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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Ibaneis quer privatizar 
CEB, Caesb e Metrô
O governador do DF, Ibaneis Rocha, pretende privatizar 
CEB, Caesb e Metrô, seguindo a cartilha de Bolsonaro. 
Até o BRB pode entrar na lista de desmonte do setor 
público. Vem aí aumento de tarifas e piores serviços. 
Basta ver o que aconteceu em Goiás com a energia 
elétrica privatizada. Pág. 3

Salário Mínimo 
Até esse direito Bolsonaro quer destruir

Depois de 17 anos, em 2020 será a primeira vez que o salário mínimo 
não terá aumento real, acima da infl ação. E se não houver pressão da 
população, o mínimo será realmente congelado para que seja visto 
como inútil, facilitando sua eliminação defi nitiva, como quer Bolsonaro.

Mas além de querer acabar com o salário mínimo, o presidente alimenta 
o desejo de retornar o mais próximo possível da exploração praticada 
pela escravidão. Ele quer desregulamentar direitos como férias, 
descanso semanal, licença maternidade etc.  Pág. 4
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Muita polêmica 
marcou a discus-
são no Senado do 
projeto que de� -

ne a distribuição dos recursos 

excedentes do pré-sal para es-
tados e municípios, a chamada 
Cessão Onerosa, aprovado esta 
semana pelo Senado Federal. 
Mais uma vez funcionou a má-

quina do governo para “tra-
torar” a votação e chancelar o 
acordo de líderes que contem-
plou o texto original que bene-
� cia os mais ricos. 

Norte, Nordeste e Distrito 
Federal são os mais prejudica-
dos, apesar da resistência da 
oposição, e contempla a fala do 
ministro Paulo Guedes: “Me-
nos Brasília, mais Brasil”. O 
texto aprovado vai à sanção do 
presidente da República.

Até mesmo o relator, senador 
Omar Aziz (PSD/AM) explicou 
que apesar de não estar 100% 
a favor e de concordar com o 
mérito da emenda apresentada 
pela oposição, não poderia mo-
di� car o texto para não atrasar 
o calendário do leilão, marcado 
para 6 de novembro, para en-
tregar mais petróleo brasileiro a 

empresas estrangeiras. 
Em Plenário, o senador Ro-

gério Carvalho (PT/SE) de-
fendeu a emenda já apresen-
tada na Comissão de Assuntos 
Econômicos, para compensar 
os estados do Norte, Nordeste 
e DF, destinando mais 3% da 
parcela do União, equiparando 
com os 3% destinados ao Rio 

de Janeiro.
Pelo projeto, se todos os 

campos forem leiloados, o go-
verno destinará 30% aos entes 
federados, � cando 15% para 
estados e DF, e outros 15% para 
os municípios (ver tabela abai-
xo). O projeto segue agora para 
a sanção presidencial e aguarda 
o desfecho do leilão.

A Comissão de Minas e 
Energia da Câmara aprovou, 
no dia 2 de outubro, o PL 
9625/2018, que libera a ven-
da direta de etanol hidratado 
para usinas com capacidade 
de produção de até 10 mil li-
tros por dia. O substitutivo 
apresentado pelo relator do 
projeto, deputado federal Ru-
bens Otoni (PT-GO) foi apro-
vado por unanimidade. 

Otoni a� rma que a logística 
de distribuição atual envolven-
do microdestilarias é irracional 

e aumenta em muito os custos 
de produção. “Além de não es-
timular, di� culta a produção e 
a comercialização de etanol por 
pequenos produtores”, explica. 
Hoje o combustível é produ-
zido na usina e vendido para 
distribuidores que, por sua vez, 
vendem para os postos. Otoni 
explicou que a redução dos in-
termediários pode aumentar a 
competição, reduzindo preços. 

Segundo Otoni, a atual le-
gislação chega a fazer com que 
o etanol hidratado produzido 

em uma cidade do interior te-
nha que ir para os tanques de 
armazenamento de uma dis-
tribuidora, em uma cidade 
muitas vezes distante, e depois 
voltar para a região onde foi 
produzido. 

"Vai ser bom para todos, 
para quem produz e para o 
consumidor � nal, além de con-
tribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico regional in-
tegrado e sustentável, e para a 
geração de emprego e renda no 
país", avaliou. 

