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FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Privatizações vão 
empobrecer o Brasil
O governo Bolsonaro quer privatizar todas as empresas 
estatais e pretende arrecadar R$ 75 bilhões com a 
venda desse patrimônio nacional. Acontece que, só em 
2018, o lucro das cinco maiores estatais foi de R$ 70 
bilhões. Ou seja, vai dar as empresas de graça e o país 
ainda fi cará sem o lucro.  Pág. 3

Óleo polui o Nordeste  e 
governo se omite e mente
Enquanto as praias nordestinas sofrem com um grande derramamento de óleo, o governo Bolso-
naro esconde a verdade e tenta achar um culpado que não seja seu aliado. Apesar da negativa 
do governo, imagens de satélites apontam um grande vazamento vindo do fundo do mar, devido 
a acidente em plataforma de petróleo operada por estrangeiros. Mas tudo precisa ser escondido 
para não atrapalhar mais um leilão do pré-sal, marcado para 6 de novembro, que vai entregar 
grande parte do petróleo brasileiro a preço de banana.   Pág. 3
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Everton Miguel dos Anjos, de 13 anos, fotografado em meio 
ao óleo que atingiu a Pedra do Xaréu, no Cabo de Santo 
Agostinho, no Grande Recife.

“Quando eu vi o óleo, pensei em
várias coisas. Na tristeza, no
trabalho da minha mãe e em ajudar.” 
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Estamos diante de 
um governo que 
quer destruir o 
Brasil como Nação. 

Paulo Guedes declarou que 
quer privatizar tudo, todas as 
empresas estatais. E disse que 
pretende arrecadar com a pri-
vatização das estatais o valor 
de apenas R$ 75 bilhões. O ab-
surdo da postura deste minis-
tro da Economia que trabalha 
contra o Brasil, é que dados 
divulgados sobre o desempe-
nho das empresas estatais em 
2018 revelam o tamanho da 
sua traição da Pátria. 

Tomando apenas as cinco 
maiores estatais brasileiras, 
elas alcançaram, em 2018, um 
lucro de R$ 70 bilhões. A Pe-
trobras lucrou 26 bilhões, o 
Banco do Brasil, 12 bilhões, a 
Eletrobrás, 13 bilhões, a Caixa 
Econômica Federal, 10 bilhões 

e o BNDES, 7 bilhões de re-
ais. Ou seja, o ministro Paulo 
Guedes quer privatizar as es-
tatais para arrecadar apenas o 
valor que estas cinco maiores 
empresas arrecadam de lucro, 
por ano. Estas informações 
constam do livro “Estatais”, de 
Alessandro Otaviani, profes-
sor de Direito da USP.

Nenhum país cresce e fun-
ciona sem empresas estatais. A 
China possui 150 mil empre-
sas estatais, os EUA possuem 7 
mil estatais e a Alemanha re-
úne 15 mil estatais, entre elas 
a Volkswagen. Apenas as 48 
maiores empresas estatais da 
China tiveram, em 2017, um 
lucro de 217 bilhões de dóla-
res. O Secretário de Privati-
zações do governo Bolsonaro, 
o empresário Ary Mattar, é o 
dono da Localiza, empresa 
que, em 2018, registrou lu-

cro de 650 milhões de reais. 
O desa� o lançado pelo pro-
fessor Otaviani é: será que o 
empresário Ary Mattar, aceita 
vender a Localiza pelo valor 

de seu lucro anual? E será que 
a China aceita vender suas 48 
estatais pelo preço do seu lu-
cro anual? Que vergonha para 
o Brasil ter um ministro assim.

N
estes últimos dias, 
temos visto gigan-
tescas manifesta-
ções contra o gover-

no de direita do Chile, com 
milhões de pessoas nas ruas 
dizendo um estrondoso NÃO 
à política antissocial. Os chi-
lenos não aguentam mais o 
aumento do custo de vida, o 
desemprego e a total desva-
lorização das aposentadorias, 
entre outras desgraças. 

Aqui no Brasil, o governo 
Bolsonaro está conseguindo 
aprovar no Congresso uma 
“reforma” da Previdência, que 
tem como referência esse 
malsucedido modelo chileno. 
Enquanto isso a família Bol-
sonaro entra em confl ito até 
com aliados e o presidente 
não para de fazer o Brasil pas-
sar vergonha mundo afora.

Na América do Sul, há um for-
te movimento de resistência 
ao modelo neoliberal, que 
acaba com empregos, salá-
rios e aposentadorias dignas, 
entre outros direitos conquis-
tados pelos trabalhadores. 

