
BOLSONARO E CORONAVÍRUS: TUDO A VER!
O coronavírus pode causar uma 
doença séria e até matar, mas o que 
dizer de um presidente que nega a 
gravidade da pandemia, é contra 
as orientações dos especialistas, 

desqualifi ca quem tenta proteger 
a saúde da população, convoca 
aglomerações, proíbe o Ministério 
da Saúde de comprar uma vacina só 
porque ela é chinesa e faz propaganda 

contra a vacinação?Bolsonaro faz 
tudo isso com a justifi cativa mentirosa 
de que está defendendo a economia. 
Se assim fosse, o país não estaria 
com o pior desempenho econômico 

do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul) e o Real não estaria 
entre as moedas mais desvalorizadas 
do mundo. Pág. 2 (Editorial)

Congresso Nacional precisa derrubar vetos de 
Bolsonaro ao PL 735 para salvar a agricultura 
familiar Pág. 3

Bolsonaro usa guerra ideológica para produz 
uma ridícula e perigosa guerra com vacinas e 
a ciência Pág. 4

Bolívia retoma caminho democrático 
transformador ao derrotar o golpe com 
mobilização popular e voto Pág. 6

Com proposta para uma nova sociedade, 
Jornal Brasil Popular inaugura coluna 
“Tecnologias Sociais” Pág. 7

 Leia nesta edição

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Entidades, parlamentares e movimentos 
sociais lançaram um manifesto em 
defesa da CEB, denunciando que 
o governador Ibaneis Rocha tenta 
avançar o processo de privatização 
sem o aval da Câmara Legislativa, 
o que desrespeita a Lei Orgânica do 
Distrito Federal.  Pág. 8

Distrito Federal em
defesa da CEB 
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C
omo sabemos, o coronavírus 
pode causar uma doença séria e 
até matar. Será que o presidente 
Bolsonaro também? Vamos ver.

Quando presidentes, reis e rainhas as-
sumiram que o melhor remédio para 
prevenir o contágio era o isolamento so-
cial – fi car em casa! – Bolsonaro utilizou a 
televisão para dizer que a infecção pelo 
coronavírus tratava-se, apenas, de uma 
gripezinha, e que não era motivo para to-
dos fi carem em casa. Ao contrário, convo-
cou o povo a ir para o matadouro – para 
as aglomerações nas lojas, nos locais de 
trabalho, nas escolas, nos bares e restau-
rantes. Além de convocar o povo para o 
matadouro, fez questão de desqualifi car 
todos os governadores, e prefeitos de ca-
pitais, por determinarem às pessoas para 
fi car em casa. 

Como já mencionamos em editoriais an-
teriores, se não fosse a atitude responsá-
vel dos governadores, nosso país já teria 
um número de infectados e mortos muito 
maior do que tem até o momento. 

A mais recente aberração do presidente 
foi anunciar o cancelamento da compra 
de vacinas, que estão em fase fi nal de tes-
tes pelo Instituto Butantã/SP, logo após o 
ministro Pazuello ter feito um acordo com 
os governadores, com o compromisso do 
governo federal de adquirir as vacinas e 
atender às necessidades dos estados. Bol-
sonaro chegou a chamar o ministro de 
traidor por “estar fazendo o jogo do gover-

nador de São Paulo, Jorge Dória”, a quem 
trata como inimigo político. Como todos 
sabem, Bolsonaro não se importa com o 
vírus, mas sim com sua reeleição em 2022.

Lembrar que, antes dessa decisão, Bolso-
naro já tinha afi rmado que a vacina não 
seria obrigatória. Talvez inspirado na mes-
ma visão de mundo que acredita que a 
Terra é plana.

A função natural do coronavírus é causar 
doença e matar pessoas. Qual deveria ser 
a função do presidente da República? 
Impedir que o coronavírus cause doença 
e mate as pessoas. O que o presidente 
Bolsonaro tem mostrado, ao contrário, é 
que prefere ajudar o coronavírus a causar 
doença e matar as pessoas. Mesmo quan-
do fez farta propaganda da cloroquina, 
em cadeia nacional de rádio e televisão, 
na verdade, ele queria convocar o povo 
para o matadouro, mas precisava dar uma 
garantia de que não haveria grande pro-
blema em se contaminar porque havia 
um “remédio milagroso”, que salvaria a 
todos. Assim, justifi cando a “proteção da 
economia”, chamava o povo para as aglo-
merações – ambiente ideal para propaga-
ção do coronavírus – ainda que às custas 
de adoecer e matar pessoas. 

A partir dessas considerações, chegamos 
à conclusão de que, pior do que o vírus 
que causa doença e mata, é o presidente 
que age, com desenvoltura e determina-
ção, criando todas as condições favorá-
veis ao projeto do coronavírus! 

Além do jornal Brasil Popular, mais al-
guém pensa assim? Destacamos a ava-
liação do jornal Estado de S. Paulo, que 
na disputa presidencial de 2018, dizia ser 
muito difícil escolher entre um professor 
universitário e um miliciano, e que hoje 
afi rma que Jair Bolsonaro é um ignorante 
que atenta contra a saúde dos brasileiros. 

