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Segurança e monitoramentos:
a democracia securitária na pandemia
Editorial: exposição da proposta
O LASInTec (Laboratório de Análise em Segurança Internacional e
Tecnologias de Monitoramento) compreende a gravidade da atual situação que
estamos devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, que se espalha por
diferentes partes do planeta há mais de 3 meses. Nossa posição é que apenas
o apoio mútuo, o autocuidado, a autogestão e a ação direta são capazes de
conter a morte em massa que já vem ocorrendo em todo planeta e que se
anuncia no Brasil. Mais do que conter as mortes, essa posição nos orienta sobre
a reposta ao que a pandemia colocou para todo planeta: qual vida queremos
viver? Compreendendo “vida”, para além do fato biológico, e “morte”, para além
dos registros estatísticos e georreferenciados. O que nos preocupa são as
clivagens sociais e políticas que poderão decorrer desse acontecimento em
termos de perda de liberdades, produções diferenciadas de status de cidadania
e aprofundamento da exploração do trabalho e das desigualdades sociais.
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Compreendemos que governos de Estados, empresas, empresários e
grandes corporações multinacionais estão mostrando, de forma reiterada, que
veem na situação de crise apenas a urgência de salvar suas instituições e seus
lucros, mostrando pouco interesse nas consequências já em curso na vida das
pessoas e nas que ainda estão por vir. Mais ainda: bancos, empresas de
tecnologias computo-informacionais, bem como políticos e líderes de
organizações internacionais não hesitam em escancarar a crise como uma
“janela de oportunidades” para novos negócios e a consequente intensificação
da exploração do trabalho (em especial, na ampliação do trabalho remoto) e
mutação nas formas de produção da obediência, nos controles eletrônicos a céu
aberto e na ampliação do dispositivo monitoramento.
Somos um grupo de pesquisa dedicado à análise de políticas de
segurança e monitoramentos e estamos, há um ano, desenvolvendo uma
pesquisa sobre como estas medidas produzem a forma do autoritarismo no
século XXI (“Políticas de segurança: a conformação transterritorial das
democracias securitárias”, 2019-2020), a qual denominamos democracia
securitária.
Reconhecemos o impacto da declaração da OMS (Organização Mundial
da Saúde), de 11 de março de 2020, que decreta o que vivemos como uma
“pandemia”. No entanto, não nos arvoramos a cobrir tudo o que diz respeito à
pandemia – não contamos com pesquisadores da área médica e epidemiológica.
Mas acreditamos, desde nossa alocação na universidade pública, que as
análises possibilitadas pelas Ciências Humanas têm muito a dizer sobre o que
se passa no planeta hoje, quais mutações esta situação de emergência pode
gerar e quais saídas as coletividades humanas podem construir, tão inusitadas
e radicais quanto a situação declarada como calamidade que se impõe.
A proposta deste boletim semanal é produzir uma compilação de
informações, breves análises de nossos pesquisadores e cenários possíveis,
unicamente no que diz respeito às políticas de segurança no planeta e com
especial atenção ao Brasil, divididos em cinco tópicos:

1. Democracias securitárias e medidas de exceção
As imediatas declarações de chefes de Estado e das organizações
internacionais sobre como lidar com a pandemia foi uma declaração de guerra.
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Uma guerra inusitada, contra um inimigo invisível. Essa linguagem da guerra é
a principal prática discursiva de ativação de medidas de exceção e processos de
securitização que, de imediato, não suspendem formalmente os regimes
democráticos, mas intensificam suas ações autoritárias e de monitoramento em
nome da salvação da nação ou da humanidade. Até o momento foram
declarados estados de sítio no Equador, no Chile e em outros países da América
Latina. Houve a declaração de guerra ao vírus pelo presidente francês; recurso
também usado pelas autoridades brasileiras (em especial militares e autoridades
sanitárias); diversas medidas de exceção foram declaradas na Espanha, Itália e
outros países da Europa e nos EUA; além de decisões de bloqueio institucional
mais explícitas da democracia, como na Hungria e em Israel.
Em coerência do nosso projeto de pesquisa original, este tópico volta-se
ao protagonismo das Forças Armadas na condução da crise sanitária no Brasil
e suas rusgas institucionais. Além das animosidades públicas entre
governadores e o presidente da República, há, ao menos desde o dia 15 de
março de 2020, reiteradas manifestações de quebra dos meios legais e
institucionais da democracia formal. Há uma clara intensificação da crise como
modo de governo e um campo aberto à intensificação de medidas de exceção e
expansão dos autoritarismos, uma vez que a iminência de colapso no
capitalismo de crise tem como principal efeito a expansão das condutas policiais,
bem como a “democratização” do racismo de Estado. Se o poder é logístico, a
pandemia abre vasto campo para mutações e intensificações de controles de
fluxo de mercadorias, pessoas e informações, além de convocar para a ação
especialistas em logística: os militares.
[CURADORIA DE NOTÍCIAS TEXTOS DESTE TÓPICO AO FINAL]