O projeto também cria ins-
trumentos de incentivo às mi-
crodestilarias e cooperativas de 
produtores de etanol, como o 
crédito rural e industrial, a pes-
quisa agropecuária e tecnológica, 
além da garantia da qualidade 
dos produtos, com a criação de 
selo de identi� cação para os pro-
dutos derivados das cooperativas 
e das microdestilarias. “Assim os 
consumidores serão bene� ciados 
com a redução do custo do com-
bustível e com qualidade garanti-
da”, � naliza Rubens.

Praticamente todo o petróleo da 
camada pré-sal será desnacio-
nalizado em poucos anos. Na 
semana que passou, mas um 

leilão deste petróleo foi realizado, sen-
do abocanhado por empresas estran-
geiras, em sua grande maioria. Este pe-
tróleo poderia estar sendo usado para 
o desenvolvimento do Brasil e para 
resolver problemas de saúde, moradia 
e educação do nosso povo, gerando 
empregos em grande escala. Mas está 
enriquecendo estrangeiros.

Está claro que este governo defende 
os interesses estrangeiros contra os 

interesses da nossa Pátria. Mas, para 
que o povo brasileiro seja esclareci-
do disto, é imperioso que se construa 
a unidade das forças democráticas, 
sindicais, estudantis e dos verdadei-
ros nacionalistas, que amam o Brasil 
e o povo brasileiro.

Sem isto, em pouco tempo, nem 
teremos mais soberania sobre a Pe-
trobras, nem sobre nossas hidrelé-
tricas. As terras também serão des-
nacionalizadas, a própria Amazônia 
corre risco de ser entregue. É urgen-
te organizar esta união dos brasilei-
ros em defesa da Nação Ameaçada.

A Nação está
ameaçada

Servidor da Funai, Bruno Ribeiro, foi demitido 
pelo governo Bolsonaro por combater mineração 
ilegal em terras indígenas.

Cá entre nós...

Osni Calixto

Juliana Modesto
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Saque aniversário:
a partir do próximo ano

2 5Haverá depósito
automático na conta?

3 4

Quanto maior o recurso do fundo, mais 
segurança, investimentos e crédito. Como 

banco 100% público, a Caixa é o 
principal agente desse desenvolvimento,

financiando saneamento,
construções emprego e renda. 

COISAS
QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE SEU
FGTS 

5#

Saque imediato:
 a partir de 13/09 e até 31/03 de 2020

Quais são as novas 
formas de saque do 
FGTS?

Sim, mas apenas para 
quem já tem conta 

poupança na Caixa. Se
o poupador não quiser 

este saque,terá que fazer 
um “desfazimento”, até o 

dia 30 de abril.

E o saque aniversário?
Como funcionará?

O trabalhador poderá sacar 
uma parte de seu FGTS 
todos os anos. Pela nova 

regra, quanto maior o valor 
na conta, menor será

o percentual que poderá
ser sacado. 

O que muda para o
trabalhador?   

Pela regra do saque aniversário, 
o trabalhador não terá acesso 
ao saldo total do FGTS, em 
caso de demissão sem justa 

causa. Neste caso, o trabalha-
dor terá acesso apenas à multa 

de 40% e só será possível 
voltar à modalidade anterior 

dois anos depois.

Qual benefício em manter
o FGTS protegido e sob 
gestão Caixa?   

Cessão Onerosa é “luz de lamparina”
sobre as grandes perdas da entrega do pré-sal

Venda direta de etanol pode reduzir preço ao consumidor 

Distribuição dos Recursos do Leilão do Pré-sal 
Petrobras .................................R$ 33.6 bilhões

União........................................R$ 48.8 bilhões

Estados ...................................R$ 10.9 bilhões

Municípios ...............................R$ 10.9 bilhões

Rio de Janeiro...........................R$  2.1 bilhões

Total.......................................R$ 106.5 bilhões

sobre as grandes perdas da entrega do pré-sal
Distribuição dos Recursos do Leilão do Pré-sal 
Petrobras .................................R$ 33.6 bilhões

União........................................R$ 48.8 bilhões

Estados ...................................R$ 10.9 bilhões

Municípios ...............................R$ 10.9 bilhões

Rio de Janeiro...........................R$  2.1 bilhões

Total.......................................R$ 106.5 bilhões

Lula assumiu a presidência em 2003 
e Dilma em 2011. Em 2014, a pobre-
za foi reduzida em 55% e a pobreza 
extrema caiu 65%. O salário mínimo 
real aumentou 76% e o salário real 
geral cresceu 35%. E agora?