Ou podemos fi car com o que disse o Ge-
neral Santos Cruz, ex-ministro de Bolso-
naro, nesse caso das vacinas. Segundo 
ele, Bolsonaro possui uma "mediocrida-
de extrema".
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Expediente

O Jornal Brasil Popular está desde 2015 levando informação 
à população do DF e Entorno. E agora, em tempos de pande-
mia, foi preciso investir nos meios eletrônicos – site e das redes 
sociais. Mas assim que as condições sanitárias permitirem, o 
jornal impresso vai voltar com toda a força. Contudo, a ideia 
é permanecer com a comunicação via Internet e fortalecer a 
parceria com os leitores. 

Para fazer parte desse projeto, você pode ajudar, divulgando o 
jornal e também colaborando fi nanceiramente. Entre no site 
www.brasilpopular.com e autorize o débito no seu cartão de 
crédito, com valores mensais a partir de R$ 30, no ambiente 
virtual do PagSeguro, com seus dados protegidos. Ou deposite no 
banco (BB ou BRB) e envie o comprovante para o e-mail 
jornal.brpop@gmail.com
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Ajude o Brasil Popular a 
continuar informando você

coronavírus ou
bolsonaro?

Em 2016, ano do golpe que derrubou 
a presidente Dilma Rousseff , o gás de 
cozinha custava pouco mais de R$ 50. 
Agora o governo Bolsonaro não para 
de autorizar aumentos. Este mês o gás 
subiu 5% e é vendido por mais de R$ 80, 
dependendo da região.

Recordar é viver...

Os partidos progressistas devem 
recomendar a seus fi scais a leitura do 
livro "FRAUDES e DEFESAS no voto 
eletrônico", de Amilcar Brunazo Filho e 
Maria Aparecida Cortiz, para prepará-los 
na defesa contra fraudes.

Cá entre nós...

o que é pior para o brasil:
editorial
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Agricultura familiar: Congresso 
precisa derrubar vetos de Bolsonaro ao PL 735

Futuro bolsonarista do Brasil visto por Darcy Ribeiro

Em julgamento histórico, STF pode definir futuro das terras indígenas

brasil

Há mais de dois me-
ses Jair Bolsonaro 
vetou quase todos os 
itens do Projeto de 

Lei (PL) 735, conhecido como 
Lei Assis Carvalho, que previa 
o Auxílio Emergencial para os 
agricultores familiares durante a 
pandemia do novo coronavírus.

A categoria ainda tem es-
perança em reverter o caso, já 
que passa por uma crise com 
o impacto na comercialização 
dos produtos da agricultura 
familiar e diversos problemas 
climáticos. Além disso, é preci-
so considerar que a agricultura 

familiar é importante para a se-
gurança alimentar de todos os 
brasileiros e precisa ser tratada 
com seriedade. 

Porém, a apreciação dos vetos 
de Bolsonaro que estava agenda-
da para o dia 14 de outubro foi 
adiada pelo presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), para o dia 4 de novembro, 
num evidente descaso ao drama 
de produz alimentos no país.

Dos 17 pontos do projeto, 14 
foram vetados por Bolsonaro, 
alguns dos excluídos tratavam 
do auxílio emergencial no va-
lor de R$600 pagos em cinco 

parcelas (nos moldes do auxílio 
concedido aos trabalhadores 
urbanos), recursos para com-
pras públicas pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
renegociação e adiamento de fi-
nanciamentos e linhas de crédi-
to emergenciais.

A Agricultura Familiar, sozi-
nha, responde pela oitava maior 
produção de alimentos do pla-
neta, segundo dados do Banco 
Mundial e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, sendo responsável 
pela produção de 70% dos ali-
mentos consumidos no Brasil. 

No jantar em Washington 
(Estados Unidos da América – 
EUA), diante de lideranças con-
servadoras, em março de 2019, 
o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou: “Nós temos é que descons-
truir muita coisa. Desfazer muita 
coisa”.

Ora, não era um candidato 
em campanha, mas o presidente 
do Brasil quem fazia esta afir-
mação. Seria um delírio? Uma 
ameaça ou uma promessa?

A resposta iremos encontrar 
em Darcy Ribeiro, o mais genial 
intérprete e dos grandes cons-

trutores da Nação: “a grande 
perplexidade das classes domi-
nantes atuais é que esses descen-
dentes daqueles negros, índios e 
mestiços ousem pensar que este 
país é uma república que deve 
ser dirigida pela vontade deles 
como seu povo que são” (“Or-
dem versus Progresso”, in "O 
povo brasileiro", Companhia das 
Letras, SP, 1995).

Ao mesmo tempo em que se 
aceita a unanimidade “brasi-
leirista” do torcedor das copas 
do mundo de futebol, as classes 
dominantes, sejam pelas rique-

zas ou pelo estamento sociopo-
lítico, não aceitam o poder das 
“classes subalternas” e menos 
ainda das “marginais”: traba-
lhadores eventuais, domés-
ticos, mendigos, biscateiros, 
quase todos pretos, mestiços e 
sempre pobres.

O projeto bolsonarista parece 
assim evidente, com um quarto 
de século de antecedência, nas 
páginas de Darcy Ribeiro. E ho-
menageando seus 98 anos, em 
26 de outubro, que recordamos 
esta análise apriorística do ge-
nial e patriótico brasileiro.

No dia 28/10, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) pode iniciar 
o julgamento que definirá os ru-
mos das demarcações das Terras 
Indígenas no Brasil. O que está 
em jogo é o reconhecimento ou 
a negação do direito mais fun-
damental aos povos indígenas: o 
direito à terra.