2. Comunicados e recomendações da ONU
A ONU também insiste na linguagem da guerra como resposta ao novo
coronavírus. O secretário geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, declarou,
em 19 de março de 2020, que “estamos numa situação sem precedentes e as
regras normais não mais se aplicam”, explicitando que os possíveis
constrangimentos aos autoritarismos dos Estados que pudessem derivar do
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Direito Internacional estão, no mínimo, limitados. Isso recoberto por um alegado
“silêncio prudente”. Em texto publicado em 22 de março de 2020 na Folha S.
Paulo, o secretário geral ainda reitera a linguagem da guerra ao declarar que “a
Covid-19 é o nosso inimigo comum. Temos de declarar guerra a este vírus”.
Torna explícito que sua preocupação central é a instabilidade econômica que a
pandemia pode gerar, convoca os Estados a mitigar esses efeitos em prol da
“proteção aos vulneráveis”. De imediato, houve, por exemplo, a revisão dos
protocolos de combate ao terrorismo. Nada de novo no que diz respeito ao papel
da ONU em situações de guerra, como as conhecidas “intervenções
humanitárias”: interessa a sobrevivência de sua burocracia planetária, a saúde
do capitalismo e a manutenção da atual ordem global.
Este tópico acompanhará os comunicados da ONU e seu impacto direto
na expansão das securitizações e das medidas de exceção, como componentes
da democracia securitária.
[CURADORIA DE NOTÍCIAS TEXTOS DESTE TÓPICO AO FINAL]

3. Tecnologias de monitoramentos
Como de praxe, os Estados e as empresas aproveitam-se de crises para
implementar medidas que dificilmente seriam aceitas em situações de
“normalidade”. Os exemplos são muitos: aumento no uso de drones por parte
dos policiais durante as rondas; controle e até mesmo proibição do acesso às
praias com a instalação de cercas na orla, como ocorreu na última semana em
Salvador (BA); policiais em carros e motos patrulhando as faixas de areia, como
no litoral carioca ou paulista; convocação dos cidadãos a agir com hostilidade
aos que supostamente estão rompendo a quarentena – conduta de cidadãopolícia. Na semana de 23 de março de 2020, o Ministério da Ciência e Tecnologia
anunciou o uso de dados georreferenciados dos usuários das empresas de
telefonia para um mapeamento dos locais com maior aglomeração e desrespeito
ao isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde já estuda disparos de ligações
robotizadas para coleta de dados em massa em áreas consideradas de risco.
Soma-se a isso os decretos publicados por prefeituras e governos
estaduais em todo o Brasil que estipulam punições para integrantes da chamada
“população de risco” flagrados fora de suas casas, estando autorizadas saídas
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apenas para compras em supermercados e farmácias, consultas médicas ou
em direção ao trabalho. No dia 23 de março a prefeitura de Porto Alegre (RS)
que publicou um decreto que estipula a multa de mais de R$400 para pessoas
com 60 anos ou mais que descumprirem tais normas.
É urgente estimular as práticas de autocuidado, o que neste momento de
pandemia inclui evitar aglomerações e praticar o distanciamento social
temporário, mas o uso das forças policiais para dizer quem pode ou não sair às
ruas é precedente inaceitável. Em outros países, como nos EUA, na Itália e na
Espanha, cuja disseminação do novo coronavírus está bastante avançada, as
pessoas são obrigadas por policiais armados a justificarem os motivos pelos
quais estão saindo de casa. Caso sejam pegos com “justificativas não
emergenciais”, as pessoas podem ser presas “por atentado contra a saúde da
população”, sob a acusação de ser um potencialmente assassino. Contudo, as
fardas e as armas continuam sendo instrumentos de morte, atundo como forças
assassinas mesmo que estejam, como sempre, agindo com o argumento de
“defender a vida”.
Frente às medidas de restrição, as empresas vêm adotando o trabalho
remoto, “home office”, para garantir a continuidade da produção, da prestação
de serviços e das cadeias de produção e consumo do sistema capitalista
planetário. Grande parte das pessoas se sentem beneficiadas com estas
medidas, já que não precisam sair de suas casas, mesmo que, em parte dos
casos, não tenham os direitos trabalhistas garantidos, como salários integrais,
auxílio em caso de acidentes de trabalho, auxílios de transporte e alimentação.
Situações como estas são implementadas em meio ao desespero das
pessoas para garantir a própria sobrevivência frente a uma situação
extraordinária. A crise se mostra, mais uma vez, como uma tecnologia de
governo característica da racionalidade neoliberal, a partir da qual se
implementam medidas inaceitáveis, transformando-as em um “mal menor”, ou
“mal necessário”.
Essas

são

ações

que

intensificam

a

ativação

do

dispositivo

monitoramento, uma tecnologia política que não se resume aos controles
eletrônicos, câmeras de circuito interno, mapeamentos georreferenciados por
celulares, mapas de calor computo-informacionais e panorâmicas de setor feitas
por drones. Trata-se de uma tecnologia política que opera pela convocação à
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participação, produzindo um pastorado horizontal de governos de todos sobre
todos. As denúncias, os acionamentos de autoridades policiais e judiciárias e as
regulações voluntárias das condutas vão compondo a forma subjetiva das
democracias securitárias: o cidadão-polícia1.
[CURADORIA DE NOTÍCIAS TEXTOS DESTE TÓPICO AO FINAL]