Como sinais dessa resistên-
cia, na Bolívia, o presidente 
Evo Morales foi reeleito re-
centemente; na Argentina, a 
ex-presidente Cristina Kirch-
ner foi eleita como vice na 
chapa de Alberto Fernandez, 
derrotando Macri, o repre-
sentante do neoliberalismo 
que desgraçou a vida dos 
argentinos nos últimos qua-
tro anos. No Uruguai, haverá 
disputa em segundo turno, 
entre o candidato da direita e 
o representante da esquerda.

No Brasil, resta lutar e resis-
tir a esse governo de direita, 
que tem como principal polí-
tica retirar os direitos sociais 
conquistados pelos trabalha-
dores, desde o governo de 
Getúlio Vargas e com avanços 
nos governos de Lula e Dilma.

O que está hoje em disputa 
é: de um lado, partidos e mo-
vimentos de esquerda, que 
pretendem manter e ampliar 
os direitos do povo; do outro, 
os que elegeram Bolsonaro, 
e que querem o poder para 
aumentar os lucros dos ricos 

e entregar as nossas riquezas. 

Ao lado das vitórias da es-
querda no continente, a 
batalha pela declaração de 

inocência de Lula – maior li-
derança política da região – é 
uma das condições vitais para 
o avanço da luta dos povos 
brasileiro e latino-americano.

Pega fogo, cabaré!

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
enviou para consulta pública uma medida que 
está sendo chamada de “taxa do sol”, para cobrar 
pela energia solar que o consumidor produz em 
sua própria casa com painéis solares. É mais uma 
iniciativa desesperada do governo Bolsonaro 
para aumentar a arrecadação diante de uma 
economia estagnada. Alguém esperava que um 
governo cobraria até pelo uso do sol?

Cá entre nós...

Beto Almeida

Governo quer vender estatais
apenas pelo valor do seu lucro anual

Durante a campanha presidencial, no ano passado, Jair Bolsonaro prometeu baixar o 
preço do gás de cozinha para R$ 30. Assumiu a presidência e dez meses depois o preço 
médio do botijão ultrapassa R$ 65, podendo alcançar R$ 115. No dia 21 de outubro, o 
governo Bolsonaro autorizou aumento de 5% nas distribuidoras. O botijão já está sendo 
vendido por cerca de R$ 100 em algumas cidades. 

Desde que assumiu a presidência da 
República, Jair Bolsonaro já deu 400 
declarações falsas ou distorcidas. Os 
dados são do site Aos Fatos, que mapeia 
diariamente canais ofi ciais, redes sociais e 
meios de comunicação. 

Recordar é viver... Presidente Fake News 

PDT vai ao STF
para suspender 
privatizações
O PDT pediu ao Supremo Tribunal 
Federal que suspenda a privatização 
de seis empresas estatais: Serviço de 
Processamento de Dados (Serpro), 
Casa da Moeda, Dataprev, Agência 
Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias S/A (ABGF), 
Empresa Gestora de Ativos (Emgea) 
e Centro Nacional de Tecnologia 
Eletrônica Avançada S/A (Ceitec).

O partido alega que a venda das 
estatais não pode ser feita por meio de 
decretos e resoluções, “em violação ao 
princípio constitucional da legalidade, 
mas por lei específi ca aprovada pelo 
Congresso Nacional”. 

“A Odebrecht – símbolo da 
capacidade empreendedora 
brasileira e presente em 41 paí-
ses – está de joelhos e agora leva 
um tiro de misericórdia dado 
por uma instituição do próprio 
governo”. Esse foi o alerta de 
Pedro Celestino, presidente do 
Clube de Engenharia, sobre a 
destruição das empresas bra-
sileiras e a desindustrialização 
em curso no Brasil, que remete-

rá novamente o país à condição 
de colônia.

Segundo Celestino, o pedido 
de falência da maior construto-
ra nacional, a Odebrecht, pela 
Caixa Econômica Federal, faz 
parte do projeto de enfraque-
cimento – e � nalmente des-
truição – das grandes empresas                 
de engenharia. 

“Sob a capa do combate à 
corrupção, que nos une a todos 

e é necessária, a operação Lava 
Jato promoveu um massacre da 
engenharia brasileira”, destacou, 
referindo-se à prática irrespon-
sável de culpabilizar empresas 
e não pessoas por atos ilegais, 
diferente do que aconteceu em 
episódios similares em outros 
lugares do mundo, onde os em-
presários corruptos são puni-
dos, mas as empresas continu-
am a gerar emprego e riqueza.

Engenharia nacional está sendo destruída

Maiores petrolíferas são estatais,
mas Brasil vai na contramão do mundo

Entre as 25 maiores empresas de 
petróleo e gás natural, 19 são estatais, 
controlando 90% das reservas e 75% 
das produções mundiais. Mesmo assim 
o Brasil está se desfazendo da maior 
empresa nacional, a Petrobras. 
Ao contrário do que está fazendo o 

governo Bolsonaro, o Brasil deveria 
garantir a segurança energética 
nacional e o abastecimento 
aos menores custos possíveis, 
empreendendo um projeto soberano 
para usar as riquezas naturais em 
benefício da maioria da população. 

