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Contudo, a partir da experiência com a
Ciranda Infantil do MAB, os educadores e
educadoras infantis, por meio de mídias digitais e metodologias da educação popular,
estão acompanhando as experiências das
crianças nas regiões atingidas, organizando
um conjunto de atividades didáticas, pedagógicas e lúdicas que estão sendo compartilhadas através de plataformas virtuais,
assim como na elaboração da biblioteca
virtual de livros e materiais educativos da
literatura popular.

Para além disso, as próprias crianças, educadores e famílias atingidas estão
produzindo e compartilhando materiais
de relaxamento e meditação, propostas de
contação de histórias, produção de música,
poesias e brincadeiras locais nas redes sociais do MAB.
Desde abril, a Ciranda organizou uma
série de atividades para reforçar, entre outros objetivos, o direito de brincar. São
elas: Série Ciranda na Quarentena; Atividade “Caixa dos Saberes”; Série Povos
Atingidos; Encontro Virtual das Crianças
Atingidas por Barragens.
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permanece ativa durante quarentena
brincar e sonhar
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Cinco anos de injustiça: atingidos pelo crime
no rio Doce denunciam falta de decisão
política para reparação
de não fazer. A reparação não é feita porque
o objetivo é manter as
comunidades subservientes às empresas”,
afirma Letícia Faria,
da Coordenação Nacional do MAB.

A

pós 5 anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, o
cenário para os atingidos da bacia
do rio Doce não é nada animador. Nesse período, dos cerca de 95 mil cadastros
e solicitações para Auxílio Financeiro
Emergencial, apenas 19 mil pessoas receberam, mesmo com a pesca e agricultura
comprometidas na maior parte da bacia e
litoral, ainda afetados até os dias atuais.

Para denunciar a
lentidão e negligência
na reconstrução das
novas comunidades,
atingidos organizados
no MAB iniciaram,
em novembro do ano passado, a construção de uma casa a partir do trabalho coletivo e solidário. Yolanda Gouveia, o marido
Douglas Basílio e seus três filhos foram
os escolhidos para morar na casa, que foi
inaugurada em novembro deste ano.

Maior crime ambiental da história do
país, com 50 milhões de metros cúbicos
de rejeitos de minério de ferro despejados,
a tragédia deixou um rastro de violação de
direitos humanos, aumento da pobreza, de
doenças e violência.
Até hoje, as 334 famílias dos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo e Gesteira, que ficaram debaixo
de lama, não foram reassentadas. Durante todo esse período, nenhuma casa foi
construída.
“É uma estratégia de aumentar o poder das empresas nos territórios. A gente
vê que recurso financeiro existe para fazer toda a reparação de forma adequada
e justa, mas que há uma decisão política
8

Jornada de lutas
Apesar da situação dramática, “o sistema de Justiça e as estruturas de Estado
estão cada vez mais capturados e dominados, atuando como serviçais das empresas
internacionais que dominam a região”, de
acordo com o Movimento dos Atingidos
por Barragens.

Para denunciar a situação de
falta de reconhecimento dos
efeitos do crime e reparação pela
Fundação Renova, que nada
mais é do que a representação
das próprias criminosas, o MAB
organizou durante os meses de
outubro e novembro a Jornada
de lutas: “Vale com a injustiça
nas mãos: 5 anos sem reparação
na bacia do rio Doce”.
Foram diversas ações de divulgação do
tema que, por conta dos cuidados necessários
com a pandemia, ocorreram de forma online.
Os debates, promovidos em transmissões ao
vivo, foram em torno de alguns temas centrais como, por exemplo, a luta das mulheres
na região, e os efeitos perversos das empresas
transnacionais em outros países.
Na data de memória do crime, em Minas
Gerais e no Espírito Santo foram realizados atos de rua com centenas de atingidos, em diversos pontos da bacia. Para
aumentar o alcance da denúncia, o MAB
desenvolveu parceria com o Coletivo
Projetemos. Foram realizadas projeções
no Congresso Nacional, no Distrito Federal, com imagens e mensagens sobre
o crime. Outras projeções também foram
feitas durante a noite em capitais como
São Paulo e Belo Horizonte.
“Não pedimos para ser atingidos por
esse crime, mas agora que fomos, seremos
de cabeça erguida e com a certeza de que estamos do lado certo da história. É hora de o
Brasil dar um basta a essas empresas que se
orgulham de recordes seguidos de lucro, enquanto negam ao povo humilde a justa reparação aos danos causados aos nossos territórios,
aos nossos corpos e as nossas vidas” destacam
os atingidos, em carta à sociedade.
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Perto de completar dois anos, crime em
Brumadinho segue com tentativas de
acordos sem participação dos atingidos

