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Cai popularidade
de Bolsonaro
É o presidente com pior desempenho de início de
mandato registrado na história do Brasil.
Pesquisa CNT/MDA (22 a 25/8)
aponta que 39,5% da população
consideram o governo Bolsonaro
ruim ou péssimo, enquanto 29,1%
acham regular e só 29,4% ainda
o avaliam como bom ou ótimo.
Outras três pesquisas (Datafolha,
Ipespe e MDA) também mostram
forte rejeição ao presidente que
só arranja confusão e ignora os
problemas sociais. Pág. 3

Brasília precisa reagir

Energia do DF pode ﬁcar mais cara e pior
Se o governador Ibaneis Rocha levar adiante a ideia
de privatizar a CEB, os apagões e reajustes abusivos
serão uma realidade para a população do DF, assim
como aconteceu em Goiás.

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Leia nesta edição
Lula pede união do povo em defesa da soberania
nacional, sobretudo Amazônia e Petrobras Pág. 3
Comissão do Senado aprova reforma, mas
aposentadoria pode ser salva se povo pressionar
senadores Pág. 4
O SUS precisaria melhorar, mas está sendo
destruído parar beneﬁciar setor privado Pág. 4
O mundo está de olho na Amazônia e Bolsonaro
está louquinho para entregar Pág. 6
Modelo econômico que Brasil está copiando faliu a
Argentina, que declarou moratória Pág. 6
Recorte o cupom para ter isenção de taxa de
matrícula na Cooplem Idiomas Pág. 8
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O agente externo

M

ais que cirurgia de hérnia
no estômago, preocupa
o Capitão Presidente a
sua própria queda de popularidade, atestada por pesquisas,
que no passado sempre inflaram
sua imagem para levá-lo ao Alvorada. Pouco a pouco vai revelando-se
a imagem de que o Presidente da
República é um agente do capital
externo contra os interesses nacionais. Ele está destruindo todo o Estado Nacional em favor dos países
ricos, e caminha para transformar
o povo brasileiro em subalterno de
outros Estados.

A extinção do Ministério do Trabalho e a ação contra os direitos do
trabalhador – duramente construídos desde a Era Vargas – visam dar
maior lucro possível aos ricos. A
desnacionalização da Embraer, da
Petrobras Distribuidora, da Base de
Alcântara e a ação para queimar as
reservas internacionais acumuladas no Governo Lula, transformam
o Brasil em presa fácil do capital
internacional.
A destruição dos instrumentos de
proteção ambiental, ação coordenada por apoiadores de Bolsonaro

(madeireiros e garimpeiros) provocou incêndios intencionais em
centenas de localidades da Amazônia brasileira AO MESMO TEMPO. É
o governo que oferece o pretexto
perfeito para que países imperialistas se assanhem a pretender uma
ação de ocupação da riquíssima
Amazônia Brasileira sob o disfarce
de “ajuda humanaria ambiental”.
Bolsonaro é o verdadeiro agente
da entrega da Amazônia. A desnacionalização do Oleoduto de Urucu
no Amazonas prova que seu “nacionalismo” é uma cortina de fumaça
para a entrega.
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Despenca a popularidade de Bolsonaro

J

air Bolsonaro é o presidente com
a pior avaliação da história levando-se em conta os oito primeiros
meses de governo. Pesquisas de
quatro diferentes institutos – Datafolha, Ipespe, Vox Populi e MDA – deixam claro que o presidente é cada vez
mais rejeitado pela população.
Não poderia ser diferente, afinal
as pessoas começam a sentir na pele
as consequências dos atos e omissões
do governo. A educação e o meio ambiente sofrem cortes no orçamento, o
desemprego cresce, a Amazônia está
em risco, a política externa vai de mal
a pior, empresas estratégicas são rifadas, surgem atos de censura nas artes,

a Polícia Federal é aparelhada para
proteger a família Bolsonaro etc.
A pesquisa Datafolha aponta que
43% dos brasileiros veem Bolsonaro
como "ruim ou péssimo" e 29% como
“ótimo/bom”. Na Vox Populi, a avaliação negativa também supera a positiva: 40% a 23%.
Seguindo na mesma linha, a pesquisa CNT/MDA mostra que 39,5%
classificam negativamente o presidente, enquanto que 29,4% o qualificam
de forma positiva. Até na pesquisa do
mercado financeiro a popularidade
de Bolsonaro está derretendo. Levantamento XP/Ipespe mostra avaliação
negativa na casa dos 41%.

