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Lula volta para o povo
O Supremo Tribunal Federal corrigiu seu erro de dois anos atrás e garantiu a presunção de inocência determinada pela Constituição
Federal, libertando os presos que ainda não tinham todos os seus recursos julgados. Um dos beneﬁciados foi Lula, mas ele
ainda aguarda que o STF anule sua condenação devido à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que tramou ilegalidades junto com o
procurador Deltan Dallagnol para criminar o ex-presidente, mesmo sem provas. Pág. 3
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Cá entre nós...
Desemprego alto e aumento da informalidade fazem
com que 104 milhões de brasileiros (50% da população)
tenham de viver com o equivalente a meio salário mínimo (R$ 413,00), que equivale a apenas 100 dólares.

2

Continente convulsionado

A

América Latina, que
está com fome de
democracia, é palco
de intensa convulsão
social. Há disputa cada vez mais
contundente em torno de projetos sociais. O golpe de estado
contra Evo Morales, na Bolívia,
indica que os EUA, bancos e
empresas multinacionais não
aceitam a democracia que nacionalizou as riquezas naturais
(petróleo, gás) e as colocou a
serviço do bem-estar do povo
boliviano. Contra esta privatiza-

ção selvagem se levantaram os
povos do Chile e do Equador,
e pelo voto popular, presidentes nacionalistas e populares
foram eleitos no México e na
Argentina, derrotando o neoliberalismo.

Como parte de todas estas
crises políticas que afetam
vários países, ocorre a liberação de Lula, submetido a 580
dias de prisão ilegal, conforme reconheceu, embora com
atraso, o Supremo Tribunal

Federal. Mas, esta liberação
não teria ocorrido sem uma
divisão no bloco dominante
e uma perda de popularidade
do governo Bolsonaro.

Lula está livre, mas sob ameaças. Bolsonaro ameaça usar
a Lei de Segurança Nacional,
sem uso desde 1983, para
intimidar Lula e a sociedade
como um todo, pois sabe que
a entrada em vigor da Reforma da Previdência provocará
muita revolta nos brasileiros.

Recordar é viver...

A confissão

O Enem já chegou a ter 8,7 milhões de
estudantes no governo Dilma Rousseff.
Mas o número de inscritos vem caindo
nos governos neoliberais de Temer e
Bolsonaro, que estão destruindo o sonho da juventude de cursar uma faculdade. Este ano foram apenas 5 milhões
de inscrições e a tendência é piorar.

Jair Bolsonaro confessou que o trabalho de
Sérgio Moro como juiz o levou à presidência. É mais uma prova de que Moro agiu
politicamente todo o tempo para prejudicar
Lula e beneficiar a eleição de Bolsonaro.

Ciente da delicada conjuntura política, e que o ódio político e social antipetista ainda
está em vigor – como se viu
na Bolívia – Lula começa a
costurar alianças amplas em
defesa da Constituição, da
soberania nacional e dos direitos dos cidadãos, especialmente o direito ao emprego
e do salário, ambos ameaçados. Esta é a grande tarefa de
Lula: unir o povo – não apenas as esquerdas – em Defesa
da Nação Ameaçada.

Última notícia
Espanha evita extrema direita
Assim como já ocorre em Portugal, a
Espanha tem agora um governo contrário à
política neoliberal dos governos de direita
e extrema-direita. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de centro-esquerda,
e o Podemos, de esquerda, formaram um
governo de Coalizão.
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O

ex-presidente Lula
deixou a carceragem
da Polícia Federal em
Curitiba (PR), no dia
8 de novembro, após 580 dias
preso politicamente. A soltura
aconteceu um dia depois que o
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que a Constituição deve
ser respeitada e declarou que a
prisão após condenação em segunda instância é ilegal.
Ao sair da prisão, Lula atravessou a rua e foi agradecer às