Os mais de 12 milhões de toneladas
de rejeito de minério tóxico atingiram o rio
Paraopeba, desde Brumadinho até a represa de Três Marias, e causaram diversos danos à população, como a contaminação da
água, impossibilitando o consumo humano
e de animais, e a impossibilidade da agricultura familiar das comunidades no entorno do rio.
Apesar da negação pela mineradora
Vale, os atingidos conquistaram, por meio
da luta, o direito à Assessoria Técnica Independente em todo o território da bacia,
que garante aos atingidos a participação no
processo de reparação dos danos causados.
Desde o rompimento da barragem, em
25 de janeiro de 2019, a luta e organização
dos atingidos já garantiu o Auxílio Financeiro Emergencial, que é pago mensalmente para mitigar de forma mínima os danos
causados. O Auxílio, acordado inicialmente para durar um ano, foi prorrogado, mas
teve cortes de 50% no valor inicial.
O MAB aponta a necessidade da continuidade do pagamento de auxílio financeiro, uma vez que os danos ainda não foram
sanados.
Dentro disso, os atingidos organizados
no MAB propõem o Programa Direito a
Renda, que é um programa social que atenderá aos atingidos de forma integral e ampliada, considerando não só os moradores
na faixa de um quilômetro do rio, mas sim
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que todas as comunidades sejam inclusas.
De acordo com
Joceli Andrioli, da
coordenação nacional
do MAB, “o programa tem como foco
manter o pagamento
individual para todas
as pessoas da família, mas no valor de
100%, e não de 50%
como é hoje para a
maioria das pessoas”
explica.
A proposta é para que os recursos para
financiar o programa venham da condenação a ser paga pela Vale, a título de danos
morais coletivos e sociais, e não poderão
ser descontados das indenizações individuais. Parte do valor referente a esses danos
deve ser revertida para o programa social,
e subsidiar durante cinco anos as perdas e
os danos para todas as famílias pobres da
bacia do rio Paraopeba. O projeto inclui
todo o município de Brumadinho e todas as
comunidades do entorno do rio Paraopeba.

Acordão não garante
participação
Atualmente, com o estudo de danos
feito pela Fundação João Pinheiro em Belo
Horizonte concluído, o processo de reparação da Vale ao Estado de Minas Gerais está
em curso, mas de forma exclusa e violada
aos atingidos por barragens. O levantamento estimado pela Fundação para os valores
de reparação ao Estado totalizam 54 bilhões, em duas rubricas: danos ao erário,
no valor de R$ 26 bilhões, e danos morais
coletivos, em R$ 28 bilhões.
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P

erto de completar dois anos, o rompimento da barragem no Córrego
do Feijão, em Brumadinho, um dos
maiores crimes socioambientais do mundo, ainda é motivo de grande luta para as
comunidades da bacia do rio Paraopeba,
por direitos, participação e combate à impunidade da Vale.

Porém, a ameaça aos diretos
dos atingidos vem justamente
do governador de Minas
Gerais, Romeu Zema, e
do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), que
organizam o acordo de portas
fechadas com a Vale, e que
conduzem o processo sem a
participação dos atingidos.
Além disso, o governador de Minas Gerais pretende diminuir para mais da metade
o valor acordado para a reparação coletiva
dos prejuízos econômico sofridos pelo Estado e dos danos morais sociais coletivos dos
atingidos pelo crime da Vale na bacia do rio
Paraopeba, cedendo aos interesses da Vale.
O corte no valor da reparação e a sinalização do uso do dinheiro por parte de
Zema tem por objetivo garantir verba para
obras que não atendem diretamente os atingidos, mas que garantem boa imagem para
a próxima corrida eleitoral.
Para o MAB, qualquer tipo de acordo
do crime feito sem a centralidade nas vítimas não será legítimo e nem garantirá a
eficiência da reparação
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Vitórias populares em países da América
Latina reacendem esperança no Brasil

A

s experiências de transformação que resistem como
Venezuela e Cuba, e a chegada de um projeto nacional e popular ao
governo da Argentina, se somam à retomada da democracia na Bolívia e a derrota da Constituição da ditadura no Chile.