Lula pede união do povo em defesa da soberania nacional
O ex-presidente Lula denunciou a
política entreguista do governo Jair
Bolsonaro, em carta lida durante o ato
“O Brasil é nosso! Contra as privatizações, em defesa do emprego e de nosso
futuro”, realizado no dia 4 de setembro
na Câmara dos Deputados. Na ocasião,
foi lançada a Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Soberania Nacional.
“Fiquem alertas os que estão se
aproveitando dessa farra de entreguismo e privatização predatória, porque
não vai durar para sempre. O povo
brasileiro há de encontrar os meios
de recuperar aquilo que lhe pertence.
E saberá cobrar os crimes dos que estão traindo, entregando e destruindo o
país”, afirma o ex-presidente.
Para Lula, é necessário e urgente reunir “amplas forças sociais e políticas”
para defender a soberania nacional, criticando a privatização de bancos e empresas públicas. Ele ressalta que “a Petrobras
está sendo vendida aos pedaços a suas
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Cá entre nós...
Bolsonaro libera etanol dos EUA e
prejudica produtor brasileiro

Recordar é viver...
Assim são as previsões
da Globo sobre economia.

O governo Bolsonaro – submisso a Trump –
aumentou a cota de importação de etanol
– isenta da tarifa de 20% – de 600 milhões
de litros para 750 milhões de litros por um
ano. A medida favorece principalmente os
EUA e significa R$ 270 milhões em renúncia
fiscal. Isso é perda de receita e diminuição da
produção nacional.

26/10/17 - Miriam Leitão, a comentarista de
economia da Globo, previu: "Argentina está em
recuperação e pode crescer 3% este ano e 4% no
ano que vem".
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28/08/19 - Miriam Leitão disse, com cara de
paisagem: "Macri [presidente da Argentina]
falhou completamente na economia".

Acabou a mamata?
A deputada Carla Zambelli (PSL, partido de Bolsonaro) furou o concurso e conseguiu
vaga para o filho no Colégio Militar de Brasília.
A esposa do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pegou carona no avião
da FAB (Força Aérea Brasileira) para passar férias em Paris, de 20 a 25 de maio.
Parentes de Jair Bolsonaro usaram um helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira)
para ir ao casamento do filho Eduardo. Um primo postou vídeo ostentando.
Fabrício Queiroz, acusado de ser laranja da família Bolsonaro e de ter ligações com a
milícia, mora livremente no Morumbi, bairro chique de São Paulo. Quem paga?

concorrentes estrangeiras. Já entregaram
dois gasodutos estratégicos, a distribuidora e agora querem as refinarias, para
reduzi-la a mera produtora de petróleo
bruto e depois vender o que restou”.
“É urgente enfrentá-los, porque seu
projeto é destruir nossa infraestrutura, o mercado interno e a capacidade
de investimento público – para inviabilizar de vez qualquer novo projeto
de desenvolvimento nacional com
inclusão social. O povo brasileiro terá
mais uma vez que tomar seu próprio
caminho. Antes que seja tarde demais
para salvar o futuro”.
Enquanto se manifesta com muita
lucidez em defesa do Brasil, Lula espera ser libertado da prisão política
que enfrenta há mais de 500 dias. E o
“Lula Livre” pode estar perto. Afinal,
o Judiciário já não tem justificativa
para mantê-lo preso após as revelações das tramas de Sergio Moro para
condená-lo injustamente.