Fernanda Montenegro é sinônimo de 
grandiosidade. No dia 16 de outubro, 
quando completou 90 anos, a atriz foi 
homenageada na Câmara dos Depu-
tados, em sessão solene. Sua atuação 
nos palcos brasileiros, no cinema, na 
televisão e no rádio foi enaltecida por 
parlamentares de diferentes legendas e 
por cineastas que participaram do ato.

A homenagem a Fernanda também 
ganha relevância pelo atual momento 
político, em que até esta diva da arte 
está sendo xingada por alas do atual 
governo, como o diretor do Centro 
de Artes Cênicas da Funarte, Roberto 
Alvim. Ele afi rmou que a atriz era 
“sórdida” e “mentirosa, além de dizer 
que tem “desprezo” por ela. Para Alvim, 
a imagem de capa da revista literária 
Quatro cinco um, onde Fernanda apare-
ce como uma bruxa sendo queimada 
em fogueira de livros, “danosa para o 
Brasil e um ataque ao governo federal”. 

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-
-RJ) defi niu bem o que signifi cam as 
agressões à Fernanda: “A arte virou 
inimiga das pessoas toscas que ocu-
pam este governo. Fernanda é uma 
mulher libertária, plena, aberta. Uma 
operária da arte. E a arte, para essas 
pessoas, é uma ameaça, pois não 
pode a arte viver sem liberdade.”.

Com informações do vermelho.com.br

Recordar é viver...

Fernanda Montenegro, 90 anos 

As aventuras do capitão Bozo

Editorial
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O atual presidente da República, 
eleito por meio do poder eco-
nômico e com apoio de capi-
tais externos, é um inimigo 

mortal de todo o legado do ex-presidente 
Getúlio Vargas, entre os quais está a im-
portantíssima criação do salário mínimo. 
Bolsonaro já extinguiu o Ministério do 
Trabalho – primeira medida adotada por 
Vargas ao chegar ao governo, em 1930 – e 
agora quer acabar com o salário mínimo.

O objetivo de Vargas era regulamentar 
os direitos dos trabalhadores e melhorar 
seu poder de renda e consumo, especial-
mente por meio do salário mínimo. Mas 
essa medida foi muito combatida pelos 
ricaços da época, grandes empresários e 
fazendeiros que tinham sido senhores de 
escravos. Salário zero era o que queriam 
para os trabalhadores. Os comunistas, 
super equivocados, também combatiam 
Getúlio, a� rmando que ele queria en-
ganar os trabalhadores. Porém, a classe 
trabalhadora entendeu a importância do 
mínimo e apoiou Getúlio.

Hoje, Bolsonaro alimenta o desejo de 
retornar o mais próximo possível da ex-
ploração praticada pela escravidão. Ele 

quer desregulamentar os direitos criados 
na Era Vargas, como férias, descanso se-
manal, licença maternidade etc.

Por isso é urgente que as centrais sin-
dicais estejam unidas para impedir mais 
este retrocesso nos direitos dos trabalha-
dores e que não se deixem enganar pela 
ideia de eliminar a CLT – como já se en-
ganaram antes – e convoquem os traba-

lhadores para a defesa do salário mínimo, 
a começar por seu reajuste regular acima 
da in� ação. 

Os trabalhadores precisam ter a cons-
ciência do direito adquirido na Era Vargas 
e noção de que, se não houver pressão, o 
mínimo será congelado, para que seja vis-
to como inútil, facilitando sua eliminação 
de� nitiva, como quer Bolsonaro.

No dia do professor, 15 de outubro, o 
jornalista Fernando Brito escreveu que a 
tarefa antifascista mais urgente é defen-
der a educação. Segundo ele, esta data 
deveria ser para escrever sobre o papel da 
educação e do educador para o progres-
so do país e para a plena realização dos 
indivíduos. Ou para falar da necessidade 
de construção de escolas integrais, onde 
crianças e adolescentes pudessem ter ali-
mentação, assistência médica, atividades 
esportivas e culturais, aprendendo não 
apenas as disciplinas do currículo, mas a 
conviver.

Mas, infelizmente, ele constata que não 
dá para fazer isso porque os professores, 
além de todos os castigos que lhes impu-
seram sempre, agora perderam o único 
tratamento pro� ssional que ainda tinham 
benefícios: a aposentadoria. E como se 
isso não bastasse, agora sofrem ameaças.