Para o Brasil se desenvolver 
com qualidade, o petróleo 
produzido deveria ser direcionado 
prioritariamente para o uso interno 
e para a produção de derivados 
pelo parque de refino nacional. A 
exportação deve ser residual.

e x p l i c a
Taxa do sol

Bolsonaro prometeu gás a R$ 30

Editorial
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O derramamento de 
petróleo no Nordes-
te já atinge 2.500 km 
da costa e é conside-

rado o maior desastre do tipo 
já ocorrido no país. Em vez de 
agir para encontrar o causador 
do problema e resolver a ques-
tão, integrantes do governo 
Bolsonaro preferem minimizar 
os impactos e a gravidade da si-
tuação e buscar culpados entre 
seus “inimigos”.

O site Aos Fatos checou de-
clarações de várias autoridades 
do governo para saber o que é 
verdade ou não nas informa-
ções apresentadas por eles sobre 
o desastre.

- Não é verdade, como a� rmou 
o vice-presidente Hamilton 
Mourão, que todo o óleo en-
contrado no Nordeste já tenha 
sido recolhido e que não há 
mais praias sujas. Em nota di-
vulgada no dia 27/10, o Grupo 
de Avaliação e Acompanha-
mento, que monitora a situa-
ção das manchas, a� rmou que 

praias em Pernambuco, Alago-
as, Sergipe e Bahia ainda esta-
vam sendo limpas.

- É falso que o petróleo cru 
encontrado nas praias tenha 

toxicidade mínima, como a� r-
mou o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. O benze-
no, um dos compostos presen-
tes nos detritos, é classi� cado 
como substância cancerígena 

e pode causar dores de cabe-
ça, vômitos e alergias de pele. 
Substâncias como o xileno e o 
tolueno também são perigosas, 
com efeitos observados no fí-
gado, na pele e nos rins.

- Diferentemente do que disse o 
ministro do Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, em sua conta no Twitter, 
o Greenpeace tem auxiliado nas 
operações de limpeza das praias 
afetadas pelo petróleo;

- Não é verdade que ONGs e a es-
querda brasileira não se manifesta-
ram sobre derramamento de óleo, 
como a� rmou o presidente Jair Bol-
sonaro. Além de organizações como 
a Oceânica, o Instituto Maracaípe, 
o Instituto Biota e o Coletivo Praia 
Limpa estarem atuando como vo-
luntárias na limpeza do litoral, polí-
ticos de partidos como PSOL, PT e 
PC do B discursaram e publicaram 
em suas redes mensagens de repú-
dio à atuação do governo.

- É insustentável a a� rmação do 
ministro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, de que as praias do 
Nordeste estão cheias de banhistas. 
Relatos publicado pela imprensa de 
Pernambuco, Bahia e Sergipe indi-
cam que as praias foram esvaziadas 
devido à contaminação.

Levantamento do jornal � e Guar-
dian mostra que o presidente Jair Bol-
sonaro ganhou as eleições com o uso 
exagerado de notícias falsas. 

O estudo analisou cerca de 12 mil 
mensagens repercutidas em cerca de 
300 grupos de WhatsApp, com base 
em dados do WhatsApp Monitor, ferra-
menta desenvolvida pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, e concluiu que 
42% das mensagens compartilhadas 
pela direita eram notícias falsas. Por ou-
tro lado, apenas 3% das mensagens da 
esquerda eram falsas.

Segundo o Guardian, havia quatro 
categorias entre as mentiras da extrema-
-direita, sendo 48% relacionadas com 
teorias sobre fraude em urnas eleitorais, 
19% sobre a facada sofrida por Bolsona-
ro, 16% tratavam de “desmentidos” de 
supostas matérias da grande mídia e do 
establishment e 14% miravam ativistas 
e lideranças da esquerda, recorrendo ao 
anti-feminismo e à LGBTfobia.

A entrada do ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, na in-
vestigação do assassinato da 
ex-vereadora Marielle Franco 
(PSOL) e do motorista An-
derson Gomes – a pedido de 
Bolsonaro – é ilegal. Cabe ao 
STF investigar casos em que 
o presidente da República é 
citado. Moro teria pedido ao 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, junto com a 
Polícia Federal, que investigue 
o porteiro que deu depoimento 
à Polícia Civil e ao Ministério 

Público do RJ. 
O porteiro disse que o ex-

-PM Élcio Queiroz entrou no 
Condomínio Vivendas da Bar-
ra, no Rio de Janeiro, dizendo 
que iria para a casa do então 
deputado Jair Bolsonaro. Mas, 
em menos de 24 horas, o Mi-
nistério Público a� rmou que 
um áudio obtido na investiga-
ção mostra que foi o PM apo-
sentado, Ronnie Lessa, quem 
liberou a entrada de Queiroz. 
Lessa e Queiroz são suspeitos 
dos assassinatos.