Há duas teses em disputa: 
de um lado, a chamada “teoria 
do indigenato”, que reconhece 

o direito territorial dos povos 
indígenas como “originário”, 
segundo os termos da Consti-
tuição; do outro lado, está uma 
proposta que restringe os direi-
tos desses povos às suas terras 
ao reinterpretar a Constituição 
com base na tese do chamado 
‘marco temporal’. Nessa inter-
pretação, defendida por rura-
listas, os povos indígenas só 
teriam direito à demarcação 

das terras que estivessem sob 
sua posse no dia 5 de outubro 
de 1988, data de promulgação 
da Constituição, ou que, nessa 
data, estivessem sob disputa fí-
sica ou judicial comprovada.

Entenda o caso
Tramita no STF um pedido 

de reintegração de posse (Re-
curso Extraordinário 1.017.365) 
movido pela Fundação do Meio 

Ambiente do Estado de Santa 
Catarina (Farma) contra a Fun-
dação Nacional do Índio (Funai) 
e indígenas do povo Xokleng, 
envolvendo a Terra Indígena Ibi-
rama-Laklanõ, área reivindicada 
e já identificada como parte de 
seu território tradicional, tam-
bém habitado por populações 
Guarani e Kaingang.

O Recurso teve a repercus-
são geral reconhecida pelo 

plenário do STF em 2019. Isso 
significa que o que for julgado 
nesse caso servirá para fixar 
uma tese para todos os casos 
envolvendo demarcações de 
terras indígenas, em todas as 
instâncias do judiciário.

Para saber em detalhe o que 
está em jogo, leia matéria com-
pleta no site do Conselho In-
digenista Missionário (Cimi): 
www.cimi.org.br

Pedro Pinho

Ato de trabalhadores do campo, em Brasília, no dia 23/09.

Darcy Ribeiro: Nasceu em 26/10/1922 e faleceu em 17/02/1997
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brasil

“A oposição não aparece porque tem pouco espaço midiático. Não ouvem o 
PT, o PSOL, o PDT... Pra Globo, a grande oposição no Brasil é o Rodrigo Maia.
O cara que parece que é contra o Bolsonaro e o Paulo Guedes, mas aprova 
tudo que eles querem. Aquela velha oposição consentida...”

Lula

A notícia de que o go-
verno da Indoné-
sia, uma das nações 
mais populosas do 

mundo, já iniciou a vacina-
ção de sua população usando 
a vacina chinesa Coronavac, 
deve ter tirado sono de Bolso-
naro para oferecer ao mundo 
um deprimente espetáculo de 
ignorância, incultura e prima-
rismo, diante das qualidades 
que se exigem para ocupar o 
cargo de chefe de estado de 
qualquer país.

A disputa entre Bolsonaro e 
João Dória, que, muito embora 
seja um político neoliberal sel-
vagem, adotou medida acerta-
da em organizar a coopera-
ção de um Instituto Estatal, o 
Butantan, com o governo da 
China, para a produção da va-
cina chinesa contra a Covid19, 
em território brasileiro, é uma 

disputa que, da parte do pre-
sidente, desrespeita grosseira-
mente as milhares de famílias 
que perderam seus entes que-
ridos, já que está evidente que 
boa parte destas mortes pode-
riam ter sido evitadas.

A desautorização prepo-
tente de Bolsonaro ao seu 
ministro da saúde, que, como 
única medida acertada até o 
momento, tinha determinado 
a compra das vacinas chinesas 
junto ao Instituto Butantan, 
revela a pressão que provavel-
mente teria recebido dos EUA, 
para não ampliar, ainda mais, 
as relações de comércio e coo-
peração com a China.

Bolsonaro está em maus 
lençóis: será pressionado pelo 
agronegócio a manter e ampliar 
volume de comércio com o gi-
gante asiático, e será também 
pressionado pelos EUA para 

que proíba a presença da tec-
nologia chinesa 5G nas teleco-
municações brasileiras, muito 
embora os norte-americanos 

não tenham, neste momento, 
qualquer alternativa a oferecer 
para substituir uma tecnologia 
que, já hoje, encontra-se par-

cialmente instalada no merca-
do brasileiro, levando o vice-
-presidente Mourão a dissentir 
de Bolsonaro, afi rmando que é 
preciso ter relações pragmáticas 
e responsáveis com a China.

Com as pesquisas indican-
do que cerca de 80% das pes-
soas são favoráveis à vacina-
ção, com uma vacina que seja 
efi caz, obviamente, Bolsonaro 
poderá voltar a cair no ridícu-
lo de admitir o uso de vacinas 
chinesas em vários estados, 
muito embora sua preferência 
seja, obviamente, pela produ-
zida pela indústria farmacêu-
tica multinacional que tantos 
desastres causou na África. É 
correta a posição de Lula pro-
pondo o impeachment de um 
presidente que descumpre pre-
ceito constitucional de defen-
der, com todos os meios dispo-
níveis, a saúde do seu povo.

Bolsonaro produz ridícula
e perigosa guerra com vacinas e a ciência 
Beto Almeida

Segundo o diretor-geral do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
– subordinada ao governo Bolsonaro 
– está atrasando a autorização de 
importação da matéria-prima para 
fabricação da vacina chinesa Coronavac. 