Brito a� rma que não é possível que 
não haja reação do Ministério Público, do 
Parlamento, nem do ministro da Educa-
ção contra a invasão do deputado federal 
Daniel Silveira e do deputado estadual 
Rodrigo Amorim – ambos do PSL – com 
mandato para intimidar professores e es-
tudantes da escola que é símbolo da ex-
celência que o ensino público brasileiro 

pode e deve ter: o Colégio Pedro II, no Rio 
de Janeiro. 

Um professor, uma professora, não 
pode sofrer a intimidação de estarem su-

jeitos a que fanáticos, cheios de ódio, vão 
“vistoriar” o que eles ou os alunos dizem.

Se há um lugar onde o fascismo não 
pode entrar, esse lugar é a escola.

É preciso urgentemente adotar 
juro zero ou negativo para com-
bater salário zero ou negativo. 
O grande desastre social atual é 
o desemprego incontrolável. O 
trabalhador está condenado ao 
salário zero ou negativo diante da 
política econômica de Bolsonaro. 

A nova lei trabalhista privile-
gia o capital e detona o trabalho. 
Vale o negociado, não o legisla-
do. E como há mais demanda 
do que oferta de emprego, o 
preço do trabalho despenca. 
Tem gente já topando trabalhar 

por prato de comida. 
O governo não tem proposta 

para a economia.  O negócio dele 
é só cortar gastos sociais – saúde, 
educação, segurança, infraestru-
tura etc – para pagar dívida aos 
banqueiros. Por isso congelou por 
20 anos as despesas que cobrem 
as necessidades da população. 

Governo que não gasta, não 
arrecada. Sem arrecadação, não 
investe. Sem investimento, o 
país está parado. Nesse ambien-
te, avançam a fome, a miséria, a 
violência e o desespero social. Só 

tem recurso para os bancos que 
faturam nos juros altos. 

O Brasil, assim, vai na contra-
mão do mundo. Lá fora, os go-
vernos decidiram congelar suas 
dívidas pagando juro zero ou 
negativo sobre elas. Tentam dessa 
forma economizar recursos para 
os investimentos.

Portanto, chegou a hora, no 
Brasil, de pagar a dívida com juro 
zero ou negativo para combater 
o salário zero ou negativo. Caso 
contrário, os trabalhadores terão 
que pagar para trabalhar.

Durante encontro fora da 
agenda, no domingo (6 de outu-
bro), o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e o presidente 
da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, conversaram sobre 
o � m da estabilidade dos servi-
dores públicos e a possibilidade 
de demissões com a desculpe de 

“economizar” dinheiro público.
O governo já caminha nesse 

sentido, ao anunciar a revisão das 
licenças e grati� cações, avaliação 
desempenho, � m da estabilidade 
para novos servidores, e “regras de 
transição” para os atuais servido-
res, criação de contratos temporá-
rios e aproximação de salários aos 

de trabalhadores do setor privado.  
Se isso ocorrer, a tendência 

é substituir os demitidos por 
gente não concursada e tercei-
rizada por empresas ligadas aos 
poderosos de plantão. O serviço 
público viraria um caos e vários 
atendimentos poderiam parali-
sar, como saúde e previdência. 

O governo Bolsonaro quer 
destruir pouco a pouco o FGTS 
e sua função social. Para isso, 
pretende entregar o acesso aos 
recursos do Fundo de Garantia 
para os bancos particulares. 

Hoje a Caixa é a única ope-
radora do Fundo e utiliza os 
recursos principalmente para 
� nanciamento de casa pró-
pria, além de grandes projetos 

de infraestrutura e saneamen-
to, com taxas de juro geral-
mente abaixo das cobradas 
pelo mercado. 

Só para lembrar, em março 
a Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Emprega-
dos da Caixa) denunciou que 
o governo havia expulsado a 
Caixa do conselho que decide 
o futuro do FGTS.

A oposição já se prepara 
para a luta do dia 22 de outu-
bro, quando o Senado Federal 
deve votar em 2º turno a PEC 
06/2019, da Reforma da Previ-
dência. O bloco oposicionista 
manterá o voto contrário ao 
texto e tentará aprovar desta-
ques para retirar do texto, por 
meio de emendas supressivas-, 
as regras que acabam com a 
aposentadoria especial por pe-
riculosidade, a idade mínima 
para aposentadoria especial por 
insalubridade, pensão por mor-
te e valor do benefício.