pessoas da Vigília Lula Livre.
"Todo santo dia vocês eram o
alimento da democracia que eu
precisava para resistir à safadeza e à canalhice que um lado
podre do estado brasileiro, da
Justiça, do Ministério Público,
da Polícia Federal, da Receita
Federal que trabalharam para
criminar o PT, criminar o Lula",
discursou o ex-presidente.
No dia seguinte, Lula foi para
São Bernardo do Campo (SP)
e discursou no histórico Sindi-

cato dos Metalúrgicos, mesmo
local onde se entregou para se
transformar no mais emblemático preso político da história
do Brasil. Ele saiu da prisão da
mesma forma como entrou, nos
braços do povo.
No discurso, o ex-presidente
deixou claro que vai combater
o governo Bolsonaro, que é um
desastre para os mais pobres.
“O que vejo é que o povo ficou
mais pobre, com menos saúde,
menos casa, menos emprego.

Cresce rejeição a Bolsonaro
A popularidade de Jair Bolsonaro está caindo. É o que
mostra a pesquisa da Consultoria Atlas, divulgada pelo jornal
El País. O índice de eleitores que
acreditam que a gestão de Bolsonaro é ruim ou péssima subiu
de 39,8% para 42,1%, enquanto
que a avaliação regular passou
de 28,7% para
29,6%. Já o índice de ótimo
ou bom caiu
de
28,2%
para 27,4%.

Mais de 40 milhões, 50% da população está ganhando R$ 413
por mês. Seria importante que
ele fizesse o que vocês fazem:
pegar R$ 413 e sustentar a família, pagar transporte para trabalhar. Queria que ele fosse pro
médico, comprar remédio. Eu
acho que não tem outro jeito”.
Para Lula, Bolsonaro e Paulo
Guedes [ministro da Economia] são lacaios da burguesia e
do capital especulativo estrangeiro. “Quero que eles expliquem por que querem destruir
a nossa Petrobras, o BNDES, o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica? Quero saber porque
esse cidadão que se aposentou
muito jovem quis tirar aposentadoria do povo brasileiro.
Quero saber porque esse cidadão que nunca ganhou salário
mínimo quer congelar o salário, que nunca teve a carteira
profissional azul quer criar a
carteira verde amarela que vai
ter empregos intermitentes.
Não vai ter registro em carteira. Eles estão apresentando um
projeto econômico que vai empobrecer cada vez mais a sociedade brasileira”.
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Entenda a
decisão do STF
Enfim, o STF decidiu que volta a valer
o que está escrito na Constituição
(inciso LVII do artigo 5º): “ninguém
será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”. Ou seja, a prisão de
um réu só pode ser autorizada após
o fim de todos os recursos possíveis.
A decisão do STF prova que, durante
dois anos, a Constituição foi suspensa
para que Lula ficasse fora do processo
eleitoral e a elite tomasse o poder.
O artigo 283 do Código de Processo
Penal (CPP) deixa isso ainda mais
claro: “Ninguém poderá ser preso
senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou, no curso
da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou
prisão preventiva”.
E como o Judiciário ainda não julgou
todos os recursos de Lula, os processos
tramados pelo ex-juiz Sergio Moro,
e pelo procurador, Deltan Dallagnol,
ainda podem ter as decisões
revertidas, principalmente depois
que o mundo tomou conhecimento
das trocas de mensagens que deixam
claro que Moro e Dallagnol agiram
ilegalmente para incriminar o
ex-presidente.

Ameaças são reais
Assim que Lula anunciou que vai rodar o Brasil para falar
dos desmandos que vem ocorrendo no governo federal,
Jair Bolsonaro ameaça utilizar a Lei de Segurança Nacional
para incriminar o ex-presidente pelos atos públicos.
O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PSLSP), já afirmou que, se ocorrer no Brasil o que acontece no
Chile, é possível reimplantar um novo AI-5 (perseguição
e assassinato de adversários). Por sua vez, o deputado
federal Coronel Tadeu (PSL-SP) afirmou que não vê a hora
“do Lula morrer”, num claro incentivo ao assassinato do
ex-presidente.
Outra denúncia séria surgiu da divulgação de mensagens
de um grupo no Whatsapp, formado por empresários
apoiadores de Bolsonaro, que chegaram a comentar a
necessidade de contratar um snipper para atirar em Lula
no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
www.brpopular.com.br 3
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Aposentadoria
e pensões
serão menores