Mais de 7 mil pessoas, entre 
amigos, familiares, militantes de 
esquerda, sindicalistas e de mo-
vimentos sociais, comemoraram, 
no dia 27 de outubro, o aniversá-
rio do ex-presidente Luís Inácio 
Lula da Silva. Foi tomado todo 
o espaço que circunda a sede 
da Polícia Federal em Curitiba, 
onde o ex-presidente é mantido 
preso político. 

Em todo o país, também hou-
ve atos para celebrar o “niver” 
de Lula e as vitórias das esquer-
das na Argentina, com a eleição 
de Alberto Fernández e Cristina 
Kirchner, na Bolívia com Evo 
Moraes e de Pepe Mujica para o 
senado, no Uruguai.

Com uma extensa programa-
ção, o Festival Lula Livre durou 
o dia inteiro e reuniu políticos, 
cantores, compositores, poetas, 
bandas e o Coral pela Liberdade, 
que entoou a Canção pela Liber-
tação, de Eduardo Rangel (letra) 
e Maestro Joaquim França (mú-
sica), com a participação especial 
do trompetista Fabiano, já famo-
so pela criatividade e ativismo. 

Brasília, a maior caravana
Brasília foi destaque na fala da 

presidente do PT, Gleisi Ho� man, 
que destacou a maior caravana, 
com nove ônibus, coordenados 
pelos Comitês Lula Livre, Comitê 
de Luta Contra o Golpe, CUT, PT, 
PCO e o Núcleo de Base Marisa 
Letícia, do Congresso Nacional, 
e Núcleo 10 de Fevereiro. Brasí-
lia também foi bem representada 
no festival pela Banda Revolução 
Permanente (ligada à Causa Ope-
rária), apresentada pela coordena-
dora Claudia Regina e durante o 
ato ecumênico, com a participa-
ção de Max de Oliveira.

Diário dos Morta(n)delas
A participação de Brasília teve 

início na sexta-feira (25), com a sa-
ída do comboio de 9 ônibus – 6 do 
PT e 3 da Causa Operária – coor-
denados por Cláudia Regina (PT), 
Ricardo Machado (CUT) e Renan 
Rosa (PCO), que partiram do Ho-
tel Nacional rumo a Curitiba. Du-
rante todo o trajeto, os militantes se 
encontravam em paradas progra-
madas, entoando cantos e palavras 

de ordem como “Chegou, chegou, 
no maior astral, a militância do 
Distrito Federal”.

Os mortadelas, como � cou co-
nhecido o grupo, após matéria de 
um “espião” da revista Veja, que 

acompanhou clandestinamente 
uma das viagens – no julgamento 
de Lula em Curitiba – aderiram ao 
apelido e mantém ainda hoje o co-
dinome e o hábito do famoso san-
duiche de pão com mortadela (ou 

mortandela) sem medo de ser feliz. 
E no aniversário de Lula, mais uma 
vez o grupo fez a diferença, como 
anteriormente em datas como o 
julgamento, Natal, Ano Novo (Re-
vellion Vermelho) e 1º de Maio.

Depois de doar as estruturas 
de telecomunicações para as te-
les, um presente em torno de 120 
bilhões, o Congresso Nacional 
está prestes a entregar todo o stre-
aming (transmissão via Internet, 
tipo Net� ix) do país para as mes-
mas teles. É o que permite o PL 
3832/2019, do senador Vander-
lan Cardoso (PP-GO), presiden-
te da Comissão de Comunicação 
do Senado. 

O projeto, que reforma a Lei 
do Serviço de Acesso Condi-

cionado (Lei 12.485/2011, ou 
Lei do SeAC), tem só três arti-
gos e pretende eliminar as res-
trições à propriedade cruzada 
impostas pelos artigos 5º e 6º 
da lei, que impedem que gru-
pos que operem serviços de 
telecomunicações produzam 
conteúdos e vice-versa. As 
restrições atuais também im-
pedem que as teles controlem 
direitos e talentos de interesse 
nacional, incluindo esportes, 
eventos ou produções. 

O PL 3832 já tem parecer 
favorável do relator, senador 
Arolde de Oliveira (PSD-
-RJ), e tramita na Comissão 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do Senado, em caráter 
terminativo. Ou seja, sendo 
aprovado, segue direto para 
a Câmara. Ao eliminar os 
artigos 5º e 6º, o projeto per-
mitirá a venda da Oi para a 
Claro ou para a Sky, que foi 
adquirida pela AT&T, dona 
da Warner.