Na trincheira desta luta, a 
Comissão de Direitos Huma-
nos realizou mais duas audiên-
cias públicas para debater sobre 
“Previdência e Trabalho”, com 
foco nas privatizações e tam-
bém na Previdência de Milita-
res. O senador Paulo Paim (PT/
RS), presidente da comissão, 
é considerado um dos espe-
cialistas sobre o tema. Ele pre-
tende manter seus destaques e 
denunciou, no dia do professor 
(15 de outubro), que a reforma 
vai prejudicar ainda mais essa 
categoria já tão desvalorizada.

Presidente quer acabar com o Salário Mínimo

Defender a educação é uma tarefa urgente

Trabalhador paga para trabalhar

Maia e Bolsonaro querem acabar com a
estabilidade dos servidores

Governo quer dar FGTS
a bancos privados 

A luta continua contra 
a PEC da maldade

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Beto Almeida

César Fonseca

Osni Calixto
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Sem aumento real do 
salário mínimo, econo-
mia perde R$ 7 bi 

Bolsonaro manda
bloquear celulares
de pessoas perto dele

Em 2020, pela primeira vez em 17 anos o 
salário mínimo será reajustado apenas pela 
infl ação, sem aumento real, por decisão 
do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai na 
contramão dos 13 anos de governos Lula e 
Dilma, quando o mínimo aumentou de
R$ 200 para R$ 880, em 2016, um 
crescimento de 340% do valor nominal e
77% de aumento real – média anual de 5,9%.

Os 48 milhões de brasileiros que recebem 
salários e aposentadorias referenciados 
no mínimo teriam mais 1,1% de aumento 
pelo PIB de 2018 – o que daria cerca de R$ 
7 bilhões a mais circulado na economia. 
Sem esse dinheiro, o consumo diminui, o 
desemprego aumenta e a desigualdade
entre ricos e pobres cresce ainda mais. 

Jair Bolsonaro determinou que os 
telefones celulares sejam bloqueados 
ao redor de 200 metros de onde ele e 
o vice-presidente, Hamilton Mourão, 
estiverem. E a Anatel autorizou o 
Gabinete de Segurança Institucional a 
utilizar equipamentos bloqueadores de 
sinal de celular nos locais próximos de 
onde Bolsonaro e Mourão “trabalham, 
residem, estejam ou haja a iminência de 
virem a estar”. A autorização permite o 
bloqueio no local e até a uma distância 
de 200 metros em torno deles. 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-refl exão”.
Paulo Freire
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internacional

Bolsonaro se gaba de ser 
"amigo" do presidente 
Donald Trump, da ex-
trema direita norte-ame-

ricana, mas quando os interesses 
comerciais cruzam o caminho das 
relações bilaterais, entra o ditado 
"amigos, amigos, negócios à parte".

Sem qualquer simpatia pela ideia 
de ampliar o número de integrantes 
da Organização de Comércio e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), 
Trump não se empenhou para viabi-
lizar a entrada do Brasil na entidade – 
sonho de Bolsonaro que o presidente 
estadunidense � ngiu apoiar.

A revelação foi da agência 
Bloomberg, que tornou pública 
a carta enviada pelo secretário de 
Estado americano, Mike Pompeo, 
ao secretário-geral da OCDE, 
Angel Gurría, em 28 de agosto. O 
documento a� rma que os EUA 
apoiam apenas as candidaturas da 
Argentina e da Romênia. E Pom-
peo rejeitou o pedido para discutir 
uma nova ampliação da OCDE.

Apesar de mensagens de apoio 
de autoridades americanas à entra-
da do Brasil na OCDE, na prática 
os Estados Unidos não estão dis-
postos, pelo menos no momento, 

a mudar sua posição em relação 
à ampliação da organização, que 
reúne 36 países. Atualmente, seis 
países solicitaram adesão à OCDE, 
conhecida como "clube dos ricos": 
Argentina, Romênia, Brasil, Peru, 
Bulgária e Croácia.

Como se não bastasse, Esta-
dos Unidos e China fecharam um 
acordo em que os chineses se com-
prometem a comprar entre 40 e 
50 bilhões de dólares em produtos 
agrícolas. Esse valor atualmente 
gira em torno de US$ 8 bilhões. 
Com isso, os produtores brasileiros 
podem perder mercado. 

O Jornal Brasil Popular se baseia no apoio de cida-
dãos comprometidos com a construção de uma mídia 
popular, em formato associativo e cooperativo, para su-
prir a falta de uma narrativa sobre as conquistas demo-
cráticas e sociais alcançadas pelo povo brasileiro, hoje 
ameaçadas. E cada cidadão pode ser um grande parcei-
ro dessa iniciativa, colaborando para manter e ampliar 
o jornal, que é quinzenal e tem o objetivo de se tornar 
semanal. Faça sua doação! 