Morte de indígena no Maranhão é apenas um episódio da ampla tragédia

D
Luiz Pedro

Nova Previdência está valendo desde 12 de novembro

N

o dia 12 de novembro, o Congresso
promulgou a Emenda Constitucional
que altera o sistema de Previdência Social. Agora a idade
mínima de aposentadoria é 65
anos para o homem e 62 para a
mulher. Outra mudança importante é o cálculo do benefício
que vai se basear na média de
todos os salários do trabalhador
e não nos 80% maiores como
hoje, o que vai diminuir bastante o valor da aposentadoria.
Além disso, com 20 anos de

contribuição, os trabalhadores
homens terão apenas 60% da
média. Esse percentual sobe 2
pontos por ano de trabalho a
mais. Para as mulheres, o tempo
de contribuição mínimo é de 15
anos. Os trabalhadores do setor
privado que já estão no mercado terão cinco opções de transição e os servidores, duas.
Outra alteração terrível é a
redução da pensão por morte
em 40% quando o único dependente é o cônjuge. A acumulação de pensão com aposentadoria também é restringida.

PEC Paralela inclui estados e
municípios na reforma da Previdência
Osni Calixto

O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, adiou a conclusão da
votação da PEC Paralela da Previdência (133/2019) devido à falta
de quórum no dia 12 de novembro. Como a semana foi reduzida
em razão do encontro de cúpula
do BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), em Brasília, as votações devem ser retomadas na semana seguinte.
A PEC Paralela – que depois
de aprovada no Senado ainda será
votada na Câmara – inclui estados
e municípios nas mesmas regras
nefastas aplicadas a servidores da
União.
Além disso, existe a votação do
Projeto de Lei Complementar que
trata da aposentadoria por periculosidade, para categorias com
risco permanente, e outros destaques, que tratam de aposentadoria
por invalidez, regras de transição,
abono permanência para servidores e idade mínima para aposentadoria especial.
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Fim do DPVAT gera
rombo de R$ 2,1 bi no SUS
O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida
provisória que extingue
os seguros obrigatórios
DPVAT e DPEM a partir
de 2020. Com a extinção
do DPVAT, o governo deixará de repassar R$2,1 bi
ao SUS (Sistema Único de
Saúde) e R$ 2,3 bi para indenizações a acidentados
no trânsito, levando-se em
conta os valores repassados este ano.
Foi uma iniciativa sem
nenhum estudo, nem indicação de como serão
resolvidas essas questões,
sobretudo o rombo no
SUS. Esses valores eram
pagos por quem causa o
dano (veículos motorizados) e agora será pago por
todos os cidadãos, inclusive quem não utiliza carro.
O DPVAT protege motoristas, passageiros e pedestres em caso de acidente

de trânsito. As indenizações podem ser requeridas
em casos de morte, invalidez permanente ou para
pagamento de despesas
médicas suplementares.
Além de prejudicar
milhões de vítimas de
acidentes automobilísticos, Bolsonaro se vinga
do seu mais recente desafeto, o deputado Luciano
Bivar (PE), presidente do
PSL, partido do qual Bolsonaro se afastou no dia
12 de novembro, data da
publicação dessa medida
provisória. É que Bivar
preside o conselho de administração da seguradora Excelsior, uma das credenciadas pelo governo
para cobertura do seguro DPVAT, que deixa de
existir a partir de janeiro
de 2020 caso o Congresso não derrube a medida
provisória.