Privataria ameaça destruir empresas e órgãos públicos
Osni Calixto

Representantes de diversas
setores do governo, como o Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica), entre
outros, denunciaram, na Comissão de Direitos Humanos do Se-

nado Federal, o que chamam de
“desmonte do Estado” promovido pelo Governo Bolsonaro.
O desmonte está sendo feito por meio de medidas administrativas como a Reforma
da Previdência, restrição de
concursos públicos e cortes de
gastos para pesquisa e educação, sucateando universidades
e institutos federais.

O vice-presidente da Associação de Funcionários do BNDES, Arthur Koblitz, declarou
que o banco tem sofrido ataques
desde a gestão de Michel Temer
e que isso se acentuou com as
propostas de Bolsonaro, como
a Reforma da Previdência – que
zera os repasses constitucionais
de recursos para o BNDES,
bem como o excessivo número

de CPIs contra o banco. “Claramente, esse discurso e essas
CPIs fornecem elementos para
enfraquecer o próprio banco”,
argumentou ele, lembrando que
o banco é um dos mais transparentes do mundo e alavanca o
investimento no Brasil.
Para a representante da
Associação de Financiadora
de Estudos e Projetos (Afin-

-Finep), Beatriz Helena do
Nascimento, o Brasil não tem
um projeto de desenvolvimento social e o governo utiliza o
argumento da crise econômica para destruir a previdência
pública e os direitos trabalhistas, quando na verdade a intenção é precarizar a relação
de trabalho e desmontar as
organizações.
www.brpopular.com.br 3

brasil

Comissão do Senado aprova reforma
cruel que complica aposentadoria
Manifestações contra a Reforma da Previdência continuarão em todo o Brasil até 10 de outubro,
data prevista para a conclusão do processo de votação.

A

vação do texto apresentado pela Câmara dos
Deputados seria uma “catástrofe humanitária”, e pediram que a população se mobilize
“em suas bases para impedir a aprovação, em
plenário, prevista para 10 de outubro. Mas já
no dia 11 de setembro os senadores devem
começar o processo de discussão para votar a
terrível reforma.
Os sindicalistas criticaram também a pressa do governo e a PEC Paralela, proposta por
Jereissati, para evitar que a PEC 6/2019 tivesse
que retornar à Câmara para nova votação por
ter sido alterada no Senado. “A proposta precisa ser melhor debatida porque prejudica a
todos os setores da sociedade” sentenciou Edjane Rodrigues, da Contag.
Para o economista José Celso Pereira Junior, do Ipea, ao contrário de combater privilégios, a reforma do governo aprofundará
as desigualdades, comprometendo os direitos
individuais e também as economias locais,
nos estados e municípios.
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nas Unidades Básicas de Saúde,
que operam a política de Atenção Básica, que é uma das políticas mais importantes do SUS:
baseada nas equipes de saúde
da família, ela pode solucionar

do, os mais ricos têm que entregar até 58,2% de sua renda
ao tesouro. No Chile a mais
alta alíquota chega aos 45%.
Na Espanha, a maior alíquota
chega aos 48%. No Canadá.
43,2% e no Japão, 45,5%.
Vários países tributam fortemente a renda elevada para
tributar pouco a produção, o
consumo e o trabalho. Mas no
Brasil, assalariados de renda
média acreditam que a carga

Conselho do Idoso
agora é só de fachada
Vicente Faleiros

Geraldo Lucchese

Médicos (PMM), implantado
por Dilma para estruturar as
equipes de saúde da família
nas regiões mais pobres, distantes e desassistidas.
São estas equipes, localizadas

“A solução pro nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto, é só vir pegar,
a solução é alugar o Brasil”, já dizia Raul Seixas.
Raul, entendi a ironia. Mas
serei mais direto. A solução
é tributar os muito ricos do
Brasil. Não precisamos alugar, nem vender. Os ricos
devem muito ao povo. E ninguém pense que essa é uma
proposta radical. Queremos
apenas o que o mundo capitalista vem praticando, há
décadas. Na Suécia, país que
exibe uma das melhores distribuições de renda do mun-