4. Comentários e análises
Desde que a COVID-19 se espalhou pelo continente europeu uma série
de ensaios e análises foram produzidos. Além dos inúmeros manuais e
conjuntos de prescrições e/ou recomendações divulgadas por autoridades
médicas, sanitaristas e epidemiológicas, economistas de variadas matrizes
teóricas estão inundando as mídias corporativas ou alterativas e redes sociais
digitais com o que se deve fazer diante da pandemia do novo coronavírus. A
maioria projeta como o mundo deve ser quando a pandemia for controlada. Uma
produção fortemente diretiva e pronunciada em tom prescritivo, imperativo e até
ameaçador.
No entanto, há uma volumosa produção de análises, no campo da filosofia
política, sociologia, antropologia, ciência política e outros saberes das
humanidades que vem levantando os problemas que se colocam ao planeta com
a pandemia e depois dela. Questões ontológicas, éticas e de mutações nas
formas de exercício dos poderes e nas maneiras de exploração do trabalho.
Propomos, neste tópico, coletar textos cujas análises compartilham, em
alguma medida, da perspectiva ética, epistemológica e metodológica de nossa
pesquisa. Um movimento de variação, já que admitir certa proximidade não
significa adesão, tampouco concordância, mas muitas vezes uma discordância
na diferença – pressuposto da conversação livre sem pacificações ou pluralismo
neutralizante.
[CURADORIA DE NOTÍCIAS TEXTOS DESTE TÓPICO AO FINAL]

1

Edson Passetti et. al.. Ecoplítica. São Paulo: Hedra, 2019, pp. 259-298.
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5. Práticas de resistências
Não existe exercício de poder sem resistências. Essa é a dinâmica
agonística que não cessa. Em muitos casos, como mostra a história, as
mutações das tecnologias de governo e a emergência de novos dispositivos são
respostas às urgências colocadas pelas práticas de resistências. Segundo as
indicações da analítica genealógica do poder, compreende-se o funcionamento
das tecnologias de governo quando as interpelamos pela perspectiva de quem
resiste.
Nessa sessão compilaremos textos de grupos, coletivos e associações
(nada assinado individualmente) que informam sobre práticas de resistências
que buscam a autogestão, a ação direta, o autocuidado e o apoio mútuo como
forma de lidar com a realidade que se cambiou a partir da chegada do novo
coronavírus. Mapearemos ações de resistência aos controles estatais e policiais,
bem como recomendações de como escapar ou driblar os monitoramentos.
Também buscaremos notícias de enclaves de bairros, greves e mobilizações
espontâneas para moratória de dívidas, não pagamento de serviços, como água,
energia e de aluguéis, que buscam barrar as políticas de austeridades impostas
como “necessárias e incontornáveis” para salvar a economia, leia-se, os
Mercados, as corporações transnacionais e os Estados.
[CURADORIA DE NOTÍCIAS TEXTOS DESTE TÓPICO AO FINAL]

Nota final
Nosso boletim extraordinário se manterá enquanto a pandemia e os
efeitos securitários, de exceção e de monitoramentos dela se desdobrarem.
Além das informações compiladas nos cinco tópicos apresentados, os boletins
contarão com uma breve análise e uma lista de links selecionados pelos critérios
expostos acima.
Nosso referencial metodológico e analítico segue a tríade de trabalhos
derivados de: a) analítica genealógica do poder; b) considerações sobre a
emergência de estados de exceção como regra e teoria da securitização; c)
caracterizações das tecnologias de poder contemporânea como sociedade de
controle e transformações nas formas da biopolítica.
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Por fim, a produção desse boletim cumprirá três propósitos: a) informar
em tempo quase real as análises produzidas pelos pesquisadores do LASInTec;
b) estabelecer um banco de dados público e eletrônico de notícias e documentos
sobre as políticas de segurança ao longo da pandemia, a serem retrabalhados
em análises posteriores pelo próprio LASInTec, parceiros e demais interessados;
c) informar como medidas políticas, em um tempo de emergência sanitária,
podem ameaçar a já combalida liberdade nas democracias em todo o planeta.
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1. Democracias securitárias e medidas de exceção