sores de terras indígenas, já
que o Estado nacional não
garante que esses territórios
permaneçam resguardados.
O governo do Maranhão,
após a morte de Paulino,
anunciou a criação de uma
força tarefa estadual para
agir em conjunto com os
órgãos federais que tratam
da questão indígena, mas
há poucas chances de os assassinos serem punidos ou
mesmo de serem levados a
julgamento: todos os 12 casos anteriores permanecem
sem solução.
O secretário de Estado de
Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco
Gonçalves, anunciou que o
governo maranhense retirou
da região três outros Guardiões e colocou-os em local
seguro, além de incluí-los no
programa de proteção às testemunhas. Um dos retirados

da Araribóia é Laércio Guajajara, que sofreu ferimentos
de arma de fogo no mesmo
episódio que vitimou Paulino. Um madeireiro, Márcio
Greykue Moreira Pereira,
também morreu na ocasião.
A Terra Indígena Araribóia foi demarcada no
final da década de 90 do
século passado, tem 413
mil hectares e abriga duas
etnias: além dos guajajaras,
existem na área índios isolados awá guajás, que não
mantêm contato sequer
com outros povos indígenas. A Araribóia sofreu um
grande incêndio em 2015,
quando cerca de 53% de
suas florestas foram queimadas. Neste mês, quatro
focos de incêndio surgiram
na área, mas conforme a
Funai e o Governo do Estado, o fogo está controlado e
está sendo debelado.

Patrick Raynaud/Mídia índiaLins

e 1916 até esta
data, 13 indígenas foram assassinados no Maranhão, segundo a Sociedade
Maranhense de Defesa dos
Direitos Humanos. A morte mais recente foi de Paulo
Paulino Guajajara, na Terra Indígena Araribóia, no
primeiro dia de novembro.
Os guajajaras, etnia mais
numerosa do Maranhão, é
também a principal vítima
da ação genocida de madeireiros e narcotraficantes:
no período, 11 guajajaras
tiveram sua vida tirada. Um
kaapor e um gamela tiveram
o mesmo destino.
O caso de Paulo Paulino
Guajajara teve repercussão
nacional e no exterior. Ele
era um Guardião da Floresta, grupo que busca na mata
a identificação de acampamentos ou de ações de inva-

AI5, diluído sob nova roupagem, tramita no Congresso
Ubirajara Lins

Jair Bolsonaro disse que sonha
quem defende a volta do AI5 – decreto da ditadura, datado de 1968,
que permitia prisões ilegais, intervenção em sindicatos e censura –
mas disse haver outras formas para

se chegar àquele objetivo.
De fato, tramitam no Congresso
vários projetos de lei que regulamentam o controle da sociedade,
permitindo às empresas a espionagem sobre o conteúdo da internet e

a entrega das informações ao Exército. É o caso do PL 2418, do deputado José Medeiros, que autoriza o
monitoramento de publicações de
usuários pelos provedores de Internet e que as publicações sejam
repassadas às autoridades. Quer
ainda a instalação de equipamentos
pelas autoridades para executar esse
controle sobre a vida do internauta.
Pior, o projeto de lei espião quer a
infiltração de agentes de órgãos de
inteligência e segurança pública nas
redes de telefonia e Internet, para
analisar informações sobre o que
chama de ataques terroristas e homicidas, bastando autorização da
Justiça Militar.

Mas tem mais repressão. O projeto
de lei 1595, do deputado Major Vitor
Hugo, recupera projeto de iniciativa
do então deputado Jair Bolsonaro,
de 2016, e define ações estatais para
combate ao terrorismo, inclusive,
“por meio da coleta e da busca de dados de inteligência e da produção de
conhecimento”. O autor, profissional
treinado pelo Exército para ações de
inteligência e espionagem, quer ainda
que a futura lei seja aplicada também
para prevenir e reprimir a execução de
ato que, mesmo não tipificado como
crime de terrorismo, seja perigoso
para a vida humana ou potencialmente destrutivo em relação a alguma
infraestrutura crítica, serviço público

essencial ou recurso-chave. Segundo
o texto, basta que o ato aparente ter
a intenção de intimidar ou coagir a
população ou de afetar a definição de
políticas públicas por meio de intimidação e coerção. Um julgamento subjetivo por parte da autoridade pode
enquadrar dessa maneira qualquer
comício ou ato político, uma plenária
sindical ou estudantil.
Com estes projetos, e há outros em
tramitação, como o 443, são alcançados parte dos objetivos repressores
contidos no AI5. É imperioso mobilizar as forças democráticas para impedir a aprovação destes projetos que
representam vários Ai5 diluídos e um
controle autoritário sobre a sociedade.