Em mais um ataque direto à China, 
Bolsonaro reafi rmou que o Brasil não 
comprará a Coronavac e disse que esta 
vacina não transmite segurança “pela 
sua origem” e não tem credibilidade.

A jornalista Monica Bergamo divulgou, 
na quinta-feira (22), que Covas 
enviou um pedido formal de liberação 
excepcional da importação do produto 
no dia 23 de setembro, mas a Anvisa 
informou ao Butantan que o assunto só 
será tratado na reunião marcada para o 
dia 11 de novembro. 

"A fábrica do Butantan já está pronta 
para produzir a vacina. Estamos 
esperando apenas a autorização para 
importar a matéria-prima e começar o 

processo", afi rmou Covas. 

Após a repercussão do caso, no mesmo 
dia a Anvisa informou que o pedido 
do Butantan será respondido em no 
máximo cinco dias úteis, negando 
que tenha atrasado o processo. Mas a 
Anvisa fez questão de ressaltar que, 
mesmo que o pedido de importação 
seja autorizado, a Coronavac não pode 
ser aplicada na população porque não 
possui registro sanitário no Brasil.

Após o presidente Bolsonaro dizer 
que não comprará a Coronavac, 
governadores começam a se mobilizar 
e já falam em formar um consórcio para 
fi nanciar e distribuir a vacina chinesa, 
logo que ela seja aprovada pela Anvisa. 

Mas a questão fi nanceira é um grande 
empecilho para que a ideia seja 
concretizada, visto que os estados não 

dispõem de dinheiro para bancar a 
produção e a distribuição da vacina, 
o que os torna dependentes da 
liberação de verba pelo Ministério da 
Saúde. Talvez fossem depender de 
uma decisão judicial que obrigasse o 
governo federal a liberar recursos.
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Anvisa fez questão de ressaltar que, 
mesmo que o pedido de importação 
seja autorizado, a Coronavac não pode 
ser aplicada na população porque não 
possui registro sanitário no Brasil.

Mas a questão fi nanceira é um grande 
empecilho para que a ideia seja 
concretizada, visto que os estados não 

governo federal a liberar recursos.
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Seguindo a lógica bolsonarista de 
não estar nem aí com o meio ambien-
te, o Ibama determinou que os agen-
tes de combate a incêndios de todo o 
país abandonassem o trabalho a partir 
da meia-noite de quinta-feira (22). A 
ordem foi dada por Ricardo Vianna 
Barreto, chefe do Centro Especializa-
do Prevfogo/Dipro, por meio de uma 
circular com data de 21/10.  

“Determino o recolhimento de to-
das as Brigadas de Incêndio Florestal 
do IBAMA para as suas respectivas 
Bases de origem, a partir das 00:00H 

(zero hora) do dia 22 de outubro 
de 2020, onde deverão permanecer 
aguardando ordens para atuação ope-
racional em campo”, diz a circular.

A determinação foi dada logo após 
reunião de Ricardo Vianna Barreto 
com o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, que não comunicou 
nada ao ministro-chefe da Casa Civil, 
Braga Neto, nem ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, embora tenha 
se reunido com eles logo após a deci-
são. O motivo teria a falta de verba do 
governo para combate a incêndios.

Governo manda
Ibama recolher brigadas
de combate a incêndios

Uma reportagem do Wall 
Street Journal mostra que 
Mark Zuckerberg mandou o 
Facebook ajustar seu algoritmo 
em 2017 para atender a pedido 
dos conservadores norte-ame-
ricanos. Então os engenheiros 
da empresa projetaram inten-
cionalmente o sistema para 
diminuir consideravelmente 
a visibilidade das notícias dos 
veículos de esquerda. 

No Brasil, um exemplo 
a favor do neoliberalismo e 
contra o fortalecimento do 
Estado chamou a atenção 
recentemente. O Facebook 
desativou a página da Cam-

panha em Defesa do Serviço 
Público contra a Reforma 
Administrativa. Segundo 
denúncia do Fórum das En-
tidades Nacionais dos Ser-
vidores Públicos Federais 
(Fonasefe), “está muito claro 
o motivo da desativação da 
página da campanha: trata-
-se de perseguição política e 
cerceamento ao direito à li-
berdade de expressão, como 
temos observado, por exem-
plo, em bloqueios das redes 
sociais de Mark Zuckerberg 
contra outras campanhas 
políticas e eleitorais do cam-
po progressista”.

Facebook ajustou algoritmo
para tirar visibilidade da esquerda 

A Polícia Federal detectou, 
em troca de mensagens entre 
empresários investigados e o 
Secretário de Comunicação do 
Governo, Fábio Wajgarten, in-
formações sobre a articulação 
de um grupo de empresários 
bolsonaristas visando comprar 
emissoras de rádio e montar um 
forte esquema de comunicação 
em apoio a Bolsonaro. 

Alguns destes empresários es-
tão sendo investigados pela orga-
nização de atos antidemocráticos 
contra o Supremo Tribunal Fede-
ral, razão pela qual tais informa-
ções foram colhidas. Junto a isso, a 
revista Carta Capital informa que 

o governo federal está liberando 
centenas de autorizações para a 
instalação de rádios comunitá-
rias, que podem, perfeitamente, 
ser vinculados a uma articulação 
de emissoras com o intuito aberto 
de apoiar o governo.