A missão do Jornal Brasil Popular é prestar informa-
ções que muitas vezes são omitidas ou distorcidas pela 
grande mídia para favorecer o capital � nanceiro em de-
trimento das necessidades do povo. E distribuí-las, gra-

tuitamente. O jornal 
é aberto à participação 
de todos que concordam 
com esta missão, possui 
um Conselho Editorial 
que recebe sugestões 
de pautas para repor-
tagens e entrevistas. 
Envie sua sugestão 
para atendimento.
jbp@gmail.com.

Seja você também um parceiro do
Jornal Brasil Popular! 

De 15 a 17 de novembro 
será realizado em Brasília o 
7° Aberto de Rugby em Ca-
deira de Rodas, com partici-
pação de quatro equipes do 
DF, duas de São Paulo e uma 
do Paraguai. Será uma ótima 
oportunidade para conhecer 
a modalidade e ver alguns 
dos melhores atletas do Bra-
sil em ação. A competição 
será no Centro Olímpico e 
Paralímpico do Gama, ao 
lado do Estádio Bezerrão, 
com entrada é Franca.

O Rugby em Cadeira de 
Rodas é uma modalidade 
paraolímpica, praticada por 
atletas com de� ciências em 
3 ou 4 membros. As de� ci-
ências mais presentes são 
tetraplegia, amputados e 
congênitas. Cada jogador 
recebe uma pontuação de 

acordo com seu grau de 
de� ciência, variando de 0.5 
(maior de� ciência) a 3.5 
pontos (menor de� ciência). 
As equipes são formadas 
por 4 atletas – com homens 
e mulheres numa mesma 
equipe – e a soma dos joga-
dores não deve ser maior do 
que oito pontos. 

Ganha a equipe que mar-
car mais pontos ao ultrapas-
sar a linha de fundo da qua-
dra adversária, entre dois 
cones, segurando a bola. A 
quadra é do tamanho o� cial 
do basquete e a bola é seme-
lhante à de vôlei. 

As � nais serão transmiti-
das ao vivo pelo Facebook 

https://m.facebook.com/
bsbquadrugby/ e Instagram 

https://www.instagram.
com/bsbquadrugby/ 

No início de outubro o siste-
ma de recolhimento de lixo ur-
bano foi modi� cado. Agora, em 
vez de uma única empresa, são 
cinco a prestar o serviço para o 
SLU (Serviço de Limpeza Urba-
na), num contrato que, inicial-
mente, está desagradando muita 
gente. Além do acúmulo de lixo 
e entulho em várias regiões ad-
ministrativas gerados pelo reco-
lhimento intercalado (dia sim, 

dia não), foram demitidos cerca 
de 1,5 mil trabalhadores.

O sindicato dos trabalhado-
res (SindlurbDF) denuncia que 
os garis estão fazendo jornadas 
de trabalho extenuantes, com 
até 16 horas de trabalho diário, 
porque faltam trabalhadores 
para os rodízios de equipes. Eles 
começam a trabalhar às 19 ho-
ras e são dispensados às 11 ho-
ras do dia seguinte. 

O movimento indígena e de tra-
balhadores que vinha sacudindo o 
Equador com protestos incessan-
tes, chegou a um acordo com o pre-
sidente Lenín Moreno. O governo 
suspendeu, no dia 14 de outubro, o 
estado de exceção no país e o toque 
de recolher na capital, Quito, que 
foram decretados nos primeiros 
dias de manifestações, iniciadas 
doze dias antes.

Depois de mais de 5 horas de 
negociação com lideranças dos 
movimentos sociais, o governo 
Moreno decidiu revogar o decreto 
883. Esse decreto retirava o subsí-
dio aos combustíveis e era uma das 
medidas exigidas pelo Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) como 
condição para emprestar dinheiro 
ao governo equatoriano. Com a 
medida, o preço da gasolina che-

gou a subir mais de 100%, o que fez 
disparar o custo de vida, sobretudo 
dos alimentos.

A Confederação de Nacionali-
dades Indígenas (Conaie) suspen-
deu os protestos logo depois da 
decisão, mas exige a demissão dos 
ministros da Defesa, Oswaldo Jar-
rín, e de Governo (correspondente 
à Casa Civil no Brasil), María Paula 
Romo. O motivo é a violenta re-

pressão às manifestações em ima-
gens que rodaram o mundo pelas 
redes sociais. 