Multa de FGTS cai de 40% para 20% e favorece demissões
Quando alguém pensa
que o governo Bolsonaro
já não tem o que arrancar
do pobre trabalhador, ele
cria um novo modelo de
contratação que prevê
multa menor para o Fundo de Garantia por Tem-

po de Serviço (FGTS).
Em caso de demissão, o
valor recebido deve cair
dos atuais 40% para 20%,
o que estimula os patrões
a demitir quando quiser.
O novo modelo vale
para os contratos do

Trabalho Verde e Amarelo, como é chamado
o programa do governo
que deixa o trabalhador
praticamente sem direito a nada. Nem a contribuição patronal para
o INSS – de 20% sobre

a folha – será mais paga.
E para piorar, Bolsonaro
vai cobrar INSS dos desempregados para compensar o que os patrões
deixarão de pagar. Sim,
será cobrado 7,5% sobre
o seguro desemprego.

“Da ditadura,
tenho ódio
e nojo”.
Ulysses Guimarães
www.brpopular.com.br 5
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Brasil, um país isolado

Milla Gentil

A

queles tempos do governo Lula,
em que o chanceler brasileiro Celso Amorim havia transformado o
Brasil em queridinho do planeta,
definitivamente viraram cinzas. Analistas da
geopolítica mundial caminham para um consenso: Bolsonaro atirou o Brasil no poço do
isolamento, e o país desce rapidamente em direção ao fundo.
Primeiro, foram as críticas mundiais pela
passividade de Bolsonaro diante das queimadas na Amazônia. Em seguida, a reação da
Human Rights Watch, acusando Bolsonaro
de “atacar frontalmente" os direitos humanos por meio de suas políticas de segurança
e de meio ambiente.
Em setembro a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou sobre “uma redução
do espaço democrático” no Brasil, que pode
retirar o país do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Mas é o aspecto econômico que mais reforça o isolamento do governo Bolsonaro e
pode impactar sua estabilidade. A França se
recusou a assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul.
Até os produtores de soja já se deram conta
de que a política de Bolsonaro é nefasta para

seus negócios, como admitiu Blairo Maggi, um
dos maiores produtores e exportadores do país.
As declarações agressivas de Bolsonaro
também agravam a situação. “Tenho uma
mensagem para a querida Angela Merkel:
pegue seu dinheiro e refloreste a Alemanha.
Vocês precisam muito mais do que nós”, disse ele em resposta à recusa alemã de continuar
apoiando o Fundo Amazônia, um mecanismo
de cooperação internacional formalizado no
governo Lula.
A péssima imagem do país também afeta o
Comércio e o Turismo. A rede internacional de
moda H&M informou que vai parar de comprar couro brasileiro, e o grupo francês Terre
Voyages, que organiza pacotes turísticos para
o Brasil há 25 anos, comunicou que, para a
temporada 2020, incluiu em seu roteiro no país
apenas a rota de navegação no rio Tapajós.
Um grupo de 230 fundos de investimento,
que dirige carteiras da ordem de 16 bilhões de
dólares, alertou sobre as “crescentes dificuldades no acesso aos mercados internacionais por
empresas que utilizam cadeias de suprimentos
do Brasil e expostas à devastação da Amazônia”. Claro que esses fundos não se importam
com o meio ambiente, mas eles mostram que o
isolamento econômico pode ser o calcanhar de
Aquiles da extrema direita brasileira.