A mesma revista relembra que, 
diferentemente do que ocorreu 
durante o governo Lula, quando 
centenas de emissoras de rádios 
comunitárias forma fechadas e 
tiveram seus equipamentos des-
truídos pela Polícia Federal, num 
valor total de 147 milhões de re-
ais, sendo que a legislação permi-
te apenas lacrar os equipamentos, 
não apreender, muito menos 

destruir. Estes episódios revelam 
a absoluta falta de política de co-
municação consciente por parte 
do governo Lula-Dilma, quando 
foi perdida grande oportunidade 
histórica para a criação de uma 
comunicação democrática e po-
pular, como prevê a Constituição.

Durante o governo FHC, 
também perseguiram-se as rá-
dios comunitárias, mas houve 
apoio estatal para a criação da 
Rádio CBN, ferramenta muito 
bem utilizada pela direita para 
combater ideias progressistas, 
além de ter sido muito ativa na 
derrubada do governo Dilma e 
na prisão de Lula. 

Perigo! Empresários vão montar rádios para Bolsonaro!
Beto Almeida

23 de outubro de 2020

O senador Chico Ro-
drigues (DEM-RR), 
pego pela Polícia Fe-
deral com R$ 33 mil 

escondidos na cueca, tirou uma 
licença de 121 dias, o que abriu 
espaço para seu filho Pedro Ar-
thur assumir a vaga de senador, 
pois é ele o primeiro suplente. 

A situação de Chico começou 
a complicar porque ele é inves-
tigado por suposto esquema de 
desvio de recursos públicos da 

Saúde em Roraima. Para piorar, 
o inquérito que apura desvios 
de recursos de emendas parla-
mentares destinados ao comba-
te à Covid-19 aponta também 
que ele ajudou a negociar um 
avião da Força Aérea Brasileira 
(FAB) para transportar equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs) vendidos ao governo de 
Roraima por uma empresa sus-
peita de superfaturar o material. 

Surpresa? Vale lembrar que 

há um vídeo em que Jair Bolso-
naro diz ter "união estável" com 
Chico Rodrigues, para mostrar 
a proximidade entre eles. "É 
quase uma união estável, hein 
Chico", disse Bolsonaro, sobre 
o tempo de convivência com 
o parlamentar na Câmara, no 
período em que ambos eram 
deputados. Em outro trecho, 
Chico afirma que o presidente 
"está retomando a moralidade, 
as práticas republicanas".

Chico Rodrigues, o do dinheiro na cueca, se licenciou do Senado por 121 dias
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internacional

A tenaz resistência do 
povo boliviano, encur-
ralando o golpe militar 
ocorrido há um ano, 

mantendo um alto nível de orga-
nização e mobilização, construin-
do na prática uma unidade que, 
em 2109, esteve prejudicada pelo 
distanciamento entre a Central 
Obrera Boliviana e o MAS (Mo-
vimento ao Socialismo), permitiu 
agora uma estupenda vitória elei-
toral no primeiro turno, elegen-
do-se para presidente da repúbli-
ca o ex-ministro da economia de 
Evo Morales, Lucho Arce, e para 
vice, aquele que foi o chanceler do 
governo transformador.

A vitória de Lucho Arce será 
um grande estímulo para a re-
tomada das lutas de massas na 
América Latina, para fortalecer a 
possibilidade de volta da esquer-
da ao governo do Equador, em 
fevereiro próximo, para fortalecer 
o peronismo de esquerda na Ar-
gentina e para tirar do isolamento 
a Revolução Bolivariana, reto-
mando novamente a perspectiva 
de reconstrução da Unasul.

A vitória do MAS tem espe-
cial signifi cado para o Brasil, 
onde a esquerda ainda padece 
de falta de unidade, reconhe-
ce ter perdido a capacidade de 
mobilização e, sobretudo, dis-

tanciou-se dos setores popula-
res, permitindo a penetração do 
bolsonarismo em parte destas 
comunidades. O exemplo boli-
viano é cristalino, basta ter hu-
mildade para aprender.

Para os que imaginam ter 
havido um acordo com os EUA 
para a vitória do MAS, vale 
lembrar que Lucho já enviou 
um recado claro para o governo 
do Brasil: vai renegociar todos 
os acordos para a venda de gás, 
pois Bolsonaro os fi rmou, in-
devidamente, com um governo 
ilegítimo, agora derrotado pela 
ação combativa e inteligente das 
massas bolivianas.

A Colômbia vive uma crise 
social que tomou força no dia 
9 de setembro, depois que a 
polícia assassinou brutalmente 
Javier Ordóñez, com vários ti-
ros de pistolas Tasers e outras 
violentas agressões durante sua 
prisão. Este assassinato desen-
cadeou um movimento que 
mostra a revolta acumulada no 
país há muito tempo. 

Um agravante para o cres-
cimento dos protestos é que 
o presidente Iván Duque vem 
apoiando abertamente as for-
ças repressivas que estão agin-
do violentamente com gases, 
balas de borracha, prisões e 
bombas paralisantes, chegan-
do a disparar contra os mani-

festantes, causando a morte de 
pelo menos 13 jovens e deixan-
do mais de 400 feridos.