Enterrando Pinochet
No mês de outubro, o povo chileno confirmou nas urnas o que já tinha afirmado
nas ruas: o Chile quer uma nova Constituição. Após massivos protestos que tomaram
as ruas do país em outubro de 2019, foi realizado um plebiscito popular para aprovar
ou rejeitar a elaboração de um novo texto
constitucional, que substitua o atual, escrito em 1980 pela ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Nele, mais de 78% dos
votantes aprovaram a elaboração de um
novo conjunto de diretrizes para o país.
Víctor Bahamonde, do MODATIMA
(Movimiento por la Defensa del Agua, la
Tierra y la Protección del Medioambiente)
do Chile, que integra o MAR (Movimiento
de Afectados por Represas en América Latina) afirmou, em entrevista com o MAB,
que na prática “a mensagem é de cansaço
de 30 anos do modelo neoliberal e de uma
democracia elitista, que privilegia fundamentalmente os que se acomodam no poder com privilégios e prejudicam as grandes maiorias”.
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“A mensagem é de cansaço de
30 anos do modelo neoliberal e
de uma democracia elitista, que
privilegia fundamentalmente
os que se acomodam no poder
com privilégios e prejudicam
as grandes maiorias”, diz
o militante chileno Víctor
Bahamonde.
O novo texto será elaborado por 155 representantes escolhidos pelo voto popular
de forma paritária, em uma eleição programada para abril de 2021. Para Bahamonde,
o grande desafio das forças progressistas e
do povo organizado é a unidade. “Os que
entrarem na Constituinte terão que ser soldados romanos, já que a direita não vai deixar passar nada. O que eles têm defendido
é a propriedade, ou seja, que tudo o que já
foi entregue, não seja tocado. Estamos falando da terra, da água, dos minerais e do
mar”, afirma.

O poder da organização
popular
Após o golpe contra o ex-presidente
Evo Morales, em novembro do ano passado, instalou-se na Bolívia um governo
autoritário de extrema direita, que reprimiu e perseguiu opositores políticos, com

grande viés militar, comandado por Janine Añéz. Mas a festa dos golpistas durou
pouco. Na eleição realizada em outubro
deste ano, o povo boliviano demonstrou
claramente nas urnas de que lado está.
O candidato do MAS (Movimiento
al Socialismo) Luis Arce, ministro de
Economia durante 12 anos do governo
Morales, com seu vice-presidente Davi
Choquehuanca, obteve mais de 55% dos
votos, conquistando ampla maioria e
vencendo no primeiro turno. A arrasadora vitória do MAS demonstra que a suposta fraude eleitoral foi uma desculpa,
patrocinada pela direita boliviana com
apoio de interesses imperialistas e papel
central da OEA (Organização dos Estados Americanos), para interromper o processo popular.
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O ano de 2020,
dominado por notícias
trágicas, trouxe algumas
boas novidades na
política latinoamericana
que reacenderam a
esperança dos que
acreditam num mundo
mais justo e solidário.

Após Arce tomar posse, Evo Morales,
exilado na Argentina, voltou à Bolívia em
uma caravana que começou com um encontro com o presidente argentino Alberto
Fernández e terminou com Evo nos braços
do povo em seu país. O mesmo povo que
fez a Guerra da Água, lutou pela soberania
sobre os hidrocarbonetos e o gás e deu a
vida para resistir ao golpe. A vitória dos
povos dos nossos países vizinhos é também uma vitória dos lutadores e lutadoras
de toda América Latina, e reacende a esperança para que ventos melhores também
soprem na política brasileira.
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Apesar de serem as mais impactadas
com pandemia e desigualdade, mulheres
fortalecem a resistência
Foto: Nivea Magno/Midia Ninja

O ano de 2020 foi atípico.
Já enfrentávamos um
cenário de crise econômica
e politica, que se agravou
com a pandemia do
Covid-19 ao conjunto
dos trabalhadores, mas,
principalmente as mulheres.