Golpe na Bolívia: neoliberalismo não aceita democracia
Beto Almeida

Antes e
depois de
Evo MoraLes

O Golpe de Estado contra Evo Morales,
na Bolívia, tem apoio dos EUA, das oligarquias internas e das multinacionais que
sonham privatizar o gás, o petróleo, o lítio
e as telecomunicações estatizadas pelo governo popular que, além de ter erradicado
o analfabetismo, elevou o valor do salário
mínimo nacional em 127%. Além disso,

Bolívia melhorou
*2006
Analfabetismo
13,0%
Desemprego
9,2%
Pobreza Moderada 60,6%
Pobreza Extrema 38,2%
Salário Mínimo
$ 60

*2018
2,4%
4,1%
34,6%
15,2%
$ 310

*2006 – Quando Evo Morales assumiu
*2018 – Último ano completo de Governo
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Evo firmou acordos de cooperação
nuclear, petrolífera, mineral e militar com a Rússia de Putin, o que os
EUA não aceitam.
Desde que Evo foi eleito, em 2005, os EUA fazem
sabotagens contra o seu governo. Estavam esperando
o momento certo para dar
um golpe, e, com o apoio de
grupos de ricaços racistas e
violentos, aproveitaram as
eleições para atacar. Meses
antes da eleição já diziam
que haveria fraude, mas não
apresentaram
nenhuma
prova. Era o golpe.
Evo convocou novas eleições, como exige a auditoria
da OEA, mas a oligarquia
sabe que Evo tem maioria
popular, e não aceita. Forçou
sua renúncia e lançou o país
numa crise. Tentarão impor
um governo para privatizar
e destruir os direitos sociais.

É fundamental a resistência dos movimentos populares,
que pode frustrar o plano dos gringos e, vencendo as novas eleições, manter as políticas do governo Evo.
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Novamente 20 de Novembro
Joelma Rodrigues

E

screver algo sobre o 20 de novembro ou sobre o mês da consciência negra não é uma tarefa fácil,
gera um desconforto difícil de lidar. Porém é importante expor as questões
raciais que os novembros nos têm proporcionado. Somos pretas e pretos 365
dias por ano e esse “detalhe”
não é cotidianamente pautado como deveria ser.
Vivemos em uma sociedade fundada e estruturada sobre a divisão
e hierarquização racial,
sustentada pela violência
racista e pela hiperexploração
das pessoas “não brancas”. O
mito da democracia racial
segue em pleno funcionamento e seus resultados
deletérios são sentidos e
vividos por todos os pretos e pretas neste país.
Ser preto, no Brasil, é viver – diuturnamente – sob o
olhar dos vigias que nos ob-

servam atentamente para nos enquadrar
em algum suposto delito. Enquanto isso,
corpos negros tombam, são encarcerados,
violados de todas as formas possíveis e
entendem poder nos usar como massa de
manobra.
Para os espectros políticos, a pretitude
é um número a ser manipulado, usado, é
apenas um viés. Não, não somos um setor
da sociedade brasileira, somo a maioria
numérica da população, vivemos menos
e em piores condições, trabalhamos mais
e recebemos menos, nossas práticas, as
nossas crianças, nossa cultura são criminalizadas, nossos jovens são assassinados
e presos, nossas jovens expostas para consumo como se fossem pedaços de carne.
É 20 de novembro novamente, feliz por
poder encontrar vários irmãos e irmãs. É
20 de novembro novamente e meu desejo
é de ver a pauta racial presente todos os
dias do ano. A data é nossa, criação nossa,
construção nossa.
Não somos um dado à parte. Somos,
com nossos irmãos e irmãs indígenas, os
construtores desse país.

Consciência Negra
Encontros
18 a 23/11, das 14h às 18h, 1°
Festival Afirmativo de Dança, no
Sesc do SCS

22/11, às 19h, dois filmes: El
Último Quilombo, de Alberto
Masliah, e La Voz de los Sin Voz,
Tocaña, de Marcel Cluzet.