Durante a jornada nacional 
de greve, realizada no dia 21 de 
outubro, o presidente da Confe-
deração Geral dos Trabalhado-
res (CGT), Julio Roberto Gó-
mez, disse que caso Ivan Duque 
não desça do seu pedestal para 
negociar, os protestos em defesa 
da vida e da democracia devem 
continuar ainda mais fortes.

A população também cobra 
do governo uma renda básica, 
proteção às mulheres e aos se-
tores mais vulneráveis, socorro 
às pequenas empresas e respei-
to aos direitos dos povos indí-
genas originários.  

Na quinta-feira (22), houve uma grande mani-
festação nas principais cidades do Equador, con-
tra as decisões econômicas tomadas pelo gover-
no do presidente Lenín Moreno, que prejudicam 
diretamente os trabalhadores e os 6 milhões de 
desempregados.

Segundo o presidente da Frente Unitária de Tra-
balhadores (FUT), Mesías Tatamuez, o governo 
aproveitou a crise sanitária do novo coronavírus para 
aplicar medidas neoliberais, privilegiando o acordo 
com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em 
detrimento das necessidades da população.

Emissários do governo Trump se encon-
traram com representantes do governo Bol-
sonaro para pressionar o Brasil a rejeitar a 
tecnologia 5G da China e defi nir os termos 
de crédito para empresas de telecomunica-
ção brasileiras que optem por não fechar ne-
gócio com a chinesa Huawei. Se as operado-
ras Claro, Tim e Vivo aceitarem a oferta do 
governo norte-americano, estarão obstruin-
do o futuro do Brasil.

Bolívia retoma caminho democrático transformador

Colômbia vive crise social e enfrenta protestos Equatorianos protestam contra
medidas econômicas neoliberais

EUA oferecem dinheiro para 
teles brasileiras rejeitarem 
5G da China

Beto Almeida

Maria Patricia Arce Guzmán virou 
símbolo da resistência do povo 
boliviano. Há quase um ano, quando 
ocupava o cargo de prefeita de 
Vinto – município do departamento 
de Cochabamba, região central da 
Bolívia –, ela foi sequestrada por 
extremistas de direita, arrastada 
de sua casa, humilhada, incluindo 
cusparadas, ofensas e caminhada 
forçada com pés descalços entre 
pedras e vidros, chegando a ser 
pintada com tinta vermelha. Tudo 
isso apenas por ser militante do MAS, 
partido de Evo Morales.

“Eles podem ter cortado meu cabelo, 

me batido, mas minhas ideias ainda 
estão intactas”, disse ela algumas 
semanas depois ao reassumir o cargo. 

Em abril deste ano, durante o 
governo instalado após o golpe 
contra Morales, ela foi presa, junto 
com seus cinco fi lhos, acusados 
de ter organizado uma festa e 
consumido bebidas alcoólicas 
durante a pandemia do coronavírus. 
Depois de dar negativo nos testes do 
bafômetro, denunciou que a prisão 
foi “perseguição política”.

Agora ela foi eleita senadora e ajudou 
o MAS a ter maioria no parlamento 
boliviano.

���
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Maria Patricia Arce Guzmán agredida durante o golpe de 2019

Festa da vitória do presidente eleito da Bolívia Luís (Lucho) Arce
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A partir desta edição, o 
economista Jefferson 
Oliveira e outros co-
laboradores assinam 

uma coluna para tratar sobre 
Tecnologias Sociais, com o ob-
jetivo de aprofundar o tema e 
aproximá-lo de mais pessoas. 

A implantação de TS já mudou 
para melhor a vida de muitas 
pessoas no Brasil. 

“A proposta é analisar vários 
aspectos das TS, sua criação e 
implementação, considerando-
-as como uma causa em con-
tínuo processo de melhoria”, 

explica Jefferson. Confira nesta 
página a primeira coluna.

A coluna pretende abordar, 
entre outros aspectos, histó-
rico, conceito e importância 
do papel das instituições que 
protagonizaram o surgimen-
to e o desenvolvimento das 

Tecnologias Sociais, além de 
exemplos práticos: metodolo-
gias implementadas em eixos 
temáticos como alimentação, 
recursos hídricos, trabalho e 
renda, energia, educação, meio 
ambiente, habitação, água, saú-
de, entre outros.

Jefferson Oliveira é formado 
em Economia pela Universida-
de Federal de Santa Maria (RS), 
foi gerente de Articulações e 
Parcerias na Fundação Banco 
do Brasil e Secretário Nacional 
de Inclusão Digital no Ministé-
rio das Comunicações.

No dia 15 de novembro, elei-
tores de todo o Brasil poderão 
escolher seus novos prefeitos 
(e respectivos vices) e os par-
lamentares municipais, mais 
conhecidos como vereadores e 
vereadoras. A exceção é o Dis-
trito Federal, onde o governa-
dor acumula funções de prefei-
to e os deputados distritais as de 
vereador.

As prefeituras e câmaras mu-
nicipais são as representações 
mais próximas do eleitor. E a 
gestão municipal tem, no terri-

tório, as atribuições “de ponta”. 
Na saúde, educação, transporte, 
cultura e outras, a prefeitura faz a 
política que chega aos cidadãos.

E o eleitor, muitas vezes sem 
tempo ou interesse para se in-
formar sobre o que está em 
jogo, pode desperdiçar o voto, 
deixando-se levar por propa-
gandas vazias, slogans engano-
sos ou o famoso “promessei-
ro”, que tudo promete antes da 
eleição e desaparece ou justifica 
suas mentiras jogando a culpa 
nos outros.