SUS: precisaria melhorar, mas está sendo destruído

A Medida Provisória (MP)
890, de 1º de agosto de 2019,
institui o Programa Médicos
Pelo Brasil (PMB). É o plano
do governo Bolsonaro para
substituir o Programa Mais

Reforma tributária:
é justo pobre pagar mais imposto que rico?
Ricardo Berzoini

Osni Calixto

Comissão de Constituição e Justiça
do Senado (CCJ) aprovou, por 18
votos a 7) o relatório do senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE) à reforma da Previdência (PEC 6/2019), que ainda
será votado no plenário do Senado. A proposta aprovada tira dinheiro de quem ganha
menos, reforçando a marca do governo Bolsonaro de privilegiar os mais ricos. Para se ter
ideia, os trabalhadores com salário de até R$
1,3 mil serão os mais prejudicados.
“Essa reforma é tirânica”. Assim reagiu o
presidente Wagner Freitas, da CUT, em Ato
Público realizado às vésperas da votação, no
Auditório Petrônio Portela, do Senado, que
reuniu cerca de 1200 sindicalistas e lideranças
dos movimentos sociais.
Durante o ato, convocado pelo senador
Paulo Rocha (PT/PA) e presidido pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos,
Paulo Paim (PT/RS), os senadores ouviram
de representas de todas as centrais que a apro-
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cerca de 80% dos problemas
de saúde de uma comunidade.
Além da clínica, a atenção básica realiza ações de promoção de
saúde e de prevenção de doenças, respeitando as diretrizes do
SUS - integralidade, universalidade (todos têm direito) e participação social.
Onde os médicos brasileiros
não queriam ir, o PMM chamava médicos de fora, principalmente cubanos. Mas com a
política desastrosa dos governos Temer e Bolsonaro contra
o programa, os cubanos foram
embora e milhões de brasileiros
ficaram sem assistência, já que
fracassou a tentativa de substituir os médicos estrangeiros.
Nessa nova tentativa, o PMB
será executado pela Agência
para o Desenvolvimento da
Atenção Primária à Saúde, que

será criada para contratar médicos e clínicas para realizar o
serviço que hoje é feito pelas
equipes de Saúde da Família.
Enquanto a gestão dessas equipes era dos municípios, agora a
Agência será pessoa jurídica federal, de direito privado, e pode
contratar clínicas privadas.
Está aberta a porta para os
planos de saúde entrarem na
Atenção Básica. A proposta
foca na clínica de consultório
e não tem compromisso com a
universalidade, a integralidade
(atenção em todos os graus de
complexidade) e a participação
social (onde a sociedade participa da elaboração e acompanhamento das políticas de saúde).
Assim, o atual governo muda
as bases da atenção básica e promove uma gradativa privatização dos serviços do SUS.

O Decreto Nº 9.893/2019 torna o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI)
apenas um conselho de fachada,
que perdeu as funções de controle social, supervisão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da
política nacional do idoso.
O CNDI era composto por 28
membros, 14 governamentais e
14 representantes de entidades da
sociedade civil, sendo que os conselheiros governamentais representavam todas as áreas/ministérios com políticas públicas para
idosos. Bolsonaro havia tentado
extinguir o CNDI, mas o Supremo Tribunal Federal impediu.
Em revanche, Bolsonaro editou o Decreto estabelecendo que
o CNDI será formado por apenas
6 membros, 3 governamentais
(do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,

comandado pela Pastora Damares) e 3 não governamentais,
sendo que a presidência fica
sempre exercida pelo Secretário
Nacional da Política da Pessoa
Idosa, nomeado pelo governo e
com voto de desempate.
Assim, predomina sempre a
vontade do governo de forma
arbitrária. Fica nas mãos do governo a gestão de R$ 14 milhões
do Fundo Nacional dos Direitos
da Pessoa Idosa.
De forma autoritária, o governo destituiu os conselheiros
eleitos, com desrespeito à lei e à
participação da sociedade. Há
deputados federais que estão
lutando para revogar o Decreto
e, com apoio de várias organizações, estão na resistência ao
desmonte dos conselhos e na
defesa do estado democrático
de direito.