19/11, às 15h, Roda de Conversa
e Autocuidado e Solidão da
Mulher Negra, na Casa da
Cultura da América Latina, SCS

Câmara Legislativa
19/11, das 14h às 19h,
Seminário Narrativas da
Presença Negra na História do DF

21/11, no CEU das Artes do
Recanto das Emas (Qd. 113),
atividades diversas

20/11, às 19h, Sessão solene do
Dia da Consciência Negra

23/11, no CEU das Artes de
Ceilândia (QNR 02), atividades
diversas

25 a 29/11, Exposição
Reintegração de Posse –
Narrativas da Presença Negra na
História do DF

27 a 29/11, 1° Seminário Corpo,
Cena e Afro epistemologias, no
IFB, 610 Norte

28/11, às 18h, Entrega do
Prêmio Marielle Franco de
Direitos Humanos

27 a 29/11, às 16h, Ocupação
Ceilândia, na Praça do Cidadão e
Quilombo Urbano Casa Akotirene

Palácio do Buriti
25/11, Entrega do certificado
de reconhecimento das Casas
de Terreiro como Patrimônio
Imaterial.

30/11, das 9h às 22h, Ceilândia
Mais Negra, no Estacionamento
da Estação Terminal do Metrô
Cinema - Instituto Cervantes
(707/9 Norte)
21/11, às 19h, Quilombo Rio dos
Macacos, o Filme”, de Josias Pires

Frente em Defesa da Soberania é lançada em Goiás
Juliana Modesto

No dia 31 de outubro foi realizado em Goiânia o Fórum de
Debates em Defesa da Soberania
Nacional e das Estatais, no plenário da Assembleia Legislativa,
quando também foi lançada a
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional em
Goiás. Esta Frente já havia sido
lançada nacionalmente por deputados e senadores, com o objetivo de defender, discutir e envolver o parlamento e a sociedade
civil no debate sobre a Soberania
Nacional, com o compromisso de
levá-la a estados e municípios.

Participaram do Fórum de
Debates os deputados federais
Patrus Ananias (PT-MG), secretário-geral da Frente Nacional, e
Rubens Otoni (PT-GO), coordenador da Frente em Goiás, a deputada estadual Adriana Accorsi
(PT-GO), que presidiu o ato, o
ex-ministro Gilberto Carvalho e
lideranças partidárias, dos movimentos sociais e dos trabalhadores das empresas públicas ameaçadas de ser privatizadas.
Rubens Otoni alertou que a soberania nacional está em risco e,
por isso, é importante um grande

debate com a sociedade. “Não podemos aceitar o caminho da privatização, onde empresas públicas,
que possuem papel estratégico no
desenvolvimento social e econômico, como a Petrobrás, Eletrobrás,
Saneago e tantas outras, sejam oferecidas a preço de banana no mercado internacional”.
O deputado disse que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional não é
uma questão partidária. “É uma
questão que envolve o interesse
do povo brasileiro pela soberania
nacional, contra a privatização”.

Destacou que “não queremos que
a Saneago vire uma nova Celg”.
Para Patrus Ananias, “é preciso mobilizar a sociedade bra-

sileira no debate amplo, democrático e plural sobre o país que
nós queremos deixar para as gerações futuras”.
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Pela vida das mulheres:
Câmara Legislativa instala a CPI do Feminicídio
Este ano já foram registrados 29 feminicídios no DF. Para Arlete Sampaio, CPI deve aperfeiçoar políticas públicas em defesa da vida das mulheres.
Mariana Zoccoli