Os militares entram em campo
CNN – 20/3/2020 - Lourival Sant'Anna, por Lourival Sant'Anna
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/20/os-militares-entram-em-campo
PORTARIA Nº 1.232/GM-MD, DE 18 DE MARÇO DE 2020
“Aprovar a Diretriz Ministerial de Planejamento nº 6/GM/MD, de 18 de março de 2020,
que regula o emprego das Forças Armadas em todo o território nacional para apoio às
medidas deliberadas pelo Governo Federal voltadas para a mitigação das
consequências da pandemia COVID-19, na forma do anexo a esta Portaria”.
“4. Aos Comandos Conjuntos Ativados, que iniciem seus planejamentos de acordo com
as seguintes possibilidades, entre outras:
a) Apoie os Órgãos de Segurança Pública no controle de acesso às fronteiras;
b) Empregue os meios de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica
(DBNQR), para descontaminação de material, em coordenação do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas;
c) Empregue pessoal militar e servidores civis em campanhas de conscientização;
d) Apoie com meios de transporte, fornecimento de alimentação e alojamento para as
equipes envolvidas;
e) Estabeleça ligações com os órgãos estaduais responsáveis pelas ações sanitárias;
f) Apoie à triagem de pessoas com suspeitas de infecção para posterior
encaminhamento aos hospitais;”
Grifos nossos
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.232/gm-md-de-18-de-marco-de-2020248808643
Ministro da Defesa garante apoio das Forças Armadas no combate ao Coronavírus
Brasil - Brasília, 18/03/2020
“Isso que está acontecendo é uma guerra. O inimigo é invisível, feroz e dedicado na
ação. Quando tem uma guerra, os brasileiros podem contar com as Forças Armadas.
Em todos os momentos delicados e importantes do Brasil, as Forças Armadas estiveram
ao lado da nossa população e isso será feito mais uma vez", afirmou [O Ministro da
Defesa Fernando Azevedo e Silva]”
https://www.defesa.gov.br/noticias/67089-ministro-da-defesa-garante-apoio-dasforcas-armadas-no-combate-ao-coronavirus-2
Defesa intensifica atuação de logística militar no combate à COVID-19
Brasil - Brasília, 22/03/2020
“Integrante da estrutura do Ministério da Defesa (MD), o Centro de Coordenação de
Logística e Mobilização (CCLM) é responsável por coordenar a Logística e a
Mobilização nas Forças Armadas e em operações conjuntas. Ao mesmo tempo que foi
acionado o Centro de Operações Conjuntas, o CCLM instituiu setores para atuar de
forma ampla e coordenada no enfrentamento à COVID-19”.
https://www.defesa.gov.br/noticias/67181-defesa-intensifica-atuacao-de-logisticamilitar-no-combate-a-covid-19
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Forças Armadas deflagram ações em todo o Brasil para combater o Coronavírus
Brasil - Brasília (DF), 23/03/2020
“As Forças Armadas deflagraram ações de combate ao Coronavírus, nesta segundafeira (23), em todos os estados do Brasil. As atividades fazem parte da Operação Covid19, que conta com a ativação de 10 Comandos Conjuntos, do Norte ao Sul do país, sob
a coordenação do Ministério da Defesa.”
https://www.defesa.gov.br/noticias/67254-forcas-armadas-deflagram-acoes-em-todo-obrasil-para-combater-o-coronavirus
Mensagem do Comandante do Exército - COVID-19
Brasil – 23/3/2020
Mensagem do General do Exército Leal Pujol, comandante do exército brasileiro
https://www.youtube.com/watch?v=f1pmexyCcGg&feature=youtu.be
Militares das Forças Amadas iniciam ações de apoio a órgãos públicos e
sociedade
Brasil - 23/03/2020
“Entre as ações está a instalação de pontos para triagem de pacientes antes de
acessarem os hospitais e os postos de saúde, oferecendo suporte a secretarias de
saúde em campanhas voltadas para idosos, em ações de controle de segurança nas
fronteiras e em embarcações”.
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/defesaintensifica-atuacao-de-logistica-militar-no-combate-a-covid-19
Defesa intensifica atuação de logística militar no combate à COVID-19
Defesa.net – 23/3/2020 – Lane Barreto
“O Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM) atua em ligação com
agências e organizações governamentais e não governamentais, e deve estar
capacitado a cumprir ações de coordenação em situações de crise, integrar e processar
dados das Forças Armadas, dos Comandos Conjuntos ativados e dos órgãos públicos
ou privados”.
http://www.defesanet.com.br/pw/noticia/36189/Defesa-intensifica-atuacao-de-logisticamilitar-no-combate-a-COVID-19/
Forças Armadas desinfectam estações de transporte público no Rio de Janeiro
Brasil - Rio de Janeiro - 26/03/2020
https://www.defesa.gov.br/noticias/67354-forcas-armadas-desinfectam-estacoes-detransportes-publicos-no-rio-de-janeiro
Acordo dissemina uso da Inteligência Artificial na área da saúde
O protocolo foi assinado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Telecomunicações (MCTIC), Hospital das Forças Armadas (HFA), o Ministério da
Defesa, o Instituto Laura Fressatto e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que
é uma organização vinculada ao MCTIC.
ASCOM - publicado 26/03/2020
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/Acord
o_dissemina_uso_da_Inteligencia_Artificial_na_area_da_saude.html
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Forças Armadas combatem coronavírus com equipes especializadas em defesa
biológica
Brasil – Brasília - 28/03/2020
“Na Operação COVID-19, as expertises existentes junto às tropas especializadas em
Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR), da Marinha, Exército e
Aeronáutica têm possibilitado o monitoramento, a identificação, o balizamento da área
e a descontaminação de pessoal, material e veículos”.
https://www.defesa.gov.br/noticias/67379-forcas-armadas-atuam-no-combate-aocoronavirus-com-equipes-especializad
Laboratórios das Forças Armadas ampliam produção de álcool em gel e
cloroquina
Brasil - Brasília - 29/03/2020
https://www.defesa.gov.br/noticias/67383-laboratorios-das-forcas-armadas-ampliamproducao-de-alcool-em-gel-e-cloroquina
Militares das Forças Armadas multiplicam conhecimentos para atuação na
Operação Covid-19
Brasil - Brasília - 30/03/2020
https://www.defesa.gov.br/noticias/67415-militares-das-forcas-armadas-multiplicamconhecimentos-para-atuacao-na-operacao-covid-19
Isolado, Bolsonaro chora e busca apoio entre militares contra crise
Políticos estão inquietos com sinais vindos das Forças Armadas, que temem
instabilidade
Folha de S. Paulo – 31/3/2020 - Igor Gielow
“Com isso, Bolsonaro se voltou para o seu meio de origem, o militar, cuja ala no governo
havia sido reforçada no começo do ano após ter sido escanteada pelo chamado núcleo
ideológico centrado nos filhos do presidente. Devolveu protagonismo ao chefe da Casa
Civil, general Walter Braga Netto, numa tentativa de unificar o discurso sobre a crise. O
fez sob olhares desconfiados, dado que usualmente a palavra final é dele e dos filhos”.
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/isolado-bolsonaro-chora-e-busca-apoioentre-militares-contra-crise.shtml
How Russia is using authoritarian tech to curb coronavirus
CNN – 29/3/2020 - Mary Ilyushina,
https://edition.cnn.com/2020/03/29/europe/russia-coronavirus-authoritarian-techintl/index.html
'Estamos em guerra': França confiscou 1 milhão de máscaras destinadas à
Espanha e Itália
Jornal do Brasil – 3/4/2020 – Internacional
"Estamos em guerra, em uma guerra sanitária", afirmou em 16 de março o presidente
francês Emmanuel Macron, se referindo à COVID-19. "Não estamos lutando nem contra
um exército, nem contra outra nação. Mas o inimigo está lá, invisível, imperceptível e
[está] avançando. Isso exige nossa mobilização geral".
https://www.jb.com.br/internacional/2020/04/1023129--estamos-em-guerra---francaconfiscou-1-milhao-de-mascaras-destinadas-a-espanha-e-italia.html
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The US Army is sending 20,000 troops across the Atlantic to see if they have the
'bandwidth' to fight a major war
Business Insider – 4/4/2020 - Christopher Woody
“Defender-Europe 20 will feature "a fictional near-peer competitor" in a future "postArticle V environment," an Army planning official said last year, referring to NATO's
collective-defense provision”.
https://www.businessinsider.com/navy-convoy-taking-army-to-defender-europe-20logistics-exercise-2020-3
Chile decreta 'estado de exceção constitucional por catástrofe' devido ao
coronavírus
AFP - 18/03/2020
“Segundo o presidente Sebastián Piñera a medida terá uma vigência de 90 dias”.
https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2020/03/5884447-chile-decreta--estado-deexcecao-constitucional-por-catastrofe--devido-ao-coronavirus.html