tributária é alta. Nossa carga
tributária é injusta. A família
Marinho, dona da Globo, pagaria centenas de milhões de
reais a mais por ano de impostos, mas conseguem iludir
trabalhadores por meio do
Jornal Nacional, que fala da
alta carga tributária de forma
mentirosa.
O governo FHC assegurou a
isenção da tributação de dividendos, algo que nenhum país

fez, salvo o Brasil e a Estônia.
Além disso, criou uma novidade tributária, a distribuição
de Juros sobre Capital Próprio,
que permite às empresas distribuir lucros como se fossem
juros, reduzindo a tributação
para menos da metade.
No Brasil, as heranças são
subtributadas. Os EUA, país
capitalista liberal, tributam as
heranças em até 40%, exatamente pelo princípio de que

a riqueza deve ser compartilhada com a sociedade e o
momento da sucessão é uma
oportunidade de estabelecer
uma distribuição com o conjunto da população.
Se observados critérios
tributários internacionais no
Brasil, nossa crise fiscal seria rapidamente solucionada,
permitindo até a redução da
tributação dos pobres e da
classe média assalariada.

40 Anos da Lei de Anistia faz país refletir
Osni Calixto

Aprovada em 28 de agosto
de 1979, a Lei nº 6683, sancionada pelo último general
da ditadura militar, João Batista Figueiredo, foi lembrada
na Câmara dos Deputados
com a realização de um Seminário, que reuniu centenas
de anistiados e entidades de
direitos humanos.
Durante o ato promovido
pelas Comissões de Direitos

Humanos e de Legislação
Participativa, foi lembrado
que, na época, houve uma
grande mobilização popular,
tendo à frente os movimentos
de mulheres e comissões pastorais como decisivos para a
volta dos exilados e o fim da
ditadura militar de 1964. Para
Eneá de Stuts e Almeida, da
Comissão Nacional de Anistia, a manifestação acontece

num momento importante
em que o país passa por um
“revisionismo cruel”.
O presidente Bolsonaro,
que defende a tortura e exalta Brilhante Ustra, torturador de Dilma Rousseff, tem
se manifestado contra os
Conselhos e já substituiu vários conselheiros para enfraquecer a comissão, denunciam os manifestantes.

Inadimplência das empresas cresce 3,50%
Um dos resultados da política
econômica do governo Bolsonaro é que o número de empresas com contas em atraso continua crescendo. A inadimplência

do setor empresarial apresentou
alta de 3,5% em julho, na comparação com o mesmo período
do ano passado. Os dados são
da CNDL e do SPC Brasil.

“Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo”.
José Ortega y Gasset’
www.brpopular.com.br 5
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Macron quer um Estatuto da Amazônia para rapinar

Beto Almeida

E

m meio aos incêndios a diversas localidades da Amazônia, no Brasil, mas também na Bolívia, Colômbia,
Paraguai etc, o presidente da França
defendeu a criação de um Estatuto
para a região, sem consultar qualquer
um dos 8 governos amazônicos. A
própria França tem uma colônia na
região, a Guiana Francesa, que não
integra a Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica.
A cobiça de países ricos sobre a
Amazônia vem de longe. Já durante o
império conseguiram abrir a navegação para outros países. Fernando Henrique e seu entreguismo desvairado,
ampliou, desnacionalizando a Vale do
Rio Doce e toda riqueza mineral brasileira. Bill Clinton impediu construção

de estrada ligando Amazônia ao Pacífico. O francês Pascoal Lami, Diretor
Geral da OMC, também questionou,
em 2006, a soberania brasileira sobre
a Amazônia, e foi contestado por Lula.
Internacionalizar a região é sonho
antigo já manifestado por Margareth
Tatcher, Al Gore, Gorbatchev, Príncipe Charles etc. Ao defender um
Estatuto Amazônico, Macron aproveita que tem um aliado no Alvorada, cujas grosserias proferidas são
apenas um teatro macabro que prepara terreno para permitir uma ação
do G7 sobre a região, rapinando suas
riquezas. Só um governo popular, democrático e verdadeiramente patriótico poderia promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, em
favor do povo brasileiro.