Enquanto o governo se omite e
mente, óleo se espalha pelo Nordeste

Jornal inglês mostra que fake 
News elegeram BolsonaroMoro põe PF para perseguir 

porteiro e livrar Bolsonaro

Multidão festeja aniversário de Lula 

Streaming do Brasil em poder das teles

1º de novembro de 2019brasil

“Infelizmente a tragédia anunciada se confi rmou. A reforma da Previdência foi aprovada. 
O caos só será percebido na hora da aposentadoria. Você, seus fi lhos, netos e bisnetos 
pagarão a conta: mais desigualdade, mais pobreza, mais concentração de renda, menos 
direitos sociais. O exemplo do Chile está aí.”   

Senador Paulo Paim (PT-RS)

E Bolsonaro conseguiu: o Senado aprovou a 
reforma da Previdência, que retira muitos direi-
tos dos trabalhadores e di� culta a aposentado-
ria. O texto � xa a idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres, extinguindo 
a aposentadoria por tempo de contribuição.

O texto também estabelece o valor da 
aposentadoria a partir da mé-
dia de todos os salários – em 
vez de permitir a exclusão 
das 20% menores contri-
buições –, eleva alíquotas 
de contribuição para quem 
ganha acima do teto do INSS 
– hoje em R$ 5.839 – e es-
tabelece regras de transição 
para os trabalhadores 
em atividade.

Cumprida a regra 
de idade, a aposen-
tadoria será de 60% 
com o mínimo de 
15 anos de contri-
buição. Cada ano a 
mais eleva o benefí-
cio em 2 pontos per-
centuais, chegando a 

100% para mulheres com 35 anos de contri-
buição e para homens com 40.

O texto � nal deverá ser promulgado até 
o dia 19 de novembro, em sessão do Con-
gresso Nacional, que deverá contar com a 
presença do presidente Jair Bolsonaro.

Aposentadoria vai fi car mais difícil

aposentadoria a partir da mé-
dia de todos os salários – em 
vez de permitir a exclusão 
das 20% menores contri-
buições –, eleva alíquotas 
de contribuição para quem 
ganha acima do teto do INSS 
– hoje em R$ 5.839 – e es-
tabelece regras de transição 
para os trabalhadores 

Cumprida a regra 
de idade, a aposen-
tadoria será de 60% 
com o mínimo de 
15 anos de contri-
buição. Cada ano a 
mais eleva o benefí-
cio em 2 pontos per-
centuais, chegando a 

Osni Calixto 

O Jornal Brasil Popular foi destaque na festa de aniversário de Lula, em Curitiba, distribuído por Ronaldo e Regina

AfInAl, qUeM mAnDoU mAtAr MaRiElLe?
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internacional

O candidato da Frente de Todos, 
Alberto Fernández, foi eleito 
presidente da Argentina, com 
a ex-presidenta Cristina Kir-

chner de vice, obtendo 48,23% dos votos. 
O candidato à reeleição, Mauricio Macri, 
� cou com 40,35%. Pelas regras eleitorais 
do país, para vencer no primeiro turno, é 
preciso ter 45% dos votos ou, então, 40%, 
desde que tenha 10 pontos percentuais a 
mais que o segundo colocado. 

No dia 27 de outubro, os argentinos 
demonstraram nas urnas que queriam se 
livrar das políticas neoliberais de Maurí-
cio Macri: aumento de desemprego, per-
da de renda, crescimento da fome e uma 
forte alta nas contas de água, luz e gás.

O desastre econômico de Macri res-
suscitou outro fantasma para os argen-
tinos: o Fundo Monetário Internacional 

(FMI). A Argentina pediu um emprésti-
mo de 56,3 bilhões de dólares para tentar 
conter a crise cambial. Mas, com a “ajuda”, 
veio mais austeridade e a economia afun-
dou de vez.

Quem também foi atingido pela der-
rota do neoliberalismo foi Jair Bolsonaro, 
aliado de Macri. Ele disse que “os eleitores 
argentinos escolheram mal” e rea� rmou 
que não vai parabenizar Fernández. 

Fernández, por sua vez, dedicou a vitó-
ria ao ex-presidente Lula. “Também hoje 
eu comprimento meu amigo Lula, um 
homem extraordinário que está preso há 
um ano e meio”, publicou no Twitter.

Já Crisitna Kichner fez questão de re-
forçar a importância da unidade em tor-
no do presidente eleito: "peço que essa 
unidade formada para combater o neoli-
beralismo nunca mais se rompa".