E

m todo contexto de crise, as mulheres são as primeiras a sofrerem as consequências. De forma
brutal, elas sentem, todos os dias, os
efeitos das desigualdades, agravadas
por políticas criminosas como as do
governo Bolsonaro.
Nas crises do capital, as mulheres
são as primeiras as serem demitidas, entre elas destacam-se as mulheres negras,
que representam a maior parte das trabalhadoras domésticas, babás, cuidadoras,
entre outros serviços.

Em consequência disso,
é aprofundada a carga
da jornada de trabalho
doméstico, há uma piora
nos cuidados com a saúde,
além do aumento de uma
preocupante situação:
a violência contra as
mulheres.
Este ano, no período mais crítico da
pandemia, entre março e setembro, houve
uma queda de 53% na realização de exames de mamografia (que detectam câncer
de mama) na rede pública estadual de
São Paulo. Isso foi por medo de contrair
o vírus, mas também pela suspensão dos
exames no SUS, falta de técnicos, equipamentos quebrados e também pela falta
de tempo das mulheres para priorizarem a
saúde diante de tantas tarefas.
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A violência contra as mulheres cresceu. Segundo o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, houve um aumento
de 22% no número de feminicídios (assassinato de mulheres) somente entre
março e abril, em 12 estados. E a justiça
pouco faz nesses e em outros casos de
violência contra as mulheres, vide o que
ocorreu com a jovem Mariana Ferrer na
esfera judicial.
Em 2020 as empresas do capital
avançam nos territórios com a flexibilização de leis ambientais, sem impunidade e responsabilidade. As vítimas
têm seus direitos negados, são excluídas
dos processos de participação e decisão,
como nos casos dos crimes da empresa
Vale em Mariana e Brumadinho, e nos
ataques sofridos na Amazônia.

A mulher fica mais
exposta ao risco de
adoecimento para salvar
vidas. Mas a quem cabe
salvar as vidas das
mulheres?

Apesar do isolamento social, que escancara ainda mais as desigualdades de gênero,
as mulheres lutam e buscam um elo de conexão entre a classe trabalhadora. São elas as
protagonistas de redes de solidariedade com
a distribuição de comida para as famílias
mais vulneráveis, revelando o descaso do governo Bolsonaro com a população brasileira.
Nos casos de violência, foram elas que
exigiram dos estados medidas de segurança e
transparência nos dados, e construíram redes
de comunicação via aplicativos para situações de violência.
Todas as contradições presentes na realidade, agravadas pela pandemia, provam duas
coisas: de um lado, as mulheres são as que
sofrem as piores consequências das desigualdades; de outro, são elas que provam na prática, que são resistentes, lutadoras, e pensam
no bem comum da coletividade. São protagonistas de lutas e sonhos pela liberdade das
mulheres e da classe trabalhadora. Resistir é
o que nos cabe com muita solidariedade entre mulheres e homens até que todas sejamos
livres.
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Defender o SUS é defender
a vida dos brasileiros

R

ecentemente o Sistema Único de
Saúde, o SUS, sofreu um ataque
inesperado do próprio Palácio do
Planalto. O governo federal editou um decreto que liberava estudos sobre parcerias
com o setor privado para a privatização de
UBS, as Unidades Básicas de Saúde.
Com o falso argumento de que o decreto previa a modernização dos equipamentos públicos a partir de investimentos
privados, a medida, editada no mês de outubro, pegou mal entre a população.

Um modelo amplamente elogiado
no exterior, o SUS oferece desde serviços mais básicos de atendimento até
complexas cirurgias, como transplantes,
além de tratamentos com medicação de
longa duração.

De acordo com dados
do IBGE referente ao
ano passado, 7 em cada
10 brasileiros depende
exclusivamente do SUS.

Com o aumento do desemprego, o dado
deve inclusive aumentar no próximo período.
Muita gente não sabe, mas o SUS foi criado
em 1988 com o processo da Constituição Federal a partir de muita luta. Além da garantia
de atendimento e tratamento irrestrito à população, o sistema também é responsável por
outras frentes como: a Vigilância Sanitária, na
fiscalização de alimentos e produtos de consumo humano, o pronto-atendimento de resgate
com as unidades do SAMU, e toda a operacionalização do calendário de vacinação.