2. Comunicados e recomendações da ONU
Juntos venceremos o vírus
Pandemia evidencia interligação da família humana
Folha de S. Paulo – 22/3/2020 - António Guterres (Secretário Geral das Nações Unidas)
“A Covid-19 é o nosso inimigo comum. Temos de declarar guerra a este vírus. Isso
significa que os países têm a responsabilidade de acelerar, reforçar e ampliar a sua
ação”.
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/03/juntos-venceremos-o-virus.shtml
Secretary-General virtual press encounter on COVID-19 CRISIS
ONU – 19/3/2020 – Entrevista com Antonio Guterres
“My central message is clear: We are in an unprecedented situation and the normal
rules no longer apply. We cannot resort to the usual tools in such unusual times”.
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-19/secretary-generalvirtual-press-encounter-covid-19-crisis
Global solidarity to fight COVID-19
Assembleia Geral da ONU – 30/3/2020 e 2/4/2020
“Silêncio prudente”
https://www.un.org/pga/74/2020/03/30/global-solidarity-to-fight-covid-19/
https://www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/04/Letter-to-MemberStates-on-2-April-on-COVID19-Silence-Procedure-Adoption-COVID-group-of-sixFinal.pdf
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OMS declara pandemia do novo coronavírus Sars-Cov-2
Folha de S. Paulo – 11/03/2020 - Phillippe Watanabe
“Declaração reflete disseminação do vírus pelos seis continentes e não significa que a
situação esteja fora de controle”.
“Representantes da OMS afirmam que a declaração é uma caracterização da percepção
do momento, portanto, as ações da agência da ONU não serão alteradas”
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/oms-declara-pandemia-donovo-coronavirus.shtml
Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus
Brasil – 11/3/2020
“Mudança de classificação obriga países a tomarem atitudes preventivas”
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemiade-coronavirus
Review of the United Nations Global Counter Terrorism Strategy
Assembleia Geral da ONU – 19/3/2020
https://www.un.org/pga/74/2020/03/19/review-of-the-united-nations-global-counterterrorism-strategy/