Alberto Fernández é o novo presidente da Argentina
cidadania

Milla Gentil
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Os chilenos já não acreditam no 
modelo de mercado livre pregado 
pelo discurso dos neoliberais, in-
cluindo a mídia. Mais de 1 milhão de 
pessoas – cerca de um quinto da po-
pulação – lotaram a Plaza Italia, em 
Santiago, no dia 25 de outubro. Foi a 
maior manifestação do país desde o 
� m do regime militar. Não demorou 
para que o ato fosse chamado de "coi-
sa de terrorista" pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que é aliado do presidente 
chileno, Sebastián Piñera.

O povo chileno já não suporta a de-
sigualdade de renda, traço comum aos 
países da América Latina e caracterís-
tica massacrante do Brasil. Segundo 
a ONU, o 1% mais rico da população 
detém 33% da riqueza. O modelo de 
previdência está deixando idosos na 
miséria. Trabalhadores e estudantes 
não podiam suportar o reajuste do 
transporte, como queria o governo 
chileno. Mas isso foi só a faísca que ge-
rou o incêndio capaz de manter o povo 
nas ruas há mais de dez dias.

A população reage contra os ser-
viços públicos privatizados, modelo 
tão elogiado e seguido por Bolsonaro 
e sua equipe. Até a água é uma mer-

cadoria. Para pagar os altos custos 
dos serviços essenciais e algumas das 
mais caras matrículas universitárias 
do mundo, quase metade da força 
de trabalho de 9 milhões de chilenos 
está endividada.

"Privatizaram nossa água, luz, edu-
cação, saúde, previdência, remédios, 
estradas, bosques, salinas de Atacana, 
as geleiras. Algo mais? Não queremos 
um Chile para poucos. Queremos 
um Chile para todos", disse Claudio 
Bravo, goleiro da seleção chilena e do 
Manchester City da Inglaterra.

O ex-técnico da seleção chilena, 
atualmente do Santos, Jorge Sampa-
oli, também defendeu os protestos 
no Chile. Ele disse que “é um exem-
plo para todos na América Latina, 
lutar contra o neoliberalismo, que 
deixa o povo cada vez mais pobre”. 

O planeta já não suporta um mo-
delo em que o capital transnacional, 
a exploração da massa trabalhadora, 
o controle do dinheiro e das terras 
por poucos produzem populações 
empobrecidas, violentas e desempre-
gadas. A reação em massa no Chile 
talvez seja só o começo de uma nova 
revolução.   

Modelo chileno que
revolta população é igual 
ao de Bolsonaro 
Milla Gentil

1º de novembro de 2019

Vivemos com medo. A 
dura realidade nos leva 
a pedir socorro. Preci-
samos nos sentir mais 

seguros e ter a certeza de que nos-
sos � lhos estão protegidos. É dian-
te dessa insegurança que ronda as 
escolas, as ruas e a vida das pessoas 
que o Governo do Distrito Federal 
(GDF) consegue convencer a co-
munidade escolar a apoiar a milita-
rização das escolas.

Mas os problemas que promo-
vem a violência continuam lá fora, 
sem nenhuma política efetiva para 
combatê-la e evitá-la. Por sua par-
te, as escolas trabalham muito para 
conseguir excelentes resultados, 
embora sem receber da Secretaria 
de Educação o amparo � nanceiro e 
pedagógico necessário.

Ao propor a militarização, o 
GDF deveria também apresentar 
alternativas às famílias, mostran-
do que outra escola é possível. Mas 

uma escola que tenha mais recursos 
� nanceiros e humanos, com pro-
fessores e assistentes concursados 
e servidores que possam auxiliar os 
gestores ou diretores na disciplina, 
nos projetos pedagógicos. Dessa 
forma, as escolas públicas teriam 
melhores condições de trabalho e 
atendimento.

Apresentar uma escola que saiba 
quando irá receber o recurso � nan-
ceiro para as necessidades diárias. 
Equipada, bonita, arejada, com me-
renda nutritiva, Batalhão Escolar na 
porta, bibliotecas, quadras cobertas, 
laboratórios e tecnologia moderna. 
Uma escola democrática, que de� -
na, em conjunto com a comunidade 
escolar, as normas de disciplina (o 
Regimento Escolar).

O que as crianças e jovens preci-
sam é de uma escola que tenha, para 
além do conhecimento do conteúdo 
acadêmico, esporte, lazer, atividades 
culturais, como teatro, dança, músi-

ca, literatura, fotogra� a, vídeo, fanzi-
ne e quadrinhos, capoeira, artes plás-
ticas, entre outras atividades.

Para materializar o sonho de viver 
em uma sociedade sem violência, 
a escola é a maior aliada. Mas a es-
cola que irá evitar que as pessoas se 
tornem violentas é a que se pratica o 
amor e a tolerância. Não uma escola 
que impõe comportamentos abusi-
vos, que desrespeitam as individua-
lidades. Mas uma escola que ensine a 
cidadania e o respeito pelo outro por 
meio da prática cotidiana das liber-
dades de expressão, de pensamento, 
de cátedra, en� m, que respeite e pra-
tique as liberdades democráticas.