D

FC Leite Filho

-presidenta), nas PASO
(Primárias
Simultâneas
e Obrigatórias), de 11 de
agosto.
Era um calote cantado
desde que Macri foi ao FMI,
na crise cambial de oito de
maio de 2018, quando o dólar era comprado por 23,29
pesos, mais do dobro que
recebera da Kirchner (cerca
de 11 pesos). A cotação, em
30 de agosto último chegou
a 62,01. Por incrível que pareça, o empréstimo recorde
do FMI, de U$ 57 bilhões,
a Macri – "amigo preferencial" dos americanos – acabou entornando o caldo. É
que nem os cidadãos argentinos nem suas empresas
nem o governo viram a cor

do dinheiro, que passou direto do FMI para os credores internacionais.
Aqui reside outro absurdo destas políticas neoliberais de ajuste e que a Argentina conhece tão bem,
mas que uma máquina de
propaganda sempre oculta a realidade e confunde
a opinião pública. Cristina
Kirchner havia entregue
o governo a seu adversário político Maurício Macri (seu candidato Daniel
Scioli, perdeu por menos
de 3%) com uma dívida externa em torno de 35% do
PIB e a equipe econômica
macrista já a elevara a quase 100%, quando bateu as
portas do FMI.

Apagões e reajustes abusivos serão realidade
para a população do DF se CEB for privatizada
Henrique Teixeira

Argentina declara sua nona moratória
Nenhuma surpresa com
a moratória, a nona do país
nos últimos anos, provocada pelo governo Maurício Macri, presidente neoliberal da Argentina. Ele
não poderá pagar a orgia
de gastos, empréstimos e
abertura indiscriminada ao
exterior iniciada assim que
assumiu em 10 de dezembro de 2015.
E não se culpe a surra
dada ao modelo macrista pelo peronismo, nem a
Cristina Kirchner. Inclusive, porque ela é agora simples candidata a vice-presidente, apesar de ser a dona
de 80% dos votos (o titular
é Alberto Fernández, ex-chefe de gabinete da ex-

E o Fundo, como se sabe,
exige medidas drásticas
para liberar o empréstimo:
arrocho salarial, contenção
do crédito, aumentos abusivos nas tarifas públicas.
Na verdade, o Macri já tinha feito tudo isso, só que
nada deu certo, porque não
poderia dar com o país sangrando pelo desemprego, o
fechamento de empresas e
os tarifaços que chegavam
a 400% na energia, gás e
água. Cristina e Néstor Kirchner (2003-2015) haviam
feito justamente o contrário, tinham dado salários
reais e dignos, incentivando o mercado interno. Por
isso, foram demonizados e
ameaçados de cadeia.

Correios dos EUA
e China são estatais
Donald Trump, tão admirado por Bolsonaro, não aceita de jeito nenhum privatizar o USPS (Correios de lá), que é a terceira empresa que mais emprega nos EUA.
Os chineses também não querem saber de
privatizar o China Post (Correios de lá),
que emprega umas 860 mil pessoas.
Agora EUA e China brigarão pelos Correios do Brasil, que será entregue de mão
beijada pelo antipatriota Bolsonaro, que
detesta tudo que é brasileiro e prefere gerar
riqueza para os estrangeiros.