3. Tecnologias de monitoramento
COVID-19 Community Mobility Reports
https://www.google.com/covid19/mobility/
Descumprimento de quarentena poderá levar a prisão, decidem Moro e Mandetta.
Do UOL, em São Paulo 17/03/2020
“Os principais artigos da portaria levam em consideração a lei 13.979, deste ano, que
delibera sobre medidas de enfrentamento à covid-19. No artigo 3, o governo determina
que poderá adotar medidas como isolamento, quarentena e realização compulsória de
exames e tratamentos, entre outras. "O descumprimento das medidas previstas no art.
3º da Lei nº 13.979, de 2020, acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal
dos agentes infratores", diz a portaria”.
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/17/descumprimento-dequarentena-podera-levar-a-prisao-decidem-moro-e-mandetta.htm
Tráfico impõe toque de recolher em favelas do Rio em meio a crise do corona.
Do UOL, no Rio - 24/03/2020 - Caio Blois
"Quem estiver na rua vai receber corretivo e ficar de exemplo", dizia a gravação. As
localidades conhecidas como AP, 15, 13, Karatê e Barro Vermelho já registram pouca
movimentação de moradores nesta terça (24)”
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/24/coronavirus-faccoesdo-trafico-impoem-toque-de-recolher-em-favelas-do-rj.htm
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Polícia Civil passará a fazer rondas noturnas na Grande SP
Folha S. Paulo - 26.mar.2020 - Rogério Pagnan
Equipes especializadas reforçarão policiamento ostensivo feito pela PM e guardas
municipais
“No começo na semana, o governo de São Paulo já havia anunciado a ampliação do
serviço de delegacia eletrônica para tentar evitar a aglomeração nos distritos policiais.
Com a ampliação, pode-se registrar pela internet praticamente todos os crimes
existentes, com exceção de casos de homicídio, latrocínio (roubo com morte), estupros
e violência doméstica. Em todas as exceções, há necessidade de coleta de provas
imediatas”.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/apos-saques-a-mercados-policia-civilpassara-a-fazer-rondas-noturnas-na-grande-sp.shtml
Governo diz que vai usar dados de celulares para monitorar aglomerações
CNN em Brasília - Natália André
27 de Março de 2020
“Através desse acordo, o Ministério da Saúde vai ter uma ferramenta que vai poder
acompanhar aglomeração de pessoas, o movimento dessas aglomerações, e isso vai
poder servir ao ministério como uma ferramenta para predizer, por exemplo, para onde
pode haver uma migração do vírus”, disse Pontes no vídeo publicado no Twitter”.
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/03/27/ministerio-da-ciencia-vaimonitorar-celulares-para-conter-aglomeracoes
Pandemia: "santa ceciliers" fiscalizam e vaiam pedestres do Minhocão
Do TAB/Folha de S. Paulo - Marie Declercq - 27/03/2020
"Há muito tempo, em torno de outras questões como o consumo de drogas, existe uma
concepção de cidadania que costumo chamar de cidadão-polícia, onde todo mundo se
sente policial de si e dos outros", explica Acácio Augusto, professor no Departamento
de Relações Internacionais da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e
coordenador do LASInTec (Laboratório de Análise em Segurança Internacional e
Tecnologias de Monitoramento).
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/27/coronavirus-santa-ceciliersfiscalizam-e-vaiam-pedestres-do-minhocao.htm
Médicos sugerem teste de vacina contra coronavírus na África e irritam Eto'o e
Drogba: 'Não somos cobaias'
ESPN.com.br 3 abril de 2020
https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6825595/ex-chelsea-mourinho-arrogantebom-sentido-detona-sarri
‘Zoom is malware’: why experts worry about the video conferencing platform
The company has seen a 535% rise in daily traffic in the past month, but security
researchers say the app is a ‘privacy disaster’
The Guardian - Kari Paul - Thu 2 Apr 2020
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/02/zoom-technology-securitycoronavirus-video-conferencing?CMP=Share_AndroidApp_News_Feed
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Coronavírus: inteligência artificial monitora sintomas em multidões
Do Tilt, em São Paulo 20/03/2020
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/20/coronavirus-inteligenciaartificial-monitora-sintomas-em-multidoes.htm?cmpid=copiaecola
Morador de favela infectado com novo coronavírus pode ir para navio
'Tem várias alternativas. Mas confesso que nenhuma das que estávamos vendo é
melhor do que essa, de usar navios no Rio', disse Gabbardo
Por Estadão Conteúdo
Publicado às 10h28 de 18/03/2020 - Atualizado às 10h28 de 18/03/2020
https://meiahora.ig.com.br/geral/2020/03/5884353-morador-de-favela-infectado-comnovo-coronavirus-pode-ir-para-navio.html
Moro deve editar medida para internação e quarentena sem decisão judicial
Julia Lindner, O Estado de S.Paulo
13 de março de 2020
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,moro-deve-editar-medida-para-internacaoe-quarentena-sem-decisaojudicial,70003232293?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link