Não estou usando este espa-
ço pra falar do Enganeis (vulgo 
Ibaneis) mas de seus similares 
municipais.

O voto pode ser decisivo para 
determinar vários aspectos da 
nossa vida. Por exemplo, uma 
cidade que precisa de creches e 
unidades básicas de saúde pode 
eleger um prefeito que faça 
obras viárias em bairros ricos, 
pois seus amigos e apoiadores 
moram nesses bairros. Mas o 
candidato, na hora da eleição, 
frequenta os bairros pobres, 

faz carreata cheia de carrões 
reluzentes, promete milagres e 
contrata pessoas para sua cam-
panha. Passou a eleição, quem 
consegue falar com ele?

E a democracia? Quem for-
talece a participação popular é 
porque não tem medo da críti-
ca e da opinião do povo. Quem 
não faz isso, só quer seu voto e 
que você pague os impostos.

É sempre bom alertar os 
eleitores que não adianta falar 
mal de políticos, se não reser-
varmos um tempinho para co-

nhecer o passado, as propostas 
e as alianças de cada candidato. 
E não é só do prefeito.

Os vereadores têm a respon-
sabilidade de aprovar a legisla-
ção, fiscalizar a gestão e, prin-
cipalmente, debater e aprovar 
o orçamento municipal. E é lá 
que estão as receitas e despesas 
que podem garantir a creche, a 
UBS ou a correta manutenção 
das vias e calçadas.

Pense bem, o poder do voto 
é nosso. Se usarmos mal, o pre-
juízo também.

O Brasil retornou ao mapa 
da fome. O número de brasilei-
ros em situação de insegurança 
alimentar grave subiu 43,7% en-
tre 2013 e 2018, atingindo 10,3 
milhões de pessoas no meio 
urbano. Nas zonas rurais a situ-
ação é ainda mais preocupante, 
atingindo 7,1%, contra 4,1% no 
meio urbano, de acordo com 
dados do IBGE, divulgados em 
setembro.

Já o desemprego atingiu o 
maior patamar da série histórica 
na última semana de agosto. A 
taxa de desocupação de 14,3%, 
corresponde a 13,7 milhões de 

pessoas, segundo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) Covid-19, também 
divulgada pelo IBGE.  

Nesse contexto, as Tecnologias 
Sociais (TS) são alternativas para 
barrar a crescente desigualdade 
social que penaliza milhões de 
pessoas no campo e na cidade. 

São novos processos de ges-
tão, produtos mais aderentes 
e acessíveis ou equipamentos 
mais simples, baratos e eficazes. 
A Rede de Tecnologia Social 
(RTS), criada em 2004, concei-
tua as TS como produtos, técni-
cas e metodologias, reaplicáveis, 

desenvolvidos em interação com 
as comunidades e que represen-
tem efetivas soluções de trans-
formação social.

Um exemplo de TS transfor-
madora é a cisterna de placas, 
transformada em política públi-
ca que, de 2003 até hoje, garantiu 
a construção de mais 1,3 mi de 
unidades de cisternas para a cap-
tação de água da chuva no semi-
árido brasileiro. 

O exemplo mostra que as TS 
são uma solução muito próxima 
do Brasil. Em um país tão grande 
e diverso, em que as diferenças 
entre os grandes centros urbanos 

e as demais regiões são gritantes, 
elas possuem condições para 
mudar a vida das pessoas.

O acesso democrático ao co-
nhecimento aliado ao desenvol-
vimento sustentável são con-
dições para que um país possa 
oferecer à maioria de sua popu-
lação uma vida mais digna. E 
as Tecnologias Sociais oferecem 
essa possibilidade.

A evolução e a legitimação 
das TS estão vinculadas à busca 
de soluções para problemas do 
dia-a-dia, seja na segurança de 
alimentação, recursos hídricos, 
trabalho e renda, energia, edu-

cação ou meio ambiente, habi-
tação, água, saúde, entre outros. 

É papel de cada cidadão pro-
por aos governos, assim como 
aos agentes financiadores priva-
dos, projetos baseados em Tec-
nologias Sociais. Ou seja, que 
possam se tornar soluções prio-
ritárias para políticas públicas 
inclusivas no campo e na cidade.

Perceber isto, no momento 
político e econômico que o Bra-
sil está vivendo, é fundamental 
para que os números da fome e 
do desemprego voltem a dimi-
nuir e o bem-viver da população 
seja a nova realidade. 

Jornal Brasil Popular inaugura coluna “Tecnologias Sociais”

Eleições municipais: uma chance de mudança

Tecnologias Sociais como proposta para uma nova sociedade

Ricaro Berzoini

Jefferson Oliveira 
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Em ato virtual reali-
zado no dia 21 de 
outubro, entidades, 
parlamentares e mo-

vimentos sociais lançaram um 
manifesto em defesa da Com-
panhia Energética de Brasília 
(CEB), que está em processo 
avançando de privatização. No 
documento, o grupo ressalta a 
importância da estatal para a 
população do Distrito Federal 
e aponta os impactos negativos 
ao povo, caso a entrega da em-
presa à iniciativa privada seja 
concluída.