As escolas são laboratórios de 
formação para a vida: para uma 
vida justa, igualitária, em que to-
dos sejam reconhecidos, respeita-
dos e sem preconceito. E a parceria 
família/escola/GDF tem todas as 
condições para mudar a realidade 
que vivemos.

A Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados aprovou, no dia 
16 de outubro, o Projeto de Lei 
(PL 3821/19) de autoria do de-
putado Rubens Otoni (PT-GO), 
que incentiva a agricultura fami-
liar por meio da dispensa de li-
citação para os estabelecimentos 
penais que comprarem produtos 
de agricultores familiares. O Pro-
jeto permite a aquisição desses 
produtos, diretamente ou por 
meio de associações e coopera-
tivas, desde que os preços sejam 
compatíveis com os do mercado. 

“Ao permitir a compra dire-
ta por estabelecimentos penais, 
os agricultores familiares, que 
hoje não possuem capacidade 
técnica e gerencial de partici-
par de processos licitatórios, 
passarão a vender seus produ-
tos pelo preço de mercado, o 
que favorece tanto os produ-
tores quanto os estabelecimen-
tos”, explica Otoni. 

“A agricultura familiar é res-
ponsável por grande parte da 
produção de alimentos no Bra-
sil e a proposta visa estimular 
o segmento, gerando mais em-
pregos e renda no campo, além 

de estimular a produção de ali-
mentos de qualidade de manei-
ra sustentável”, a� rma o autor 
do projeto. Dados do Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Esta-
tística (IBGE) mostram que a 
agricultura familiar é responsá-
vel por sete em cada dez empre-
gos no campo. 

A proposta recebeu parecer 
pela aprovação do relator e foi 
aprovada por unanimidade. O 
projeto tramita em caráter con-
clusivo e ainda será analisada 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

A escola não fabrica violência

Comissão de Agricultura da Câmara aprova
projeto que incentiva agricultura familiar 

Rosilene Corrêa 

Juliana Modesto

A vitória de Evo Morales, na eleição na 
Bolívia, por um volume de votos superior a 
40% do total, e com uma diferença de mais 
de 10 pontos percentuais do segundo coloca-
do, indica uma elevação da consciência polí-
tica do povo boliviano, em razão das medi-
das sociais, culturais e econômicas adotadas 
pelo governo. Em resumo, a quarta reeleição 
de Evo é uma enorme derrota do neolibe-
ralismo, num país onde já não existe mais o 
analfabetismo.

Meses antes da eleição, os setores conser-
vadores, irritados com a possibilidade de nova 
derrota, e estimulados pelos EUA, já falavam 
em fraude eleitoral, sem apresentar qualquer 
prova ou indício. É a nova conduta dos EUA: 

não basta que uma força popular ganhe elei-
ção, tem que governar como eles querem. Se-
não, não reconhece a derrota. 

Foi decisivo para esta vitória de Evo, além 
da determinante consciência das massas hu-
mildes e trabalhadoras, que o presidente te-
nha convocado o povo a resistir à tentativa de 
golpe, com manifestações gigantescas de rua, 
o que leva a oligarquia a temer ante uma pos-
sível radicalização revolucionária das massas. 

São vários os exemplos importantes que o 
processo de transformação na Bolívia – com 
estatizações da economia, comunicação po-
pular (TVs, rádios e jornais) e intensa con-
vocação das massas pobres para a ação polí-
tica – oferece à esquerda brasileira.

O Uruguai também reali-
zou eleições dia 27, mas have-
rá segundo turno (24/11), en-
tre Daniel Martínez, da Frente 
Ampla (esquerda), que obteve 
39,2% dos votos, e Lacalle Pou, 
do Partido Nacional (direita), 
que conseguiu 28,6%. O ex-
-presidente Pepe Mujica foi 
eleito senador.

Evo derrota o neoliberalismo 
pela quarta vez

Uruguai terá segundo turno

Beto Almeida
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O PSL emplaca 7 nomes no Top20 
das redes sociais. Este é o resultado 
de pesquisa inédita do FSBin� u-
ênciaCongresso ao monitorar as 

publicações dos 513 deputados federais e 81 
senadores, de 1º de agosto a 30 de setembro.

 O PSL � cou isolado no pódio. A campeã 
foi Joice Hasselman, seguida por Eduardo Bol-
sonaro e Carla Zambelli. Segundo a pesquisa, 
os parlamentares do PT são os que mais publi-
cam nas redes, mas os per� s do PSL registram 
mais interações e o desempenho médio de sua 
bancada é duas vezes superior ao do PT, o se-
gundo melhor partido nas redes.