Após a revogação do decreto, 
milhares de equatorianos saíram 
às ruas para comemorar. Mas o sal-
do de mortos, torturados e presos 
políticos, ainda restam na conta do 
governo Moreno, como um saldo 
amargo a ser resolvido como me-
dida de justiça.

Ignorando os fatos, os governos 
do Brasil, Argentina, Colômbia, 
El Salvador, Guatemala, Paraguai 
e Peru divulgaram nota conjunta 
em repúdio a “qualquer tentativa 
de desestabilizar regimes democrá-
ticos legitimamente constituídos”. 
Deram um vergonhoso apoio à 
violência do governo equatoriano 
contra a população, principalmen-
te indígenas.

A “esperança paira no ar em 
Roma”, a� rmou um religioso so-
bre o clima do Sínodo da Ama-
zônia e das atividades de seu 
entorno. Nenhum outro Sínodo 
gerou tamanha mobilização e 
sensibilidade para que a Igreja 
possa assumir com coragem seu 
profetismo na defesa da vida dos 
povos e da Amazônia, princi-
palmente dos povos indígenas, 
que, repetindo o Papa Francisco, 
“nunca estiveram tão ameaçados 
como agora”. 

É preciso dizer que os com-
promissos com a defesa da vida 
plena, a partir da Amazônia, re-
percutem na vida de cada pessoa 

no Planeta, desde a forma de 
produzir, de se locomover e de 
se alimentar e, principalmente, 
de consumir. As conclusões do 
Sínodo da Amazônia implicarão 
em compromissos coletivos e 
particulares de cada pessoa. 

Embora o governo brasileiro te-
nha ignorado o evento, o Papa vai 
se encontrar com os governadores 
da região amazônica. A “Cúpula 
dos Governadores dos Estados da 
Pan Amazônia” será realizada no 
dia 28 de outubro, um dia após 
o encerramento do Sínodo, sob 
o tema “Caminhos e Compro-
missos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia”.

Donald Trump dá rasteira em Jair Bolsonaro O Jornal Brasil Popular é para você

7° Aberto de Brasília de
Rugby em Cadeira de Rodas

Caos na limpeza urbana deixa 
lixo acumulado nas ruas do DF

Equador: povo pressiona e presidente recua

Sínodo da Amazônia defende povos indígenas
Argentina – O candidato Alberto Fernán-
dez, que tem como vice Cristina Kirchner, 
é favorito nas pesquisas com 20 pontos à 
frente do atual presidente Maurício Macri, 
aliado de Bolsonaro. As eleições serão no 
dia 27 de outubro.

Portugal – O Partido Socialista, do primei-
ro-ministro António Costa, venceu as elei-
ções. O PNR, partido que se aliou a Bolso-
naro, teve só 0,3% dos votos e não elegeu 
ninguém. Outra sigla de extrema-direita, o 
Chega, alcançou 1,3% e elegeu um deputado.

Hungria – O partido do ultradireitista Vic-
tor Orban, presidente da Hungria, perdeu a 
eleição da prefeitura da capital, Budapeste. A 
coligação de centro-esquerda venceu. 

Eleições pelo mundo
rejeitam a direita

distrito federal

Milla Gentil

Juliana Medeiros

Daniel Seidel, de Roma
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Akuku Kamaiurá mergulha no Rio São Miguel, Chapada dos Veadeiros.

Não adiantou Bolsonaro ter dito “I love you” para Trump, pois além de não indicar o Brasil para a OCDE,
ele ainda fez acordo com o agronegócio da China 

18 de outubro de 2019

Ajude-nos a mantê-lo. Faça uma doação solidária!
Deposite qualquer quantia no BB ou BRB

Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

tuitamente. O jornal 
é aberto à participação 
de todos que concordam 
com esta missão, possui 
um Conselho Editorial 
que recebe sugestões 
de pautas para repor-

atendimento.

Seja você também um parceiro do

O Jornal Brasil Popular é para você

Fale conosco. Envie e-mail para atendimento.jbp@gmail.com
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distrito federal

O governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis 
Rocha, seguindo a 
cartilha de Bolsonaro, 

abriu sua caixa de maldades neo-
liberais para anunciar a privatiza-
ção da CEB, Caesb e Metrô. Até 
mesmo o BRB corre o risco de 
entrar nesta lista de desmonte do 
setor público. O GDF já assinou 
um contrato de cooperação com 
o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Social (BNDES) para a 
elaboração dos projetos de priva-
tização. Além disso, a direção da 
Codeplan ameaça promover alte-
rações que podem comprometer 
o papel dessa importante institui-
ção de planejamento público.