e julho de 1994 – quando
começaram as privatizações no setor elétrico brasileiro – até 2018, a conta
de luz teve reajustes na ordem de
1.029%. Em média, a tarifa aumentou mais de 42% ao ano. Por outro
lado, a inflação apurada no mesmo
período foi quase a metade disso,
604%, numa média anual de 25%. É
o que revela levantamento da Associação Brasileira de Distribuidoras
de Energia Elétrica (Abradee).
O economista do Dieese, Juliano Musse, destaca que expressivos
aumentos na conta de luz acima da
inflação corroem a renda do trabalhador. “Em um país extremamente
desigual como o nosso é preciso le-

var em conta os baixos salários, assim como os reajustes salariais abaixo da inflação que várias categorias
tiveram. Esses aumentos na conta
de luz têm um peso enorme no orçamento das famílias de baixa renda. Além disso, é preciso ampliar o
número de famílias que dependem
da cota social, uma vez que estamos
vivendo uma severa crise de desemprego”, aponta Musse.
Os aumentos abusivos na conta
de luz, especialmente pelas empresas privatizadas, não são os únicos
prejuízos para a população, comércio e indústria. A péssima qualidade na prestação do serviço também
é uma constante, o que tem resultado em reiterados apagões.

Segundo a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), a Enel –
empresa italiana que comprou a distribuidora de energia goiana (Celg)
em 2016 e também pretende comprar
a CEB – bateu todos os recordes de
interrupção de fornecimento de energia. Em 2018, a população goiana ficou sem luz por 26 horas, enquanto
que em Brasília apenas 9 horas.
O professor e dirigente sindical do
STIU-DF, João Carlos, alerta sobre esse
sério risco. “A Enel é a campeã de reclamações dos consumidores no Procon.
Nem o governador de Goiás, que tem
histórico de defender privatizações,
está conseguindo resolver esse problema. Por outro lado, a CEB só teve sete
reclamações na Aneel”, comparou.

João Carlos, dirigente do STIU-DF

“Brasília precisa se engajar na
luta contra a privatização da CEB”
A população de Brasília é a principal interessada na não privatização da CEB. Ou pelo menos deveria ser. Isso porque, com a possibilidade de venda da empresa pública, está em jogo a
qualidade do serviço prestado à sociedade e os
aumentos abusivos na conta de luz.
O dirigente sindical do STIU-DF, José Edmilson, aponta as fragilidades no discurso do
GDF e do presidente da CEB de que a empresa
está falida. “Quem compraria uma empresa que

José Edmilson, dirigente do STIU-DF
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distrito federal

só dá prejuízo? Obviamente que ninguém colocaria dinheiro nisso. A verdade é que se trata
de falsos argumentos para enganar a população
com o objetivo de transferir o patrimônio público para o privado”, explica.
Edmilson ressalta que a crise econômica
está impondo uma nova realidade a todas as
famílias e também às empresas, sejam elas públicas ou privadas. “A dificuldade financeira da
CEB não é exclusiva. Todas as empresas estão
tendo que fazer ajustes por causa da crise econômica. Agora, não dá para vender o almoço
para comprar a janta. Essa é uma lógica suicida, que a população de Goiás conhece bem
e está pagando um custo social elevadíssimo
com a privatização da empresa de energia. Por
isso a população de Brasília precisa se engajar
na luta conta a privatização da CEB para que
não tenhamos os mesmos problemas que os
goianos estão tendo lá”, alerta.
Em depoimento na Câmara Legislativa do
DF, o dirigente sindical em Goiás, João Maria,
destacou que não é só a população goiana que
está sendo prejudicada. Segundo ele, produtores rurais, comerciantes e indústrias têm feito
constantes reclamações e protestos em relação
ao péssimo serviço prestado pela Enel, em
função de prejuízos milionários em vários setores produtivos.
www.brpopular.com.br 7
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IFG promove audiência pública para
discutir os cortes na educação, em Luziânia