O manifesto denuncia, entre 
outras coisas, a ação do gover-
nador Ibaneis Rocha, que tenta 

avançar o processo de priva-
tização da CEB sem o aval da 
Câmara Legislativa, o que des-
respeita a Lei Orgânica do DF. 
As entidades ressaltam tam-
bém a importante atuação da 
CEB na prestação de serviços 
ao longo dos anos. Não à toa, 
a estatal é reconhecida pelos 
seus consumidores como uma 
empresa de excelência. Inclusi-
ve, chegou a ser premiada pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) como a me-
lhor distribuidora do Centro 
Oeste e sétima melhor do país.

Leia o manifesto completo e 
a relação de signatários no site 
www.brasilpopular.com

O Governo do Distrito Fe-
deral confi rmou que fará o pa-
gamento das dívidas referentes 
aos exercícios fi ndos de 2006 
a 2019 feitas com professores 
e orientadores educacionais. 
O compromisso, já anuncia-
do nos meios de comunicação 
tradicionais, foi reafi rmado em 
reunião entre representantes 
do GDF e membros da Comis-
são de Negociação do Sinpro-
-DF, nessa terça-feira (20). 
No encontro virtual, ainda foi 
afi rmado que serão discutidos 
avanços no Plano de Carreira 
do Magistério Público.

Segundo o GDF, a previsão é 
de que o pagamento do exercí-
cio fi ndo de 2006 – data em que 
são registrados os débitos mais 
antigos – seja feito no quinto 
dia útil de dezembro.

O termo exercício fi ndo, 
criado ainda no governo Roriz, 

refere-se às pendências fi nan-
ceiras do governo com servi-
dores, já reconhecidas pela ad-
ministração, mas que não estão 
inscritas no Orçamento. Essas 
dívidas são originárias de erros 
de pagamento dos servidores, 
por exemplo.

De acordo com o GDF, a 
cada mês serão quitadas dívi-
das referentes a um ano ven-
cido. Com isso, em dezembro 
serão pagos os valores devidos 
referentes ao ano de 2006; em 
janeiro os valores referentes a 
2007 e assim por diante, até que 
as dívidas estejam quitadas. A 
lista com o nome dos credores 
e a quantia a ser paga deverá 
ser divulgada mensalmente, já 
com os valores corrigidos.

Como condicionante do pa-
gamento da dívida, servidores 
que acionaram a justiça para 
reaver o valor devido deverão 

renunciar à ação. Cada servidor 
deverá fazer uma espécie de 
adesão ao plano de pagamento 
através do site da Secretaria de 
Educação, que disponibilizará 
um termo para que o servidor 
assine digitalmente, renun-
ciando à ação judicial. “Nós do 
Sinpro-DF estamos analisando 
junto com nossa assessoria ju-
rídica como será essa ação, para 
não permitir que nenhuma 
professora e nenhum profes-
sor, nenhuma orientadora ou 
orientador educacional tenha 
prejuízo, caso esse compromis-
so do governo venha a ser des-
cumprido”, explica a diretora 
do Sinpro-DF, Rosilene Corrêa.

O GDF ainda disse que está 
prevista a publicação de uma 
circular com todas as orien-
tações sobre o pagamento das 
dívidas referentes aos exercí-
cios fi ndos.

Artistas e produtores cul-
turais do DF lançaram uma 
pergunta nas redes sociais e 
vídeos se multiplicam com a 
questão: “Onde está o dinhei-
ro do FAC?”

Eles reclamam que o gover-
no do DF não está aplicando 
corretamente os recursos do 
orçamento que deveriam ser 
destinados exclusivamente 
para fomentar o setor, confor-

me prevê a Lei Orgânica da 
Cultura.

A cobrança maior é sobre o 
lançamento do edital do FAC, 
que o GDF deveria ter lançado 
este ano e ainda não o fez. 

DF se mobiliza
em defesa da CEB 

Educação: GDF promete avanços no
Plano de Carreira e pagamento de dívidas

Onde está o dinheiro do FAC?

distrito federal

Após voto do relator do processo, 
favorável ao entendimento de 
que não é necessário submeter a 
privatização da CEB ao legislativo, 
o julgamento foi remarcado para 
dia 28/10. Antes, três conselheiros 
acompanharam o relator. 

Na sustentação oral, o advogado do 

STIU-DF, Dr. Ramon Koelle, enfatizou 
com clareza que privatizar a CEB sem 
aprovação da CLDF é descumprir a 
Lei Orgânica e permitir a usurpação 
de competência, promovendo o 
completo esvaziamento da empresa, 
sem debate e sem discussão na Casa 
dos representantes da população.
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Sinpro-DF

Os 25 anos do épico livro “O 
Povo Brasileiro” serão cele-
brados pela Fundação Leonel 
Brizola – Alberto Pasqualini 
(FLB-AP) em uma data espe-
cial: 26 de outubro, que marca 
os 98 de nascimento Darcy 
Ribeiro, escritor da obra. Em 
homenagem, a Universidade 
Aberta Leonel Brizola (ULB) e 
o Centro de Memória Traba-
lhista (CMT) lançarão o curso 
virtual “A Formação do Povo 
Brasileiro”, com aulas gratuitas. 
Informações no site
www.pdt.org.br

Fundação Leonel Brizola lança curso sobre 
o livro “O Povo Brasileiro”, de Darcy Ribeiro