A

Câmara Legislativa
do Distrito Federal
instalou, na primeira
semana de novembro, a CPI do Feminicídio. O
requerimento para criação da
comissão foi feito pelos deputados distritais Arlete Sampaio
(PT) e Fábio Felix (PSOL).
Para Arlete, a CPI irá “identificar falhas na política pública
de prevenção e acolhimento às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar e de
aprimorar o enfrentamento ao
feminicídio de modo geral”.
“O objetivo da CPI é tentar destrinchar as razões pelas
quais tantas mulheres são mor-

tas no DF. Precisamos conhecer
essa realidade para propor ao
Poder Executivo, ao Judiciário
e à CLDF ações para inibir essas ações”, explica a deputada.
A CPI que investigará os casos de feminicídio no DF terá
duração de 180 dias, prorrogáveis por igual período, e é composta por 5 membros. Além de
Fábio (relator) e de Arlete (co-relatora), fazem parte Rodrigo Delmasso, do PRB; Cláudio
Abrantes, do PDT; e Eduardo
Pedrosa, do PTC. O presidente
ainda será escolhido.Na primeira reunião, realizada no dia 7 de
novembro, a oposição propôs
três oitivas para 2019: Secreta-

rias da Mulher, Segurança Pública e Polícia Civil. O objetivo
é que as autoridades prestem
esclarecimentos sobre as atuações no âmbito da prevenção e
do acolhimento às mulheres em
situação de violência. Os integrantes da CPI também querem
entender como funcionam os
protocolos de investigação e de
repressão ao feminicídio do DF.
Além disso, foram aprovados dez requerimentos de
informação, elaborados por
Fábio Felix e Arlete Sampaio.
Os documentos são destinados
às Secretarias de Mobilidade,
Mulher, Educação, Segurança, Saúde, Desenvolvimento

Social, Polícia Civil e Polícia
Militar. São solicitadas informações sobre quantitativo de
feminicídios tentados e consumados; quantidade de ocorrências de Maria da Penha no
DF; fluxo de atendimento nas
delegacias; cópia dos inquéritos de feminicídio, bem como
dos resultados das investigações; fluxo dos programas de
prevenção, e atendimento à
mulher; orçamento destinado
aos serviços existentes; quantidade de servidores que hoje
atuam na ponta, entre outras.
Os dados solicitados são do
ano de 2015, quando a Lei entrou em vigor, até 2019.

Exposição de arte Naif
antecipa museu à céu aberto no DF
No dia 5 de dezembro, a partir
das 19h, o brasiliense poderá conhecer parte do acervo que integrará o espaço Barthô-Naif, projeto de
ocupação artística que está sendo
implantado às margens do Rio São
Bartolomeu. A exposição será no
Mercado do Café, na 509 Sul, e ficará em cartaz até o dia 31 de janeiro
de 2020.
O Agrônomo Odécio Visintin
Rossafa Garcia e a pedagoga Shirlene Miranda são os proprietários
da Fazenda Barthô, uma área de 31
hectares reflorestada com cerrado
às margens do rio São Bartolomeu

que pretendem transformar numa
referência turística e social de bases comunitárias. Eles encomendaram ao arquiteto Lucas Calixto e à
design Jurema Oliveira um plano
diretor de construção que levou em
conta o uso comunitário dos espaços, com anfiteatros, área de lazer,
jardins temáticos, cozinha do cerrado e adega de bebidas produzidas
no cerrado, além do museu propriamente dito. A beleza colorida e
a “ingenuidade” da arte Naif serão
o fio condutor da proposta, o mote
da interação com os moradores da
região, carentes de cultura e lazer.

Na exposição “Literatura Brasileira – Uma visão Naif – Mostra literária do Cerrado e Coletiva Naifs
Brasileiros”, com o apoio da Galeria
André Cunha, de Paraty, Odécio
abrirá ao público brasiliense parte
do seu acervo pessoal que integrará
o Barthô-Naif. São 40 obras temáticas, em que artistas brasileiros do
gênero interpretam passagens de
livros clássicos da literatura brasileira, parte da exposição realizada
pela galeria André Cunha na Flip
2019, além de 24 telas de 12 artistas
contemporâneos Naifs Brasileiros
convidados.

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

vote! participe! transforme!

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

Lei nº 4.751/12, art. 46
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