4. Comentários e análises afins
O estado de exceção provocado por uma emergência imotivada
IHU – 27/2/2020 – Giorgio Agamben
“Parece quase que, esgotado o terrorismo como causa de medidas de exceção, a
invenção de uma epidemia possa oferecer o pretexto ideal para ampliá-las além de todo
limite”.
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596584-o-estado-de-excecao-provocado-poruma-emergencia-imotivada
Coronavirus, agronegocios y estado de excepción
Briega – 2/3/2020 - Silvia Ribeiro
“La verdadera fábrica sistemática de nuevos virus y bacterias que se transmiten a
humanos es la cría industrial de animales, principalmente aves, cerdos y vacas. Más de
70 por ciento de antibióticos a escala global se usan para engorde o prevención de
infecciones en animales no enfermos, lo cual ha producido un gravísimo problema de
resistencia a los antibióticos, también para los humanos. La OMS llamó desde 2017 a
que las industrias agropecuaria, piscicultora y alimentaria dejen de utilizar
sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento de animales sanos. A este
caldo las grandes corporaciones agropecuarias y alimentarias le agregan dosis
regulares de antivirales y pesticidas dentro de las mismas instalaciones”.
https://www.briega.org/es/opinion/coronavirus-agronegocios-estado-excepcion
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Esclarecimentos
Quodlibet – 17/2/2020 – Giorgio Agamben
“O que preocupa não é tanto o presente, ou não só ele, mas o depois. Tal como as
guerras legaram à paz uma série de tecnologias nefastas, do arame farpado às centrais
nucleares, também é muito provável que os governos busquem continuar, mesmo
depois da emergência sanitária, os experimentos que não conseguiram realizar antes”.
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiarimenti
O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han
El País - BYUNG-CHUL HAN 22 MAR 2020
“É possível que no futuro o Estado controle também a temperatura corporal, o peso, o
nível de açúcar no sangue”.
https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-deamanha-segundo-o-filosofo-byung-chul-han.html
Nada poderá ser como antes
A terra é redonda - 26/03/2020 Pierre Dardot e Christian Laval
“Saúde, clima, economia, educação, cultura não devem mais ser considerados
propriedade privada ou propriedade estatal: devem ser considerados bens comuns
globais e instituídos politicamente como tais”.
https://aterraeredonda.com.br/nada-podera-ser-como-antes/
Aprendiendo del virus
El País – 28/3/2020 – Paul B. Preciado
“La gestión política de las epidemias pone en escena la utopía de comunidad y las
fantasías inmunitarias de una sociedad, externalizando sus sueños de omnipotencia de
su soberanía política”
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html
CORONAVÍRUS: APOCALIPSE, CONTINUIDADE E EFEITOS NA AMÉRICA DO SUL
Tramadora – 29/3/2020 – Salvador Schavelzon
https://www.tramadora.net/2020/03/28/coronavirus-apocalipse-continuidade-e-efeitosna-america-do-sul/
PARA ALÉM DA CALAMIDADE
Tramadora – 30/3/2020 – Camila Jourdan
“Um vírus apenas poderia tornar ainda mais forte a sociedade de controle e o estado de
exceção. Para ele, todas as medidas restritivas só fortaleceriam o sistema reinante, que
ressurgiria ainda mais potente, inspirado nos controles de big data chinês e na
obediência confucionista. De fato, não acreditamos que um vírus possa mudar nossa
forma de vida, só a luta muda a vida. Mas nós somos daqueles que acreditam na revolta
diante das mazelas. Ainda não sabemos o que virá, a maneira como vamos lidar com
esta desestruturação profunda é o que agora abre possibilidades, para além do
isolamento, para que a vida se imponha ao capital e aos governos”.
https://www.tramadora.net/2020/03/31/para-alem-da-calamidade/
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Pandemia democratizou poder de matar, diz autor da teoria da 'necropolítica'
Folha de S. Paulo 30.mar.2020 - Entrevista Diogo Bercito
Filósofo camaronês Achille Mbembe estuda como governos decidem quem viverá e
quem morrerá
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/pandemia-democratizou-poder-dematar-diz-autor-da-teoria-danecropolitica.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=com
pwa
O vírus americano
N -1 – 1/4/2020 – Brian Brian Massumi
https://n-1edicoes.org/011
Logística das pandemias
IHU - Laurent de Sutter
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597370-logistica-das-pandemias

5.