Pelo cronograma do GDF, a 
CEB deverá ser a primeira em-

presa a ser privatizada. Segundo 
João Carlos Ferreira, dirigente 
do Sindicato dos Urbanitários 
(STIU-DF), “além de aumentos 
exorbitantes da conta de luz, a 
sociedade sofre com a debilidade 
na qualidade do serviço prestado, 
como no caso da Enel, que em 
2018 deixou os goianos em média 
26 horas sem energia, enquanto 
que no DF esse número não ul-
trapassou 9 horas”, a� rma.

Mobilização e resistência
Os trabalhadores e o movi-

mento sindical já mandaram um 
recado � rme ao GDF de que irão 
resistir ao desmonte das empre-
sas públicas. Entidades como 
STIU/DF, SindMetrô/DF, Sindá-
gua-DF e centrais sindicais já se 

mobilizam. 
No Legislativo a iniciativa tam-

bém encontra forte resistência. No 
dia 10 de outubro, foi lançada a 
Frente Parlamentar em Defesa das 
Estatais do DF. A iniciativa partiu 
dos deputados Chico Vigilante 
(PT), Arlete Sampaio (PT) e Fá-
bio Felix (PSOL), mas o colegiado 
também será formado pelos dis-
tritais Agaciel Maia (PL), Leandro 
Grass (REDE), Prof. Reginaldo 
Veras (PDT), Reginaldo Sardinha 
(Avante), Roosevelt Vilela (PSB) e 
João Cardoso (Avante).

Chico Vigilante a� rma que o 
governo não pode medir a em-
presa pelo lucro � nanceiro, mas 
sim pelo seu lucro social. Ele diz 
ainda que o GDF não tem maio-
ria para aprovar as privatizações: 

“hoje nós temos nove compo-
nentes na Frente, um número 

assegurado para não permitir a 
privatização”.

Trabalhadores marcaram, 
para o dia 30 de outubro, mani-
festação em frente à sede do mi-
nistério da Economia, em Bra-
sília, em defesa do patrimônio 
público e da implementação de 
políticas de geração de emprego 
e renda. 

A Central Única do Traba-
lhadores (CUT) quer reforçar 
o diálogo com a sociedade para 
mostrar os reais prejuízos que o 
programa de privatização do go-
verno Bolsonaro representa para 
o Brasil e para os brasileiros.

“A classe trabalhadora tem uma 

missão importante de não permi-
tir a destruição da soberania e não 
permitir a entrega dos direitos 
duramente conquistados”, disse o 
sindicalista Sérgio Nobre, eleito 
presidente da CUT no dia 10 de 
outubro, durante o 13° Congresso 
Nacional da Central.

Segundo sondagem da 
WHD Pesquisa e Estratégia, 
40% dos brasilienses nem apro-
vam nem desaprovam o go-
verno de Ibaneis Rocha, consi-
derando-o regular.  Para 5% o 

governo é “ótimo” e para 23% 
é “bom”, totalizando 28% de 
aprovação. Já 16% consideram 
o governo “péssimo” e 12% o 
classi� cam como “ruim”, so-
mando 28% de reprovação. 

GDF quer entregar CEB, Caesb e Metrô para empresários

30/10: Brasília terá ato nacional
por soberania, direitos e emprego

Ibaneis: um governo que não fede nem cheira

Geraldo Magela

Ameaça de desemprego, aumento de tarifas e mais desigualdade no DF

Enquanto o mundo reestatiza, Brasil privatiza
Na contramão do mundo, que entre 2000 e 2017 reestatizou mais 
de 880 empresas devido a aumento de preço e prestação de serviços 
ruins, o governo Bolsonaro anunciou que vai vender ou extinguir 17 
empresas públicas, como Correios, Telebras, Eletrobras, CBT e EBC. 

A Petrobras não está na lista divulgada, mas já está sendo 
dilapidada pouco a pouco e o pré-sal entregue a empresas 
estrangeiras. E segundo denúncia do Sindicato dos Petroleiros da 
Bahia, a Petrobras vai encerrar as atividades no Nordeste, a começar 
pela sede da empresa em Salvador. Os bancos públicos – Caixa e 
Banco do Brasil – também estão na mira dos privatistas.