O

Juliana Modesto

Instituto Federal de
Goiás realizou a audiência pública “IFG
Campus Luziânia e
seu impacto social em defesa da
Frente Parlamentar pela Educação”, no dia 23 de agosto. Uma
iniciativa da Direção-geral do
Campus Luziânia, Câmara Municipal de Luziânia e Grêmio
Estudantil Jarbas Marques. Mais
de 500 pessoas entre estudantes,
professores, servidores, lideranças políticas e comunitárias lotaram o auditório do Instituto.
A audiência mostrou o impacto dos cortes no orçamento
da educação promovidos pelo
governo federal. O Campus Luziânia, por exemplo, só consegue
manter seu funcionamento até
setembro. No evento, o deputado federal Rubens Otoni (PT-

-GO) destacou a importância de
ações como esta para conscientizar a população sobre a atuação
do IFG. “O impacto social e no
desenvolvimento
econômico
dos Institutos Federais é uma realidade visível para a sociedade,
é preciso garantir o funcionamento dos Institutos Federais,
e retomar os investimentos na
educação pública, gratuita e de
qualidade”, defendeu Otoni.
O parlamentar ressaltou que
é preciso mobilização e pressão popular para que o governo cumpra o orçamento. “Nós
aprovamos na Câmara Federal o orçamento de 2019 com
recursos necessários para a
manutenção dos Institutos Federais. Infelizmente o governo
não está cumprindo a lei orçamentária”, explicou.

Também participaram do
evento o deputado estadual
Wilde Cambão, o presidente da
Câmara Municipal de Luziânia,
vereador Paulinho Cabeleireiro,
os vereadores Boaz de Albu-

querque, Aldenor Júnior, Murilo
Roriz, Zé Paulo, Gleide e Professora Jaqueline, a secretária municipal de educação, Cléu Pince,
os diretores dos IFs Reinaldo
de Lima Reis Júnior (Luziânia),

Tiago Gomes de Araújo (Águas
Lindas), Murilo de Assis Silva
(Formosa) e Reginaldo Dias dos
Santos (Valparaíso), e a presidente do Sintego de Luziânia,
Claudia Albernaz.

Violência contra mulheres aumenta no DF e em todo o país
Geraldo Magela Ferreira

Mais um crime violento desvendado nos últimos dias em Brasília
deixou a população do DF estarrecida. O assassinato brutal de Letícia Curado, servidora do Ministério da Educação, trouxe à tona o
aumento dos índices de violência
contra a mulher. Segundo a polícia,
o assassino confesso, Marinésio
Olinto, que atuava no transporte
clandestino, pode ser um maníaco
sexual em série. Além de Letícia,
ele teria assassinado outra mulher
e é suspeito de ter cometido vários
crimes de natureza sexual.
Um crime brutal somado a
milhares de casos relacionados à
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violência doméstica e sexual que
parece ter se tornado algo banal no
país. Só no primeiro semestre de
2019, os hospitais do DF atenderam cerca de 650 mulheres vítimas
de violência, segundo a Secretaria
de Saúde. E os casos de feminicídio
cresceram cerca de 16% apenas nos
primeiros cinco meses deste ano,
de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.
Em todo o país, segundo o Atlas
da Violência 2019, divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública,
a morte de mulheres cresceu 5,4%

entre 2007 e 2017. Nesse período,
28,5% dos casos de feminicídio
foram praticados dentro de casa e
a taxa de homicídios de mulheres
por arma de fogo dentro das residências aumentou em 29,8%. A
taxa de homicídios de mulheres
negras também cresceu 29,9%,
enquanto a das não negras aumentou 1,6%.
Apesar de mecanismos como a
Lei Maria da Penha e do estímulo às vítimas para que denunciem
agressores, a violência ainda persiste, com alguns homens utilizando da brutalidade como meio de
opressão e intimidação da mulher.

Promoção de setembro
Estude na Cooplem Idiomas sem pagar matrícula
Os leitores do Brasil Popular podem estudar idioma numa escola de primeira qualidade sem pagar a taxa de matrícula. Basta
preencher o cupom abaixo e levar à unidade de sua preferência.

A promoção é válida para o mês de setembro.