Práticas de resistências

COVID-19: AFIRMAÇÕES DA VIDA
Nu-Sol – desde 23/3/2020 - Hypomnematas – Flecheiras Libertárias – textos
“Notas soltas de um corpo que não quer ficar isolado e preso a ideias-fixas.
1. O Ministério da Saúde conseguiu obter consenso. Para salvar a população do
coronavírus (Covid-19), recomenda higiene constante, seguida de isolamento para
casos suspeitos e para a chamada população de risco (idosos e doentes crônicos);
2. Suspendem as aulas de escolas e universidades, segundo as especificidades dos
estados e municípios. Objetivo: proteção de crianças e jovens;
3. Recomendam trabalho em home office para trabalhadores de empresas que possuem
equipamentos adequados;
4. Recomendam que os avós não cuidem de netos, caso pais e mães tenham que
trabalhar fora de casa;
5. Recomendam que somente procurem os prontos-socorros ou unidades básicas de
saúde (UBS) as pessoas que tenham sintomas do coronavírus;
6. Recomendam que as máscaras cirúrgicas devam ser usadas por pessoas
contaminadas, além de equipes hospitalares;
7. Aos poucos as pessoas são convencidas que devem ficar em casa (os idosos, as
crianças, jovens, e trabalhadores em home office), os demais devem seguir vida normal
trabalhando e evitando contatos físicos e com distância de 2 metros de outro humano;
8. Estamos sendo presos”.
https://www.nu-sol.org/blog/covid-19-afirmacoes-da-vida/
¿Epidemia? Masacre de Estado
Texto escrito por lxs compañerxs de la Federación Anarquista de Turín
“La epidemia se convierte en una oportunidad para imponer condiciones de trabajo que
permiten a las empresas gastar menos y ganar más. Los edictos de Conte (primer
ministro) prevén el smart working donde sea posible. Las empresas aprovechan esto
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para imponerlo a sus empleados. Te quedas en casa y trabajas en línea. El teletrabajo
está regulado por una ley de 2017 que establece que las empresas pueden proponerlo
pero no imponerlo a los empleados. Por lo tanto, debe estar sujeto a un acuerdo que
brinde a los trabajadores garantías sobre las horas de trabajo, las formas de control, el
derecho a cubrir los costos de conexión y la cobertura en caso de accidente. Hoy,
después del decreto emitido por el gobierno de Conte para enfrentar la epidemia de
Covid 19, las empresas pueden obligar a realizar smart working sin acuerdos ni
garantías para los trabajadores, quienes además deben estar agradecidos por la
posibilidad de quedarse en casa. La epidemia, por lo tanto, se convierte en un pretexto
para la imposición sin resistencia de nuevas formas de explotación”.
https://www.nu-sol.org/blog/epidemia-masacre-de-estado/
Chile: Perspectiva anárquica frente a la pandemia-coronavirus
ContraInfor 18/3/2020 - Comunicado recibido junto con la foto el 15/03/2020
“Si en otros lugares la pandemia fue un ensayo de insurrección, aquí la insurrección
parece haber sido un ensayo de pandemia y de crisis económica. Mantengamos viva la
llama de la revuelta, y organicémonos para sobrevivir”.
https://es-contrainfo.espiv.net/2020/03/18/chile-perspectiva-anarquica-frente-a-lapandemia-coronavirus/
A Luta é Pela Vida
Facção Fictícia - 22/03/2020
“A publicação A Luta é Pela Vida reúne textos escritos por anarquistas em diferentes
partes do planeta. Este é um esforço inicial de difusão das análises feitas no calor da
situação em que nos encontramos por conta do surgimento e propagação do novo
coronavírus, causador da Covid-19. São escritos produzidos em meio ao ronco surdo
de uma batalha que travamos pela vida de cada um e não, como Estado vem fazendo,
em torno da ideia de vida como ativador de dispositivos de segurança”.
https://faccaoficticia.noblogs.org/post/2020/03/22/luta-pela-vida/
“Salvemos as pessoas e enterremos o capitalismo!”
Assembleia Libertária de Santiago 22/3/2020
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2020/03/22/chile-salvemos-as-pessoas-eenterremos-o-capitalismo/
Apontamentos sobre a epidemia em curso
Facção Fictícia – 24/03/2020 – Grupo de Torino
“Em geral, ou se tende a ser esmagado pelo polo da necessidade, tornando-se mais
realista do rei, e na melhor das hipóteses invocando um “retorno ao passado” em que o
welfare state “funcionava melhor”, ou se fala irrefletidamente de autonomia e do
desconhecido sem levar minimamente em consideração a esfera da necessidade que,
pequeno problema, é aquela graças a qual se pode viver. Assim nos esquecemos que
a condição para que possamos chegar a viver em um mundo de livres e iguais é aquela,
trivialmente, de poder viver. Uma questão que vem à tona com extrema clareza em uma
situação como a atual, em que os problemas tendem a emergir nus e crus, sem o
habitual verniz que os revertem, pelo menos neste canto do mundo.”.
https://faccaoficticia.noblogs.org/post/2020/03/24/apontamentos/
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Sobrevivendo ao Vírus: Um Guia Anarquista
Capitalismo em Crise — Totalitarismo Crescente — Estratégias de Resistência
CrimethInc – 20/3/2020
“Nunca é possível evitar riscos por completo. O objetivo é determinar com que risco
você se sente à vontade e se comportar de maneira que, se algo der errado, você não
se arrependerá, sabendo que tomou todas as precauções que considerou necessárias.
Ao compartilhar sua vida com um grupo de afinidade, você obtém as melhores partes
de cautela e convívio.”
https://pt.crimethinc.com/2020/03/20/sobrevivendo-ao-virus-um-guia-anarquistacapitalismo-em-crise-totalitarismo-crescente-estrategias-de-resistencia
Barcelona: O Ateneu Llibertari de Gràcia ante a epidemia do “Coronavírus”
25/3/2020
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2020/03/25/espanha-barcelona-o-ateneullibertari-de-gracia-ante-a-epidemia-do-coronavirus/
O Brasil Vai Parar – Chamado de Paralisação e Solidariedade
Facção Fictícia 1/4/2020
https://faccaoficticia.noblogs.org/post/2020/03/30/o-brasil-vai-parar-chamado-deparalisacao-e-solidariedade/
Graves tensiones en el sur de Italia: primeros saqueos en supermercados y
llamadas a la rebelión
https://www.abc.es/sociedad/abci-graves-tensiones-italia-primeros-saqueossupermercados-y-llamadas-rebelion-202003281411_noticia.html
¡Okuparemos hasta que no tengamos que hacerlo más!
El Libertario - Compas anarquistas de Berlín
“El COVID-19 se está extendiendo por más y más áreas del mundo y resulta que el así
llamado estado de excepción es la regla. Porque allí, donde la gente es sometida por el
supuestamente necesario y estricto Estado paternal, quien nos orfena: "Quédate en
casa", no todo el mundo tiene hogar. Como si eso no fuera suficiente, el propio Estado
ha aumentado el número de personas sin hogar desalojándolas. Al mismo tiempo está
cerrando los alojarmiento precarios, que l@s desamparad@s necesitan para disponer
de un poco de pan, agua y jabón. En su doble moral, nos exhorta patriarcalmente: "¡Se
cuidadoso con la higiene!"”
https://periodicoellibertario.blogspot.com/2020/03/alemania-okuparemos-hasta-queno.html
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