 Entre os Top20, a esquerda emplacou 
somente Gleisi Ho� mann (PT-PR), Jandi-
ra Feghali (PC do B-RJ), David Miranda 
(PSOL-RJ), Humberto Costa (PT-PE) e Paulo 
Pimenta (PT-RS).

 Os parlamentares do DF � caram nas se-
guintes posições: Luis Miranda (DEM), 22º; 
Bia Kicis (PSL), 24º; Érika Kokay (PT), 32º; Ju-
lio Cesar (Republicanos), 97º; Paula Belmon-
te (Cidadania), 140º; Celina Leão (PP), 201º; 
Regu� e (Podemos), 228º; Izalci Lucas (PSDB), 
240º; Flávia Arruda, 380º; Professor Israel 
(PV), 401º e Leila Barros (PSB), 439º.

Suplente de Regu� e
é acusado de estupro

Denúncias feitas por quatro mulheres apon-
tam o “apóstolo” Fadi Faraj – segundo suplente 
do senador Regu� e – como estuprador de ir-
mãs na Igreja Ministério da Fé de Taguatinga.

Luis Miranda
é acusado de estelionato

O programa Fantástico da TV Globo de-
nunciou que o deputado Luis Miranda é um 
estelionatário. Um ex-funcionário do deputa-
do o acusou de ter maquiado números para le-
sar investidores e usar o dinheiro bancar uma 
vida luxuosa.

Bia Kicis é
denunciada por caixa 2

Bia Kicis – uma das congressistas mais pró-
ximas de Bolsonaro – é alvo de uma denúncia 
de caixa 2 durante o período eleitoral, proto-
colada no Ministério Público por Fernando 
Souza, um ex-apoiador da deputada. Ela teria 
usado como diretório da campanha um apar-
tamento no hotel San Paul, em Brasília, que 
seria do blogueiro Octavio Fakhoury, sem ter 
declarado à Justiça Eleitoral.

Não é possível manter a 
arte enraizada em padrões 
europeus, onde obras são 
retratos de uma existência 
longe da realidade nacional 
e muito distante do contexto 
afro brasileiro. Por isso nas-
ceu o Afrolinguagem, um 

projeto que propõe o uso do 
espaço para fomentar a arte 
negra na grande Brasília.

A primeira apresentação 
será no dia 8 de novembro, no 
Teatro do Museu dos Correis 
(SCS, Qd 4, Asa Sul, Brasília), 
às 20h. O ingresso custa R$ 20. 

Haverá contação de histórias 
com Griot Rêgo Junior, poesia 
de Jorge Amancio, música com 
o contrabaixista Oldeney Woo-
dzalla, arte cênico-musical-po-
ética do Camboatá, formado 
por Maboh e Nayara, e o artista 
plástico Ronaldo Ferreira.

Quem tem o sonho de produzir um 
� lme e vê-lo exibido numa tela de cinema, 
pode realizá-lo utilizando o telefone mó-
vel. Isso é possível no Filmaê, um festival 
de � lmes produzidos com celular, cujas 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
até o dia 5 de janeiro de 2020, em www.
� lmae.com.br. 

O Festival de Cinema Filmaê será re-
alizado de 13 a 15 de março, no Espaço 
Cultural Renato Russo, na 508 Sul, em 
Brasília. Para participar, basta ter um celu-
lar, um tablet ou uma câmera de ação (do 
tipo GoPro, por exemplo). O gênero pode 
ser � cção, documentário, experimental 
etc. O importante é que os � lmes tenham 

entre 1 e 15 minutos de duração, reve-
lem qualidade narrativa e originalidade 
de abordagem e sejam apresentados em 
resolução HD ou superior - no formato 
widescreen ou na posição vertical. 

O Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) da Uni-
versidade de Brasília (UnB) 
voltou às mãos de estudantes 
de esquerda, que lutam con-
tra a privatização da educa-

ção e a favor de mais investi-
mentos no ensino público. A 
Chapa 2, A Gente Que Lute, 
formada pela unidade de 
forças progressistas, recebeu 
7143 votos (73,4% dos votos 

válidos). Já a atual gestão, 
representada pela Chapa 1, 
Aliança Pela Liberdade, com 
ideologia de direita e simpa-
tizante de Bolsonaro, obteve 
2376 votos (24,6%).

Baixaria impera nas redes sociais

Afrolinguagem estreia dia 8/11Filmaê

Festival de fi lmes pelo celular 
está com inscrições abertas  

DCE da UnB retoma tradição de luta do movimento estudantil

EM NOVEMBRO TEM ELEIÇÃO PARA AS DIREÇÕES DAS ESCOLAS. É A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM SUAS MÃOS!

vote! participe! transforme!
Lei nº 4.751/12, art. 46

Com a eleição direta para as direções das escolas, a
comunidade fortalece a educação pública do Distrito Federal!

EM NOVEMBRO

vote! 


